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Veteranen Resor

De planerar för lyckad resa

Inga och Ivan Sjunnebo
har besökt många plat-
ser i världen. Men frå-
gan är om inte senaste
resan, den till Sydafrika
förra året, var den allra
bästa. Trots att Ivan
måste använda käpp
efter en höftoperation.

Egentligen skulle Inga och Ivan
Sjunnebo från Lidingö ha gjort
den här trippen till Sydafrika
redan för några år sedan. Men
resan måste avbokas, för Ivan
hade klättrat upp på en stege 
och trillat så illa att han brutit 
lårbenshalsen. Därav käppen.

– Jag är inte särskilt händig, så
det är lugnast om jag håller mig
till mattluggen, skämtar han.

Men att någon av dem skulle
avstå från att resa bara för att 
man kommit upp i ålder och har
lite svårt att gå, är det inte tal 
om. Resa är ett måste sedan
många år.

Ivans tidigare jobb inom trans-
portbranschen, där han började
som ombudsman och slutade som
vd för Åkeriförbundet, har fört
dem ut i världen och givit mer
och mer reslust.

Bra service i grupp
Att resa i grupp är ett bra alterna-
tiv för äldre människor, i synner-
het om man inte har goda språk-
kunskaper, tycker Ivan.

– Då får man service och upp-
backning. Men man ska ändå ha
en ordentlig försäkring om något
skulle hända. Hemförsäkringen
gäller som regel i  dagar. 

– Ska man resa till något EU-
eller EES-land bör man också 
ha med sig ett europeiskt sjuk-
försäkringskort. Kortet får man 
på försäkringskassan. Med kortet
behöver man bara betala vanlig
patientavgift om man blir sjuk
eller råkar ut för någon olycka. 
På försäkringskassan får man ock-
så veta vilka andra länder som
Sverige har sjukvårdsavtal med.

Genom åren har Inga och Ivan

skapat ett eget mönster för sina
resor. Här är deras råd, i tre delar.

– Det första är förberedelse. Alla
bra researrangörer ger ut informa-
tion i förväg och jag tror många
resenärer stupar på att de inte tar
råden på allvar.

– Vi hade läst på mycket om
Sydafrika innan vi åkte, men den
här resan överträffade ändå alla
våra förväntningar. Vår arrangör
hade lagt upp allt med en otrolig
omsorg och kvalitet. 

– Det andra är genomförandet och
det kan man i någon mån påverka
själv. 

– Under själva resan måste man
ta seden dit man kommer och
rätta sig efter de etiska regler som
finns på platsen. Det gäller inte
minst på gruppresor. 

– Viktigast tror jag är att man
inte börjar segla i egen sjö på
egna äventyr och förorsaka pro-
blem. Och så måste man passa
tider. I en grupp är det väldigt
viktigt, annars tröttnar medrese-
närerna rätt snart. Den som skäm-

mer ut sig och håller hela gruppen
fången blir väldigt impopulär.

– Man bör också äta måttligt.
Det är lätt att man blir överdådig i
främmande miljöer och oftast
händer väl inget. Men man pratar
om Faraos hämnd i Egypten och
Montesumas hämnd i Mexiko, så
det är klokt att ha stoppande
medel med sig. Eller tvärtom-
medicin, för all del, om man suttit
länge.

– Vi har inte blivit sjuka särskilt
ofta. Men jag minns en gång i
Agadir när jag blev liggande efter
att jag ätit en tusenbladstårta som
dröp av fett. En annan gång blev
jag liggandes första biten av en
flodkryssning från S:t Petersburg
till Moskva och orsaken då var att
jag flugit inrikesflyg i Ryssland
och ätit några feta korvar.

– Och så till drickat. De flesta
festar väl loss lite extra, men vat-
ten är ändå livets elixir. Både
värme och trötthet går att bota
med vatten.

– Luftkonditionering är ett

undervärderat problem. Nästan
alla torkas ut första tiden på grund
av den. 

– Luftkonditioneringen kan
vara väldigt stark. Temperaturen 
i bussen eller inomhus kan skilja
runt  grader mot utomhustem-
peraturen och de flesta blir för-
kylda och hesa och tappar rösten.

– Det tredje är efterbörden med bil-
der och broschyrer. Vi har haft
fotoalbumet som någon slags dag-
bok och samlar väldigt mycket
material. Vi har väl en fem, sex
meter fotoalbum i källaren och 
en del inne i lägenheten. Det 
har visat sig att ingen människa 
är intresserad av de där pärmarna
när de väl är färdiga. Bara vi.

Drömresan? Ja, det var nog den
här senaste. Inga och Ivan är över-
ens. Ivan skrattar:

– Jag säger som förre utrikes-
ministern Torsten Nilsson när 
han kom hem från en Finlands-
resa. ”Det jag kommer ihåg av
den här resan, det ska jag aldrig
glömma!” •

T E X T  A N N U  L I I K K A N E N

F O T O  R O L F  L A R S S O N

Har resandet i blodet. – Som liten grabb brukade jag hänga med alla möjliga slags bilar som gick där hemma i Småland,
nödslaktbilen om inte annat, berättar Ivan. En mer närliggande upplevelse var resan till Sydafrika. Safari, vinprovning
och Goda Hoppsudden gav både honom och hustru Inga fantastiska minnen.


