
Café 24 mars
Kryssning jorden runt i rullstol.

Går det?
Göran och Lisbeth Johansson visar bilder och berättar.

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Text o foto: Göran Lander







”Välkomna till denna 
intressanta 
reseskildring”.





Medlemmarna fyllde Rosa Huset.



SAG SAG SAG de SEXT SEXT SEXT k

Göteborg radio från m/s Antarctic Ocean, jag lyssnar

Webbredaktören, den gamle telegrafisten,  blir så himla avundsjuk 

när Göran och Lisbeth Johansson berättar om sina äventyr under 

rubriken ”Kryssning jorden runt i rullstol. Går det?” Delar av 

sträckan har jag plöjt samma vågor; jag på 1960-talet, de på 2010-

talet. Jag i ett lastfartyg, de i ett modernt kryssningsfartyg.



De startade i Italien och västra Medelhavet, ut genom Gibraltar 

sund, nedåt genom Sydatlanten, Recife, Montevideo, Buenos Aires. 

Rundade  Kap Horn i stilla väder, upp genom Stilla Havet förbi de 

mytomspunna ögrupperna Pitcairn, Påskön, Tahiti och därefter 

Australien, Sydafrika och åter till Italien.

Intressant att det gick utmärkt att leva ombord med rullstol; 

anpassade utflyktsbussar  fanns emellertid endast i Los Angeles. 

Rederiet återbetalade utan besvär en del av priset på resan och 

Göran och Lisbeth kunde på så sätt åka taxi vid hamnuppehållen 

utan extrakostnader.



Också intressant att Göran och Lisbeth fått blodad tand och har 

gjort en annan resa till Ostasien och naturligtvis åkt Hurtigrutten i 

Norge.

Som vanligt stod Solveig och John för värdmannaskapet, men 

jordenruntresenärerna hade bakat det sjuttiotal bullar med 

mandelmassa som avslutade dagen. 

Att föreläsarna hade ett intressant ämne syntes på antalet 

besökare. Fullt fullt fullt!

Ska vi tro att två års pandemi, endast med drömda resor hemma i 

fåtöljen, skapat ett sådant sug efter upplevelser. Och så bra att SPF 

på det här sättet kan hålla fantasin levande.







Plante-
ringen vid 
Gamla 
Tingshuset 
i Ronneby 
smäller 
lika högt.



Göran och
Lisbeth vid
de berömda 
statyerna på 
Påskön.





SPF Seniorerna i Ronneby tackar också – för en 
intressant, trevlig och reslustfrämjande före-
läsning. 


