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David, Fredrik och Jacob har akt jorden runt!

Valda resmål



2004-12-10 01:07  Copacabana, Rio de Janeiro, Brasilien
v.1 - Framme
Nu ar vi framme i Rio. Har traffat en snubbe fran Sverige, Nisse som har fixat en skjyst lagenhet strax ovanfor
Copacabana. Vi har badat, atit massa gott brasilianskt kott och druckit blaskig ol.

I Brasilien ar det nu mitt i sommaren och strax over 30 grader, mycket kallare i vattnet.

Har pa resdagboken tankte vi forsoka att lagga upp lite bilder ifran resan.

//David, Jakob och Fredrik

Från: Jonte () 2004-12-17 13:02
Vafan Fredde jag trodde du var skadad! Och så är du i Brasilien istället! Det är DÄRFÖR du inte varit å tränat på
sista tiden! Jäkla simulant: det blir smisk när du kommer hem, det vet du! 

Kan meddela att all snö REGNAT bort här uppe i Umeå.
Skulle ge mycket för lite blaskig öl just nu.

Fortsätt smörj! //J

Från: Elias (cracelspectacel@hotmail.com) 2004-12-17 21:25
Yo! Grymt med resa. Jacob, jag såg dig på krogen i Umeå i helgen. Det var oväntat men trevligt. Du poserade
mycket vackert på vykort.
Hoppas allt gått väl hittills.

fred,
elias

Från: Johannes (to_smart@hotmail.com) 2004-12-25 13:15
Tja polers! (iad jacob och david) den 3:e är säkert snäll också! fan ni har redan varit borta i 19 dagar! tyckte ni
åkte nyss....är inte lite avis! glöm inte att ta massa kort, ju fler destobättre...det får man aldrig för mycket
utav! 



2004-12-20 23:16  Bozius, Rio de Janeiro, Brasilien
v.2 - Grabbarna lamnar tillfalligt Rio for att sur
Efter en vecka i Rio dar vi bland annat traffat tva skjysta juridikstuderande och engelsktalande brassar, kollat
in sockertoppen och hangt pa stranden drog vi till Bozius ca 20 mil norr om Rio.

I Bozius, Brasiliens motsvarighet till Visby har det surfats och druckits en hel del Caipirinha. Tva helt
oplanerade beachpartyn har avverkats och delvis glomts bort.

Från: Annapanna (anna.ohlund@gmail.com) 2004-12-25 14:08
Sena sejjer! Det sticker i mitt svarta hjärta av pur avundsjuka och äventyrslängtan när jag ser bilderna och
läser i dagboken om eran resa. Jag vrider mig i julens släktångest och längtar till så ekvatoriala partier som
möjligt av vår planet. Fan! JAg åker åt fel håll hela tiden, ju mer jag kämpar för att komma söderut, desto
längre norrut kommer jag. Nu: Mot Björkliden.
Fredde, tack för mailet. JAg var tvungen att ringa till din familj bara för att höra om du lever! :D Jag hoppas ni
har det alldeles..alldeles..underbart. Swing down low! /Anna

Från: patrik (patrik_kull@yahoo.com) 2004-12-26 11:34
tja kul att ni fick upp en sida på resedagboken...ni verkar ju ha trevligt men damn va du missar jacob, klimatet
här har ätit anabola eller nått så vi kan glassa runt i nån meters djupsnö, så glöm att jag är avis på erat solande
och surfande :)



2004-12-28 23:18  Copacabana, Rio de Janeiro, Brasilien
v.3 - Tillbaka i Rio
Patrullen ar tillbaka i Rio, efter en veckas surf och chill i Bozius.

Julafton spenderade vi hos Bruno (var brasilianske van) och hans familj. Deras jul var inte helt olik en svensk,
forutom att alla fick ca tre badskjorts var i julklapp. Vilken fantasi! Kul var det i alla fall.

Pa juldagen at vi en brasiliansk lunch, sen besokte vi Rios storsta sambaskola, som ligger i en favela (Rios
beryktade och farliga slumkvarter). Nar trummsessionen borjade spela, fick vi alla riktig gashud(nar haren pa
hela kroppen reser sig). Kromata kan slanga sig i vaggen! Festen varade fram till 9 pa morgonen och avslutades
med ett morgondopp.

Vi har dessutom betat av turistattraktionerna maracanã (en skitstor fotbollsarena) och kristusstatyn. 

Nyar ska firas pa ett tak ovanfor Copacabana, pa stranden nedanfor ska det enligt ryktet samlas over en miljon
manniskor. 

Från: Sara (sara263@student.liu.se) 2004-12-28 15:52
Hallå där!
Hoppas ni har det super bra! Blev lite orolig vart ni kunde tänkas vara, så snackade med Lisa som gav mig tips
vart jag kunde se vad ni håller på med :-)
Sola o bada o drick inte för mycke sprit!
Puss o Kram från Sara

Från: Mr Bond () 2004-12-31 13:31
Vadå kromata släng dig i väggen Jacob! fan de var ju bra ju *Ler*
Gott nytt år på er grabbar!
MVH/Johannes

Från: Kicki () 2004-12-31 14:52
Hej på er grabbar! Kul att kunna följa er resa här på sidan! Ni verkar ha det supertrevligt, ta hand om er...!
Och Gott Nytt År!! Kram kram



Från: dnulhÖ annA (anna.ohlund@gmail.com) 2005-01-01 03:36
howdi rangers! Hälsa Fredde att Hotellet var lika äckligt som alla andra jular! Blev nypt i röven, hånglade upp
20-åring, låtsades bry mig om vad folk gör nuförtiden, efterfest till 16.30 tre dar irad. Jag håller ställningarna
som Öhlundare nu när inte syrran är hemma. Eller Fredde.

JAg har blivit erbjuden plats på en två års jordenruntsegling med Daniel Henriksson med start i slutet på
Augusti. Juicy huh?! :) Jag funderar på att tacka ja! Den stora frågan är bara om man kan unvika att döda
varandra (4st) under den här tiden, även om vi ska stanna ganska länge på varje stopp.

aiight, jag hoppas ni har det superbt där borta! JAg är fortfarande och i stigande form monsteravundsjuk på
er.. :)



2005-01-02 23:19  Copacabana, Rio de Janeiro, Brasilien
v.4 - Nyar / sista veckan i Rio
Nu har vi firat nyar. Vi blev bjudna till en fest i hogt uppe pa ett tak. Darifran skymtade vi
stranden(Copacabana), som vid midnatt var extremt tatbefolkad. Folk pastar att det ar miljoner pa stranden.
Nyar var en riktig folkfest, alla var glada och van med alla. Vi fick t.ex. en flaska champagne bara for att vi
onskade en gammal tant gott nytt ar. Fyrverkerierna ar nog de coolaste vi har sett. Enormt storslaget. Festen
varade som vantat anda in till morgonkvisten, vi kom hem runt 8 pa morgonen. 

Som en liten kontrast till det pampiga nyarsfirandet, bor vi namna att vi trots det varma klimatet har akt
skridskor. Dock skedde det inomhus, pa ett kopcenter. Det var kul att se att svenskar regerar pa isen.

Från: Konstapeln () 2005-01-02 17:21
Tacka vet jag en nyårsafton med sina gamla föräldrar i världsmetropolen Sangis. Som ni kanske förstår så är jag
inte alls avundsjuk

Från: Fredrik (stone_bulky@hotmail.com) 2005-01-03 09:14
Tja grabbard! ni har det skoj ser jag. :). Ftp ligger nere några dar men den är snart uppe igen.. de målar om i
lägenheten. god fortsättning!

Från: krissekristall (ekrisse@hotmail.com) 2005-01-04 14:34
jävlar vad jag blir sugen på att komma till er och festa, det dår ser inte dumt ut! jag jobbade på nyårs afton
som eldslukare och råkade svälja fotogen -- två dygn på sjukan, kemisk lunginflamation... men annars så är det
fint vet du.. 
Evva!! köp dig en kompis nu o chilla lite.... hade gott krisse



2005-01-16 23:21  Santa Teresa, Puntarenas, Costa Rica
v.5,6 - Panama / Costa Rica
Vecka 5 inleddes med att vi tog nattbussen (lyxigare an Donald Trumps privatjet) till stora stan Sao paolo. Ca
12 timmar senare landade vi i Panama city. Inte sarskillt upphetsande stad, vi stannade bara en dag o kollade in
panamakanalen. Den var dock inte lika maffig som vi vantat oss. Att sta och glo pa gota kanal ar betydligt
roligare.

Vi tog oss sen snabbt vidare till Bocas del torro (en o dar det spelats in javligt bra tv, exempelvis rysslands
expedition robinsson) pa panamas nordostkust. Dar kom vi snabbt in i det karibiska tempot som innebar att man
softar en massa o sen paddlar/aker bat till nat sjysst snorkelstalle. Vi var ganska sugna pa costa rica sa efter
nagra dar tog vi oss vidare till Puerto viejo pa costa ricas ostkust. 

Tyvarr sporegnade det hela tiden o vi blev strandade dar nagon dag extra pga att nagra hundra meter vag
spolats bort. Vi fordrev tiden med att dricka bars och spela trummor o gitarr pa hostalet. Vistelsens hojdpunkt
var nar vi traffade en rastafari-snubbe som jobbat som tidningsbud i uppsala. Han snackade "det karibiska
skandinaviska spraket" och vred sig av skratt varje gang vi sa nat pa svenska. 

Efter 4 dar i puerto viejo tog vi bussen tvars over costa rica till santa theresa pa vastkusten dar vi i skrivande
stund befinner oss. Det ar en grymmt skon liten by med lagom mycket turister och till skillnad fran ostkusten ar
det solsken varje dag. Pa dagarna surfar vi hela tiden o pa natterna sover vi utomhus i hangmattor

Från: jonas och kristina () 2005-01-16 22:46
Ska bara meddela att vi också ska sova ute i hängmattor här uppe på nydala inatt... det är inte mer än
nollgradigt och har snöat lite. Någon hade gjort en böjd snögubbe vid SLU, jag tror han spelade gitarr och
trummor och väntade på att vägen skulle lagas. Vi har fått fast träningstid på Landstingshuset, 22-23 måndagar
om du är intresserad av att dyka upp och visa dina kunskaper. Om två helger är det dags för ny cup, och vi vet
rakt inte var vi ska hitta någon som kan ta över din finta-som-sista-man-roll. I övrigt drar Kristina till Glasgow
om två veckor och jag drar till Göteborgs filmfestival. Allt betalt. Det var allt för denna gång, nu ska jag och
Kristina gå och dra i oss varsin kokosnöt innan läggdags. Tjing!
/Jonas och Kristina hälsar

Från: tobbe (surftobs@hotmail.com) 2005-01-17 12:33
Vi saknar er här hemma! Vill också hänga lös i en matta på natta. dagens rim. Allt låter fantastiskt och älgen



härlig.
Jag sitter i skolan och grejar lite, nu skall vi bygga något av skräp, lite flumvarning på det, förra veckan cadade
vi och photoshopade mycket det var kul. Skall hämta en nyckel till min nya bostad om nån timme.

Jag var hemma i Mölnbo i helgen också, på dop. Träffade fredrik och vi gick på en lång skogspromenad i sex
timmar, gjorde en brasa och gick på olika sjöars isar. Jävligt skönt. 

Vi funderar på att lägga upp en egen resedagbok faktiskt, då kan jag ha med skogspromenaden ja! och sen olika
bilder från skolan tex. rum 176 671 det med kopiatorn som alltid krånglar hehe, oj så skoj...

Vi hörs Dejvan (david silver), Jejk, och fat-lips!
Limma hårt på brasse brudar! (vi såg hur farligt nära mr.silvers hand var hennes höft på det där kortet)

Med vänliga hälsningar 
Tobias Hesselgren

Från: Anna Ölhund () 2005-01-18 22:49
halåhalå. Ni verkar ha det bra... :) JAg vet inte vad jag ska skriva. Det är noll grader och spöregn i snöslasket.
Mörkt, blött och kallt, äckligt som satan. Jag ska lifta ner till Umeå imorrn och prata seglats med Daniel. Tror
faktiskt att jag följer med... Once in a lifetime offer ska man nog inte tacka nej till. :) Dock tråkigt att åka till
Umeå när inte Fredde är där. *Over and Out* från Anna som vill ha palmer och surfbräda. NU...!

Från: Carina (kinis@hotmail.com) 2005-01-24 18:33
Tjenna, kikar bara in lite. Syrran gav mig addressen till resedagboken eran.

Från: Sara Jonsson (sarjon-2@student.ltu.se) 2005-02-07 17:53
Halloj Fredrik!

Lite konstigt ställe att återfinna sin gamla granne/bästa kompis på, men det var ju typ 15-20 år sen sist. :D
Min kära mor träffade din mor i en affär i Luleå i helgen och så tipsade hon om detta. På den vägen äre iaf.

Minns du våra planer på att flyga till Afrika och rädda de svältande barnen? Du som pilot och jag som
sjuksköterska. Det var tider det, nu ska jag bli TVproducent istället, snart pluggat klart till det i Piteå. Du är ju
iaf ute och ser lite av omnejderna, vem vet, man kanske får det med sen.

Well well, kul att se att du lever och mår iaf. Och så hoppas jag att du slutat vara så förbannat rädd för
insekter som du var när du var liten. Det kanske är bra nu när du är i Sydamerika. :P

Du kan ju höra av dig nån gång om du har lust. Lämnar email.

Hare bra o sköt om dig!
MvH Sara från Landbovägen.



2005-02-05 23:25  Utila, Tegucigalpa, Honduras
v.7,8,9 - Surf i Costa Rica och vulkaner i Nicarag
Senast vi skrev hade vi hunnit tillbringa nagra dagar i Santa Teresa pa Costa Ricas vastkust. Det visade sig att
vagorna, solnedgangarna och vara hangmattor var sa skjysta att det tog nastan tre veckor innan vi lyckades ta
oss darifran. Forutom att surfa hela dagarna han vi ocksa med att spela en hel del biljard och dricka en och
annan ol. Vi traffade en hel del kul svenskar i Santa Teresa ocksa. Bl.a. Pascal, Kristoffer och Staffan; tre
skjysta snubbar fran Stockholm. Samt Linda som har en rosaprickig surfbrada och i vanliga fall sminkar folk i
London. 

En person vi traffa pa och inte tycker lika mycket om ar Simone fran Sicilien. Han driver ett Café i Santa Teresa
som serverar acklig frukost (men som har en skjyst Skatepool). Konflikten beror enbart pa att han ar dum i
huvet och inte alls pa att vi flera ganger pajade hans surfbrador. Fredrik lyckades med konsstycket att ha av
tva av Simones legstraps. David var varst med tva dingar, en pajad fena och en surfbrada avbruten pa mitten
(som tur var hans egen).

En annan bra grej i Santa Teresa var alla djur. En apa bajsade i Jacobs har och en annan kissade pa Fredrik.
Leguanerna, eremitkraftorna, toa-krabborna och pelikanerna ar nagra andra coola djur vi sett. Sista dagen i
Costa Rica korde vi Canopy. Det gar typ ut pa att man tar pa sig en klattersele, hakar fast en krok i en kabel
och aker mellan olika plattformar som nan har byggt i regnskogen. Vi har massor av bilder och videos men pa
grund av att lite kablar o grejer har gatt sonder kan vi inte lagga upp det just nu...

Efter Costa Rica akte vi Ometepe i Nicaragua. Ometepe ar en stor o som ligger i en stor sjo. Pa on fanns det tva
vulkaner och i vattnet fanns det sotvattensdelfiner och tjurhajar. Vi planerade en bestigning av den ena
vulkanen o va uppe 05:00 pa morgonen for att paborja vandringen. Tyvarr va det daligt vader sa vi bestamde
oss for att resa vidare mot Bay Islands i norra Honduras istallet.

For att komma till Bay Islands var vi tvungna att aka buss i ett par dagar. Vi stannade bland annat en natt i
Honduras huvudstad Tegucigalpa. Dar var vi de enda turisterna sa alla stirrade oavbrutet pa oss. De flesta i stan
verkade ga runt bevapnade o overallt fanns det vakter med gevar eller pumphagel. Tegucigalpa ar en riktigt





2005-02-11 23:25  Utila, Tegucigalpa, Honduras
v.10 - Dykning pa Utila
Tjenafan!
Vi har nu varit pa dykon Utila i nastan en vecka. David och Jacob har tagit dykcert och Fredrik har uppdaterat
sitt dykcert till advanced. Det har varit nagra hektiska dagar med mycket dyk o teori o mindre (men anda lite)
ol och hangmatta. 

Nu nar vi alla ar grodmann kan vi dock slappna av o bubbla omkring bland alla lattjo firrar nar vi kanner for det
(vilket ar ganska ofta). Dykningen pa korallrevet utanfor on ar riktigt grymm! De djur vi har hangt med nere i
vattnet ar bl.a: 
Skoldpaddan
Muranan
Eagle rayen
Parrotfishen
....och Barracudan.
Fredrik har aven varit ner o vrakdykt lite vid en stor lastbat som dykfirmorna kopt o sedan sankt utanfor on. 

Det overlagset mest hypade djuret haromkring ar valhajen. Varje dag gar det ut batar som kor runt o letar
valhajar. Det narmsta vi kom var att vi sag fenan pa en nar den gick upp vid ytan alldeles vid baten. Tyvarr
hann vi inte ner i vattnet innan det kom 10 andra batar med galna hajfantaster o skramde ner den pa 500
meters djup. Imorgon ska vi kanske gora ett nytt forsok med valhajen, annars gar flyttlasset vidare mot
Guatemala. 

Från: Konstapel Sandin () 2005-02-11 10:18
Jaha... Själv var jag på arbetsmarknadsdagar och letade exjobb men allt jag fick var en ful ölöppnare och ett
lass med godis.
...så får jag inget jobb kan jag ju iaf bli alkoholiserad och få fetma och diabetes.

Skulle gärna byta med er faktiskt

Från: se ovan () 2005-02-12 12:42
och för övrigt ser fredrik ut som en av Village People i den fula klätterhjälmen. Var den fula bleka mannen i
speedosarna månne en av många erövringar?



Från: ida (tigernida@hotmail.com) 2005-02-13 11:04
Shit va schysst ni har de,verkar hel grymt!!!!
Men nar du kommer hem blir de fram m saxen gubben, du ser ut som en vilde!!! Fast lika snygg för de som
alltid...
Kul m dykcert då kan vi dyka nån gång!
Pussar o kramar dig!

Från: tUB (surftobs@hotmail.com) 2005-02-13 17:07
vill också dyykaaaaaa!
senaste dyket jag gjorde var i Vättern innan jul, 4 grader i vattnet tio meter sikt och några sketna kräftor på
botten, några muränor såg jag inte skymten av faktiskt.

när ni kommer hem så ställer vi till med en sjuhelvetes fest i er ära!

nu skall jag jobba med skolarbete. kul

Från: Mr Bond () 2005-02-14 13:09
Tjabba grabbs! ni ser ut att ha det skönt, här hemma är det ca 20 cm snö...ska käka och ut och skotta sen :(
sköt om er och använd kondom! 
kram!

Från: Mr bond igen () 2005-02-14 13:14
tänkte bara fråga hur min ryggsäck mår!, om några råttor har käkat hål på den eller dylikt... :P

Från: Bror_Ohmar 2005-02-20 03:46
Ryggsacken mar bra, inga rattor. Dock har en trasig tandkramstub dekorerat insidan av topplocket.



2005-02-21 23:27  San Cristobal, Puerto Escondido, Mexiko
v.11 - Vulkaner och indianer
Efter att vi dykt klart pa Utila (och dissat den forbannade valhajen, vi tycker det ar en fjantig fisk som inte ar
vard att titta pa!) sa akte vi till Copan pa gransen till Guatemala. Det ar en liten by som ar kand for att det
ligger en massa gamla maya-ruiner dar. Eftersom maya-indianer ar mycket coolare an valhajar sa la vi en halv
dag pa att kolla in ruinerna. Vi gick runt och fotade lite gamla stengudar ett tag. Sen hakade vi pa en guide som
berattade en massa intressanta grejer. Fast halva tiden pratade han om att han var den basta maya-guiden
nagonsin och att han kunde saga "hej" pa 120 sprak och darfor var med i guiness rekordbok. Ruinerna var
hursomhelst haftiga att se och vi var valdigt nojda med dagen. 

Nasta stopp var Antigua i Guatemala. Det ar en skon liten stad som ar omringad av tre vulkaner, varav tva ar
aktiva och star o sprutar lava mest hela tiden. Vi blev lite sugna pa att klattra upp pa en aktiv vulkan sa da
gjorde vi det. Vulkanen "Pacaya" blev det utsedda offret eftersom "Fuego" var lite for aktiv o darfor forbjuden
att narma sig. Vandringen upp tog ca tva timmar. Forsta biten var latt men sista hojdmetrarna upp var javligt
tunga da man mest halkade runt i gruset. Val uppe pa toppen blev vi inte besvikna....var nog den coolaste
upplevelsen hittils pa resan att sta nagra meter ifran en krater som sprutar upp lava!

Dagen efter varan vulkanhajk tog vi en buss till ett stalle som heter Lake Atitlan. Det ar en stor sjo som ligger
pa 2000m hojd och ar omgiven av sex vulkaner och branta bergsvaggar som stupar ner i vattnet. Vi sov en natt
pa ett hostel i en av byarna och dagen efter tog vi en battur pa sjon. Forsta halvan var jakligt harlig da vi lag pa
det skona batdacket o solade o kollade pa vulkaner. Andra halvan somnade Fredrik o Jacob pa det skona dacket
och holl pa att brinna upp sa sista biten spenderades i skugga inne i baten.

Nar vi var klara med Lake Atitlan tog vi oss vidare in i Mexico. Dar befinner vi oss just nu pa 2100 m hojd i en
stad som heter San cristobal. Natterna har ar svinkalla men pa dagarna gar man runt och svettas precis som
man borde i Mexico. I San Cristobal ar Subcomendante Marcos o hela Zapatistgrejen otroligt stor men det ar nog
anda religionen i denna del av Mexico som har fascinerat oss mest.

Igar besokte vi namligen staden San Juan Chamula. Befolkningen utgors till stordel av indianattlingar och vi sag
mycket fattigdom och tiggeri. Religonen i byn ar nan sorts skumm blandning av katolicism och gammal mayatro.
Mitt i byn lag det en stor kyrka som vi var in i. Vi blev ordentligt varnade for att indianerna surnade till om man
plockade upp en kamera da de utovade sina cermonier, vilket var lite synd for det var en otroligt haftig
upplevelse. Overallt i kyrkan var 10 000-tals sma stearinljus tanda. Eftersom nagon sorts cermoni holl pa att
forberedas sa gick det runt gubbar och tackte hela golvet med ett tjockt lager barr. Jesus ar enligt deras tro
bara en bifigur sa hans avbild hade de gomt undan i ett horn medan en skulptur forestallande nat helgon vi
aldrig hort talas om stod langst fram i kyrkan.

Det knappaste av allt var dock laskedryckens roll i religonen. Efter att ha legat lang tid pa kna pa kyrkgolvet
och rabblat boner sag vi plotsligt hur bedjande indianer tog upp en Coca-cola, halsa i sig och rapade hogljutt.
Att rapa driver enligt gammal mayatro ut onda andar ur kroppen och da indianerna upptackte att om man
halsar i sig en flaska lask sa kan man rapa lika mycket som efter flera liter vatten sa borjade de betrakta lask
(framforallt cola o pepsi) som en helig dryck. Detta gor att laskedryck dricks i sjuka mangder i staden. Ikvall





Från: ida () 2005-02-22 14:57
Kiknade av skratt nar jag läste de dar om maya o cola...hi hi, vilket gulligt folk. Snygga ni va som afro snubbar!
PUSSAR!!!

Från: Elias (cracelspectacel@hotmail.com) 2005-02-22 19:09
coca-colaindianerna är det coolaste jag hört talas om! Det är grymt... peace.

Från: tobbe () 2005-02-25 12:09
ha aha hahaha !
colaindianer blir en skön skröna i ritsalen nu!
Allt låter ascoolt och rastaflätorna var heta. 
Matrin är och hälsar på mig i lägenheten i helgen. Igår drack vi en flaska sprit. 
Skotta på och gör flera såna coola grejer vulkansurfing ect.
nu skall jag rita en fasad sen är det helg. 
Puss puss grabbar vi hörs!

Från: Mr Bond () 2005-02-26 14:48
Fan också, jag som just bytt topplock! jaja, börjar inse att en till resa är ett måste eran rockar! hade bra, nu
ska jag ha sex...om en stund....typ ikväll.

Från: inkan () 2005-03-02 18:14
Heeej!
vilken jävla resa!! fan det är typ 20 minus här hemma, går knappt ut längre! 
ta hand om er pojkar!
puss kram

Från: Jonas () 2005-03-06 14:43
Fredde! Grattis på födsledagen! the Big 25! Halvvägs till snuskig porrturist! På lördag har vi cup och ska dra in
sjukt mycket stålar till Höjden. Det KAN bli en ny träningsdräkt. KAN. Jag har börjat umgås med Clara i min
klass. Du vet vem =) Nä chiks på dej och ha en riktig colafestivalfödelsedag! /Bolschevick

Från: Peder () 2005-03-06 21:24
grattis på den stora dagen!! du måste ju ta och ringa nåt, så man får höra om alla erövringar.. vi hade
födelsedagsfest för dej igår hos mange. annars händer de absolut ingenting här som vanligt.. adios

Från: Mange () 2005-03-06 23:05
Grattis på 25-årsdagen Freddan!

Från: Kicki () 2005-03-06 23:53
Här kommer grattiskramar till dig Fredrik!! Jag hann precis... Hoppas du har en toppendag idag (och de övriga
såklart.. ) och att inte David får i dig för mycket alkoholhaltigt! :-)

Från:  () 2005-03-10 04:01
Tackar odmjukast for alla grattis-inlagg! Jonas, tror jag vet vem Clara ar ifall hon varit med i vertex. Annars
inte. Pejja, lar dig anvanda email! Snart ska vi kaka potatisgrattang i varan lya i santa monica......ha de!

Från: Jonas () 2005-03-10 19:37
Jo hon i vertex.



2005-03-13 23:29  Mexico City, Mexiko
v.12, 13 - Byhala och storstad
V.13 borjade med en 12-timmars bussresa till stekheta Puerto Escondidos. Dar kollade vi in det beryktade
surfspottet Mexpipe. Da det var asstora, snabba vagor som brot pa grunt vatten holl vi till nan kilometer langre
ner vid La Punta. Ett bra spott dar man kunde fa till riktigt langa surfar. Det enda negativa var att det fanns en
hel del elaka klippor och ett gang av lokala 9-aringar som droppade (!) in pa vagorna fran klipporna vilket
gjorde att det blev ganska trangt.

Efter nagra dagar drog vi vidare soderut till San Augustinillo. En liten och lugn byhala dar ungefar varannan
invanare var invandrad hippie fran Quebec. Vi kollade bland annat pa stora skoldpaddor, paddlade runt i en
flod dar det bodde 700 krokodiler och surfade i nagra av de storsta vagorna vi sett hittils. En kvall tillbringade
vi i grannbyn Zipolite dar vi traffade Jacobs kompis Emilie fran Sverige. Efter en skon vecka i San Augustinillo
akte vi vidare till Mexico City. 

Vara forhoppningar pa Mexico City var ganska laga da vi mest hort om dalig luft, massor av manniskor och hog
kriminalitet. Det visade sig dock att stan var hur kul som helst. Tunnelbanan som kostade ungefar 1 svensk
krona tog en vart man ville i 20-miljonersstaden. Efter nagra misslyckade forsok att fa se pa fotboll pa nagon
stor stadion bestamde vi oss for att fira fredriks fodelsedag genom att ga pa tjurfaktning. Matadorerna visade
sig vara rikltiga fegisar och ungefar lika manliga som sina rosa skynken. Vi holl stenhart pa tjurarna och drog
hem tidigare fran stadion nar de lyckats ta dod pa 9 stycken. Efter att ha sett skiten tar vi stort avstand fran





Från: tobbe () 2005-03-21 14:50
David, du har en loos fittness på dina badbraller!



2005-03-22 23:34  Lake Tahoe, Los Angeles, CA, USA
v.14, 15 - Roadtrip till Lake Tahoe
Varan plan nar vi kom till LA var att sa fort som mojligt fa tag pa en hyrbil, hamta upp vara paket med
snowboardklader och sticka mot Lake Tahoe. Det sket sig. David och Fredriks paket hade sa klart inte kommit
fram, eventuellt satt de fast i tullen fick vi veta och efter nagra telefonsamtal till danmark blev vi lovade att fa
paketen inom tva dagar. Alltsa andrades planerna lite och vi stannade ett par natter hos Carina, var vard i USA.
Till slut fick vi grejerna o kunde aka ivag. 

Pa vagen upp stannade vi i San fransisco nagra dar. Det forsta vi sag nar vi kom in i stan var tva aldre gubbar i
skinnkjol, den ena ledde den andre i ett koppel... men det var ju trots allt lordagkvall. Under vistelsen kollade
vi bl.a. in den stora roda bron, piren, parken samt Castro. Sen tog vi oss till Lake tahoe for nagra dagars
snobradeakning pa stallet med mest sno i varlden! 

Amerikanarna hade dock inte tankt pa att aven om det fallit over 6 meter sno sa kan den tryckas ihop sa vara
fantasier om hur vi skulle drunkna i pudret i Tahoe infriades inte riktigt till en borjan. Hur som helst sa blev det
fem riktigt grymma akdar o sista dagen snoade det mer an nat vi nansin varit med om tidigare. Efter en
avslutande dag i Tahoe med grym lossnoakning tog vi kustvagen Highway 1 ner mot LA. Vi stannade en natt i
Monterrey och akte sen vidare ner forbi Big Sur. Vi tankte stanna vid Hurst Castle som ar Amerikas enda slott.
Val framme kom vi pa att det inte var vart en massa pengar for att fa se en rik gammal gubbes biljardrum. I
stallet glodde vi pa sjoelefanter som lag nere vid stranden o sov o vantade pa att sina 2000kg pojkvanner skulle
komma hem fran fiskatning i Alaska.





Från: ELias () 2005-03-22 12:19
grymt grabs...=)

Från: tobbetobbe () 2005-03-26 12:25
fett grabbs! Skön skogs-åkning verkar det som. Jag och petter skall iallafall till romme imorgon, skall bli skönt.
Åkte längd skidor på långsjön i t-shirt igår solen gassade faktiskt här i sverige, våren är här!

jag gillar när ingenjörer spekulerar. hehe mer sånt.

Från: Petter, Ingo och Tobs (petter.malmkvist@telia.se) 2005-03-28 18:25
Snygga solbrända killar!!!
Sitter i Ingos lägenhet. Snön ligger fläckvis på marken och det är mulet. Men vi har kul ändå. Petter har köpt
lägenhet på söder och bjuder in till copacobanafest med Ingo som entertainer, magdans etc. Vi planerar att
starta en café verksamhet på rullande hjul.
Chocken är fullkomlig då Ingo är på smällen genom penetration!!

Från: Carina (kinis@hotmail.com) 2005-03-31 05:11
jäla vad tomt det blev i lägenheten! 



Hoppas ni kom er med flyget ok, och att resten av äventyret går över förväntan! Skitkul att lära känna er!

.c

Från: Hannix 2005-03-31 22:34
Tjena grabbs. Nu ar jag hemma och i sakert forvar. Ganska trist men men... Hur gick det med paket och bil och
allting? bop-it 4-ever /Hanna

Från: magda (maggson@hotmail.com) 2005-04-06 21:07
Halloj, ni verkar ha det gött därborta. Vill också! kram



2005-03-30 23:35  Santa Monica, Los Angeles, CA, USA
v. 16 - Los Angeles
Hej!

Efter att ha akt runt och kollat ganska mycket Kalifornien de tva forsta veckorna forsokte vi halla oss kvar
ganska nara LA den sista veckan i USA. Vi bodde hos Fredriks kompis skjysta storasyster Carina vid Santa Monica
beach. Davids lillasyster Hanna som jobbar som au-pair i Washington DC sen nagra manader tillbaks flog over
och hangde med oss. Det blev ganska trangt att bo 4 personer ihop med Carinas tva hundar. Darfor flyttade
Fredrik och Jacob over till Fredriks kompis skjysta storasysters skjysta kompis Casper.

En av dagarna var vi pa Universal Studios och hade kul. Vi kollade hur man spelar in Hollywoodfilmer och sag
haftiga grejer som t.ex. Terminator 3D-filmen, Waterworld-showen och sa akte vi i Jurassic
Park-vattenruschelbanan. En kvall var vi ute med Carina pa stor klubb i Hollywood. Lyckades komma med pa
nagon sorts gastlista och det var faktist riktigt kul att fa smita fore den silikonpumpade kon. Vi spenderade
aven ett par dagar som dumma turister i Hollywood och gick och glodde pa stjarnor pa Hall of Fame.

Vi fick hora av Casper att de basta bergodalbanorna i varlden finns pa Six Flags nojespark strax norr om LA. Vi
akte dit for att prova och blev inte besvikna. De hade hur manga olika ak som helst den ena varre an den andra.
Tack sa mycket Carina, Bryan och Casper vi hade javligt kul och det var mycket trevlig att traffas! Nu ar nasta





2005-04-06 23:36  Osaka, Japan
v. 17 - Lite Japan
Konnichiwa!

Eftel en lang flygning landade vi i Osaka sent pa kvallen. Vi tog oss dilekt vidale till Kyoto som liggel en timme
bolt. Vi letade upp det enda hostel vi kande till men det val tyvall fullt och det enda som fanns ledigt val
svindyla lyxhotell. Eftel att ha letat lunt halva stan o valit vakna i ovel 26 timmal (50 om man laknal in
datumglansen) hittade vi till slut ett till hostel med tle lediga sangal. Det fanns dock ingen i leceptionen sa vi
gick o la oss utan att checka in. Vi hade vantat oss att bli vackta av en alg managel dan eftel men han blev bala
jatteglad o sklockade gott pa japanska. 

Nal vi tog oss ut pa gatan upptackte vi att de japanska bilalna kol pa fel sida. Alla cyklistel envisades med att
cykla snabbt pa tlottoalen och Jacob blev nastan ovelcyklad av en japansk polis. Ungefal val tionde Japan vi sag
splang lunt i munnskydd....oklalt om det val pga avgasel ellel nat smittsammt japanskt vilus som vi nu kommel
ha med oss hem till Svelige. Da Kyoto al kant fol sina gamla tempel kollade vi in nagla sana. Sen dlog vi till
Osaka. 

I Osaka besokte vi valldens stolsta vattenakvalium dal de tlyckt in en massa mantol, nagla tonfiskal och den
folbannade valhajen. De hade aven en hel del mindle tankal med en massa loliga djul. Det val liktigt kul och
den basta djulpalk vi besokt. Eftel det shoppade vi pa stan. Om nan holt att japanel al valdigt tlevliga och
altiga sa kan vi beklafta det. Eftel att vi kopt valsin t-shilt pa ett valuhus sa fick vi ta emot ett tjugotal tack o
bock av expiditen som velkadel helt eufolisk av lycka ovel att fa klanga en tischa till tle svenskal. Japan al
ocksa smockat av appalatel. I valje gatholn stal det maskinel som saljel allt mellan himmel o jold. De enda
maskinel som inte funkal al tyvall bankomatelna, vilket gjolde att vi nastan missade flyget till Bangkok da
busschauffolen inte gick att muta med dollal. Till slut kom vi iaf med flyget och vi befinnel oss just nu i Saigon,



Från: Sangis () 2005-04-13 19:36
David, Fredrik och Jacob: 5 plus

Från: tobben () 2005-04-17 17:35
Vill bara meddela att jag är inne och kollar med jämna mellanrum. 
Det verkar fett grymt. Själv skall jag backpacka till köpenhamn nästa vecka, gör nog ingen resedagbok för den
resan.



2005-04-18 23:36  Ho Chi Minh, Vietnam
v. 18, 19 - Bangkok och Saigon
Vi startade varan Asienvistelse pa Ko-San road i Bangkok. Det masta vara det mest backpackertata omradet pa
jorden. Overallt langst gatan ligger det billiga hotell, affarer och resebyraer. Pa uteserveringarna sitter
backpackers fran hela jorden och ljuger om sina resor i Asien. Det var ratt roligt aven om man trottnade ganska
fort. Vi stannade iaf i ett par dagar och drack ol o och kopte en massa t-shirts medan vi vantade pa att fa visum
och flygbiljetter till Saigon i sodra Vietnam.

Nar vi landade i Saigon var det forsta vi la marke till att traffiken var minst lika galen har som i Rio de Janeiro.
Skillnaden ar att har finns nastan inga bilar utan alla kor runt pa mopeder. Det bor ungefar 7 miljoner
manniskor i stan och de kor runt pa 4-5 miljoner vespor!!! Restaurangerna serverar den basta maten vi atit pa
hela resan. Det kostar dessutom bara 20-30 000 Dong (typ 10-15 kronor) for en skjyst maltid + dricka.

Efter nagon dag i Saigon akte vi soderut pa nan sorts guidad 2-dagarstur i Mekongdeltat. Det ar ett tatbefolkat
jordbruksomrade i sodra Vietnam som ar helt genomkorsat av floder. Dar gick vi runt och kollade pa hur man
odlar ris, cocosnotter och tillverkade nudlar. Den basta grejen pa turen va nar man fick aka bat o kolla in en
"flytande marknad". Vagarna ar daliga och det finns sa mycket floder i mekong-deltat att det ar lattare att
handla med varor ute pa floden an pa ett torg. 100-tals batar akte runt o salde och bytte kalhuvuden, lask,
glass och doda kycklingar och det hela va ganska fascinerande.

Efter Mekong-deltat akte vi tillbaks till Saigon dar vi traffade Eskil, Lisa och Fredrik som ar kompisar till David
och Fredrik. Nagra dagar drog vi runt pa marknader och tillsammans lyckades vi kopa nagra hundra dvd-skivor.
En dag var vi pa krigsmuseum och en dag akte vi till Cu-Chi-tunnlarna som ar Viet Congs tunnlar fran
Vietnamkriget. Det ar ocksa enda stallet i varlden dar dumma turister far skjuta ryska automatvapen. Darfor
skot vi lite Kalashnikov och pumphagel pa nagra kamelskyltar. Efter nagra dagar med enbart shopping och krig
akte vi till Saigons skara sommarland. De hade massor av kul vattenruschelbanor som vi roade oss kungligt i.

Efter en mycket kul vecka i Saigon var det dags att aka vidare. Eskil, Lisa och Fredrik flog till Bangkok och vi tog
en nattbuss norrut mot badorten Nah Trang dar vi befinner oss just nu!





Från: johannes () 2005-04-19 18:37
det här inlägget va väl i kortaste laget?

Från: mr bond () 2005-04-19 22:44
Ser fram emot att träffa er polers, om ni vill så kan ni komma på en studentskiva en 24 maj i sthlm. hoppas allt
är guld! kram
/j-man

Från: tobb () 2005-04-20 15:26
fi fan! 
Det kryper i fötterna när jag ser era sköna surfar bilder!

Från: Konstapel Sandin () 2005-04-21 23:31
...drog Mr Bean historien om den fet-arslade amerikanskan som fastnade med röven i tunnelingången dagen
innan ni kom dit?

Attack PDOL 2005?

Från: Mulla_fredrik () 2005-04-23 16:25
Grattis Jacob 22 ar!!

Från: Eskil_ 2005-04-23 17:45
Glattis Jacob 5 plus!!!

Från: Mulla_F () 2005-04-24 02:13
Mr Bean drog den historien o snackade oavbrutet om hur stora rovar de vasterlandska kvinnorna har.

Attack PDOL 2005 oklart, om intresse finns troligen !!!

Från: Peder () 2005-04-25 11:12
Skönt att se att mr bean lever! ni verkar ju ha de skitbra, men nu är de ju inte mycke kvar, som tur är:)
Kul att man känner igen sej på typ alla bilder, men var är alla bilder på snygga tjejer??

Från: Brock () 2005-05-06 09:35
Uppdatera sidan för böfvelen!



2005-05-03 23:37  Koh Tao, Thailand
v. 20, 21 - Tuk-Tuk!
Hej!

Har kommer en sammanfattning av vara tva senste veckor. Efter en vecka i Saigon (eller Ho chi minh city som
kommunisterna sager) akte vi till Nha trang. Dar dyker man och hanger pa stranden. Pga halvtrakigt vader blev
det ganska lite strandhang men vi hann iaf med tva dyk pa revet utanfor Nha trang. Nasta stalle vi tog oss till
var den lilla skaraddarstaden Hoi ahn. Det ar kant for att man kan sy upp billiga klader. Vi upptackte att det ar
ganska kul att designa sina egna klader sa darfor shoppade vi som galningar! Ifall nagon mot formodan skulle
vara intresserad sa presenterar vi har nedan den interna kopligan. 

Fredrik 

1 kostym
1 par skor
1 luvtroja
2 jackor
1 par linnebyxor
1 fleecetroja

Jacob

2 Kostymer
2 Jackor
2 Sandaler/Flipflops
1 Luvtroja
1 Linnebyxor (skitfula)
2 Skjortor
4 Slipsar
1 par shorts

David

2 kostymer
3 jackor
5 par skor
2 trojor
1 fleecegrej
Varldens fulaste surfshorts
2 par byxor
2 slipsar

Vinnare med bred marginal, David.
Forutom shoppingen sa traffade vi aven en del kul folk i Hoi ahn och vi trivdes jakligt bra! Innan vi akte hann
Fredrik med att bli varvad till en vietnamesisk krigsfilm. Eftersom han skulle spela en amerikansk soldat men
sag ut som en sunkig, langharig backpacker sa inleddes filmstjarnekarriaren med ett besok hos frisoren. 

Medan vi var i Hoi ahn sa andrade vi vara resplaner lite. I stallet for att ta taget upp till Hanoi som vi fran
borjan hade tankt sa bestamde vi oss att aka genom Laos och tillbaka in i Thailand. Vistelsen i Laos blev dock
ganska kort, ca en dag. Fran thailandska gransen tog vi oss sen vidare med buss till Bangkok. Val i Bangkok var
tanken att vi skulle ta taget eller bussen mot Ko tao. Vi valde istallet ett mycket grymmare transportmedel -
tuk tuk. For er som inte vet det ar tuk tuk en sorts trerhjulig mopedtaxi som bara anvands i turistorterna. Pga
av tuk tukens begransade hastighet och vara ashlens begransade uthallighet var vi tvugna att dela upp
strappatsen pa tva dagar. 

Forsta anhalt blev Hua hin, 22 mil soderut. Det tog ganska lange att overtyga en av tuk tuk-chaufforerna att vi
verkligen var sa knappa att vi ville aka dit med tuk tuk. Han erbjod sig istallet att kora oss till narmsta
buss-station samtidigt som han forklarade att buss ar ett mycket battre transportmedel. Till slut lyckdes vi mha
en del bath overtyga honom och efter en sex timmar lang tuk tuk-tur var vi framme i Hua hin. 

Dar var det annu svarare att ragga upp en tuk tuk-forare. De flesta bara garvade at oss, knackade sig i huvet
och tyckte vi borde ta en taxi istallet. Till slut fick vi tag i en snubbe som ville kora oss sa nasta dag tog vi oss
de resterande 28 milen till Chumphon som ar stallet man tar farja fran for att ta sig ut pa Ko tao. Vi var ganska
trotta efter 8 timmars tuk tuk-resande men det var inget mot var stackars chauffor som var tvungen att satta
sig direkt i tuk tuken igen o kora hela vagen tillbaka. Vi tog oss vidare till Ko tao dar vi befinner oss nu.





Från: Peder () 2005-05-13 22:57
fan vad grymt att åka tuktuk 50 mil.. själv fick man nog efter ungefär 50 meter. när kommer ni hem?? blir de
nån yra?

Från: johannes () 2005-05-16 22:34
skönt å se att apan lever! men kommer apan till yran möjligen?

Från: Birgitta (birgitta@caretech.se) 2005-05-17 19:59
Fredrik, nu räknar vi dagarna tills du kommer hem. Hela tjocka släkten väntar på skådisen. Kul, kul! Mamma



2005-05-16 23:38  Koh Phangan, Thailand
v. 22, 23 - Kho Tao o Kho pha-ngan
Efter en lang resa fran Vietnam till sodra Thailand i olika minibussar, taxibilar, batar och Tuk-Tukar bestamde
vi oss for att lyxa lite och ta snabbfarja ut till dykon Kho Tao. Pa vag ut till on traffade vi pa Jerry som ar en
skon engelsman som redan hangt pa Kho Tao nagra manader och nu var pa vag tillbaks efter att ha fixat nytt
visum. Aven fast vi hangde utanfor Kho Taos 7-eleven och spelade skivor o drack ol nastan varje kvall han vi
med att hitta pa en del kul grejer ocksa.

En dag drog vi ut och dok med Per som ar fran Sodertalje och som vi traffade pa av en slump. Han jobbade som
dykinstruktor pa Koh Tao och gav oss guidning till nagra bra divepoints. Tva dagar hyrde vi coola James
Bond-maskiner som kallas DPV:s. De ar typ halvmeterlanga undervattensubatar med styren som man haller i.
Tack vare den batteridrivna propellern ar det bara att vinkla ner maskinen sa kan man dyka ner djupt och glida
runt lange, lange under vattnet. 

Pa Kho Tao traffade vi forutom Jerry aven en massa andra skona manniskor bl.a. Niclas och Jacob fran
Stockholm som vi senare ocksa va ute och festade med pa Kho Pha-ngan. Vi stannade en vecka pa Ko Tao och
hade hur kul som helst men till slut var vi tvungna att aka vidaret till Kho Pha-ngan.

Kho Pha-ngan ar kant for fest och da framforallt for sina manskensfester pa stranden. Vi akte dit och festade
vilket tyvarr i princip ar det enda man kan gora dar. Vi traffade mycket roligt folk pa stranden bl.a. Viktor,
Sofia som vi hade kul ihop med. Framforallt dagen efter en lyckad kvall da vi lag och bada o pratade om Ronny
& Ragge, Kalsonger och Hassan. Kul var det men efter en vecka kanner vi oss fardiga med Kho Pha-ngan och ska
nu forsoka ta oss tillbaks till Bangkok for att shoppa upp vara sista slantar.

Ses snart!



Från: Anna Öhlund (anna.ohlund@gmail.com) 2005-05-24 15:12
Freddefreddefredde, när kommer ni tillbaka till SveaRike? :) DU är är saknad! JAg har flyttat till Umeå och ska
vara där hela sommaren..


