Ny bok ”Rullstolsfantomen” av Rolf Johansson.
DHR:s tidigare ordförande Birgitta Andersson har läst en ny bok och delar med sig av sina intryck.
Boken, ”Rullstolsfantomen” är skriven av Rolf Johansson och den har underrubriken ”Ta aldrig ut en seger i
förskott”. Rolf fick polio när han var mycket liten och senare i livet har han gjort stora idrottsliga
prestationer i världsklass. Boken är en utflykt i tiden från författarens födelse 1944 fram till tidigt 2000 tal.
Den första delen av boken handlar om hans barndom och uppväxt och lätt att känna igen sig i för oss 40talister. Den andra delen handlar om hans fantastiska internationella idrottskarriär med rullstolen som
utmaning och tillgång. Och inte bara om hans utan även om andra unga mäns idrottsprestationer.
Rolf är en samlare av prylar, en person med gott minne och en envis man. Det innebär att händelserna i stort
som smått är färgstarka, beskrivna i detalj och försedda med många bilder. Den verkligt idrottsintresserade
kan följa resultatlistorna och den som inte har intresse av just de detaljerna kan lätt hoppa över de avsnitten.
Det som gläder mig och som jag imponeras av är att dessa historiska idrottshändelser nu finns
dokumenterade och är skrivna av en av dem som själv tillhörde eliten i svensk ”handikappidrott” och satte
Sverige på världskartan. Det är därför en historiskt viktig bok, men det är också en bok som visar på
idrottens betydelse för många och den kan ge inspiration och peppa många idrottare idag. För min del har
det varit roligt att följa med på vägen till de internationella, stora idrottsarenorna och jag har verkligen fått
många nya insikter.
Jag blev påmind om mycket när jag läste boken, jag blev upplyst om mycket och jag blev glad över att den
här dokumentationen nu finns att ta del av för alla som tror på att kunskap om vår historia har betydelse för
utveckling av framtiden.
Boken kostar 200 kr. Den som vill köpa boken kan swisha 279 kr (summan inkluderar porto) till
0701113344. Du anger där adressen dit boken ska skickas.
Trevlig läsning hälsar
Birgitta Andersson

