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VAR
FORTROENDELAKARE

Docent Stig Håglund tog emot, med
sitt vanliga vinnande leende, på
tjänsterummet vid Karolinska Sjukhuset (KS) i Stockholm. stig har
iu, som bekant, stäIlt sig till förfogande som {örtroendeläkare i RLE
och LARY vill därför gärna presentera honom för Iäsekretsen.

i Stockholm 193,1 och
kontakt med laryngektomerade patienter under sina första år
som ]åkare i Gäv1e i bö4an av 60talet. Dessa petienter var opereråde
på KS, dit Stig också flyttade 1965
och kom ett knytås rill öron näsåStig är född

Under 1967 reste han således till

kom

Belgien dår han träffade en patient
som fått ett nytt struphuvud genom

i

hals- avdelningen. Urvecklingen dår

var intensiv vid den hår tiden och
Stig fick rese ut för atr skaffa in
formation om vad som skedde inom
gebitet i andra Iänder.

transplantation. Resultatet visade
sig dessväre inte lyckåt och gav därför inte något positivt för våra specialister. Mera givende var en månadslång vistelse hos dåtidens främ
ste sftuphuvudskirurg Professor

Ogure i St Louis, USA, variftån Stig
återkom med många r.årdefulla rön
i bagaget. I börian åv 70-ta1er skrev

han sin dokrorsavhandilng
gav en

n)

vitken
undersökningsmetod för

att värderr nervfunkrionerna i stäm
banden.

Stig börjåde nu elitmer

opererå

olika tumörer och {örträngningar i
struphur udrr, lufr- oeh matsrrr.:pe
Kontaktern.r mcd uthndska snecraLster urökades meJ r e\. P.of
Dedo, struphuvudskirurg i San
Fransisco och Prof. Mo--ntqomery
vid det berömda tr'lassåchuserts
Ceneral Hospiral i Boston, för åta
nämna ctt par Åv mrngå studieresor
utomlands.
På en fiåga om hur opererionsmer.)
dernx föråndrats under den tid Srig

verit med i terksamheren,

svarar

han ,rt man rllrmer iirsrr pl .rrr
gore
sj \mr 5om mdjligr
'ngreppen
och därigenom
kunna bevara den
neturliga åndnlngs!.agen. Ä{an fick
också 1984 en s.k. lrr.,,År;, till KS,
rilken ger möjllgh€t arr med stor
precision göra smärre stämbends-

huvud, lufr- och maastrupe.

Cenon hans engagemång i RLE
mirL\ ,im inrrerser fnr oss l;ring
ektomerrJe srrecler sis urxnför den
degliga rutinen och hän har ocksä
ett gi!ånde samarbete med avdel
ningens kurator ueh lår på så rrs en
inhlicl ir tn ide 1,:rlngekromerades

En ev de vädefulleste uppgifternå
för RLI, t).cker Srig, är konråkren
mcLl nya su uprancerpxri<nrer \å\il
Tore sum etrer operrLlonen, Htn !er

att der her ert srort psykologlskt
rarde föL dessa ,rr med egnx ognn
få se art drr tinnr gorr hopp om rtt
ganska normalr liv ären efter en
larvngektomi. Ilen, rlUägger han,
RLI är ju oclså \irdetullr \um på
rrycknmg\grupp genremnt oJila
myndigheter både cen.relt och lo

krk.

Slurlrgen trågår iJg Sng \1d hrn
L) cker um nånrner RIKSIöRBLTNDEl' FÖR I-ARYNGIKTOI,IE.
RADR

Sedan 1975 är Srig bronkolog på
thorexsvdelningen och sköter
diagnostiseringen av lungcancer.
Han är dessutom chef fdr den sek
rion pa riron-Iräse halsa\ d€lnrngen,
som beh:nrllar sjukdumår i srrup

Der är TUNG'I, men der
är kanske svårt atr hirta nåson brå

Genam sitt jobb bar Stig blitit mer
ocb mer efigdgeldd i kampelt mot
tobaksrökning. Han bar 'sett lsur
m!cket anöLtigt liddnde den oLtaruln

kostdr både.1e e skildd indiL,idernd
acb sambdllet. Hdns råd dtt FI ?A
FOR GorT' bygga Jol\htlgen pd
gedtge" n?dni \k \akh n'hdp.

,:;l. r:;!
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ersåttning, svårar han.
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REHABILITERING

N)thd sgnd ee,

Ny tis hdn»

isi i
RLE har genomfört en rehabilitengskurs för larynger opererade
f983 eller senare. Kursen hölls

Sammanfattningsvis kan kursen sägas ha omfattat en genomg,ång av;

13 december 1985 på Nynäsgården

handling, talrehabilirering,

och rikrade sig rill \åra fem nordtigast belägna lokalföreningar.
(övriga får en liknande kurs på en
sydligare plats under 1986).

Kunen brirjade med en presenratron av dehrgåre och Lurspropram.
De återståonde timmarna under den
inledande eftermiddagen ägnades åt
två punkter.

Först låmnades ordet till vär förbunrlskasscjr Curr Benstsbers, som
redogjorde fdr mojligh"eren idr h
ryngektomerade atr söka handi

kappersirrning. Med hjalp rr Ilusbil
der visade han hur den erforderliga
bJankerren ska lyllas i. Varje Jrryngektomerad delcaqare fick sedan en

larynx-cancerns förekomst och besocial

rehabilitering, tekniska hjätpmedel
samt en redogörelse för hur man
söker handikappersåttning och hur
man överklagar vid eventuelh avslag på sin ansilkan.

blankett för egenhdndig dvning
under Currs handlednins ,{vslurningsvis påpekade Curt vil:ten av arr

etr er enruellr arshg.
örerkJagandet umbesorjr x! RLE.s
kansli. En avslagen ansökan ska vara
rlen beslutande myndigheren till
handa inom två månader etrer a\Li\erklaga

slagsdatum.

Därför .ir det ytterst oihtigt att den
attslagna ansökningen omgående
öDerstinds till RLEi hanslil

Första dagens
sista kurstimme disponerades av vår

studjelcdrre Elise Lindqvist, som
underströk vikten av urbildning i
förbundsarhetet och hur r'ä1 vi be'
höver preparera oss inför mötet

Jonas

Karling,

Gun Pabnqvist,

Andra dågen inLeddes av logoped
Jonas Karllng p:i t€met "Lyssnr på
oss - tåla med oss" med talöv
ningar och gruppdiskussioner. Jonxs

berättar här sjäh om sin medver
kan
JONAS KARLING:

\/id

RLE,s kurs för laryngectomerade opererade 1983 eller senare
hade jåg förmanen a!. deltaga som
handlerlaLr Vr håJe raldrninsar Jir
ming3 a\ delrigJrna uade pior på

matstrupstil å!en om rösrgenerxlorn var den dofiinerande rösrkäl
1an. Vi h.de också gruppdiskussio

ncr

angående den ps,vkosociala
situätionen som den larlngectome,
4

med olii<a m1'ndigheter. Art vl be,
ho\er räLre oss rn r Je numere gil
hnde sucrala Lamhgarna, s"n ger
utrvmme för olikx bcslut ure i kom-

Eric

och Elisabet Olsson

re.le befinner sig i. Deltagarnå flck
också sjähå diskutera sig fram tlll
olike åsikter anEående informatio
nen iöre och efter operationen viLka
jag rånktc redogörr för här.

i stort serr nöjda med
den inl'orrnrri,rn de t.irr .rnslutning
De flesta var

ti11 sjukhLrcr ården

\rikien ar att både patient och anhötiga får vara med vid informatio'
nen som ges före op€rx!ionen fram-

hölls. l)e xllrr flesta får jLr också
träffa en tidigare lar) ngecromerrd
person och även här framhöUs vik
ten a\'ått e|entuella l1nhoriga lår
rera med. Säkert knn det också verå
bra om den tidigere laryngecrome

rades anhörig får vara med vid den,

Ilan kom också fram rill ett det
fore utskrir ninsen från siukhus€r
\,rr !ikrist -å .r...,ii".

stoma. arr det kan "bli
svullnader och slembildning. Vad av
detta är normalt/onormalt och när
skall man söka läkare utöver de
skötsel

ai

rutinmässigå besöken.

En grupp ryckre der rar r;isenrligr
art upp\ia parienren om arr -"n ii
kan rala dd uppvaknandet eftei
operationen. Personalen måste ha
förståelse för den ångest dettå kan
räcka och penna och papper måste
finnas ti1l hånds.

En de1 deltagare påpekade svårigheter med det sociala samspelet i
hemmet efter utskrlr ningen Viktrgt
,rL logopeLlen diskurerar med famrljemedlemmarna de problem som
krn uppstå innan kommunikationen är återstäIld

Det föreligger också stora svårigheter vid hemskrivningen då man
är ensamstående. Någon uppierde
ått det tidigare umgänget upplöstes,
att gamla kamrater inte längre orka
de håIla kontakten. Nägot för före
ningarna att tänkå på i form av kontaktpersoner m.m.l

-

så tångt Jonas Karling.

-Just vad vi behövde, säger: Ina Grubb, Siv Gehlin
Kjell åkesson, Martin Andersson och EIo{ Johansson.

\'år tcirrroenJclilåre Stie HeslunJ så önskede. Lånetiden skulle bli
redogjurJe för l"r1 n*.;-nce.,"de., upp till ett år eftcr operationen.
förekomst och lokalisation samt
olika behandlingsformer och

deras

resultåt.

Han talade också om det Dya vård,

Elof dcmonstrerade också den larm
åpperåt som finns på "hjälpmedels
markneden" här i sluret e\. tid-

progrånrmer för behandlins å\' ningen.
larynxcancern som slie börii till
låmpr\ Prog.ammer ar e\ orqånr§3 I'lan diskuterade också den flck
roflsk nerur och går ut pä arisamla burna lilla svensktiih,erkede ralför
stärkar€n TF-2. som utvecklats Di
åll.r uppgrfrer rörande di flesta for
Tekn. Högskolan i Stockholm, oih
mer av larynxcåncer till ett centralt
rerit
i bruk ett ånral år. Omdömena
register i cöreborg. Därmed vill
om denne är v3rierande. En del anman uppnå itt den bästa behend
vändare trivs ganskå brå med den,
lingslormen ken tiilämpas över hela
men åndre tycker atr den är för
landet. Även våra grrnnländer har
ng och art ljuder ir för rkräUigr.
visat intresse för derte projekr.
Der finns rydligen L,ehor av en förbättring a!, en förbättring. Ilof be,
vakår utvecklingen ä\,en hår.
Tredje dagens förmiddag ägnades åt
tekniska hjälpmedel med Elof
Bystedt som handledare.
Telefonapparaten Diavox har förLrättrats när der gäller hörbarheten
ev det inkommande ta1er. Televerket erbetär nu pä att kunne fölse
J€n mel exta fö.st:rLnrng i!en pr
Llet utsående rrlet r likher med din
möjlig-her som finns på den gamta
dialog-apparaten. Elof bevakir utvecklingen ar. detta, som onekligen
hår sror betydelse för oss rösrsvega.
Därefter fö1jde en demonsrrålion xv

texttelefonen i sitt nva smidisere
utförande. Den väckte ett stort"in,
tresse. Mån enådes om att försöka
ufierka alt logopedernl skulle lå
möjligher åtr skri\.a ur en rexttelefon som 1ån aill de nyopererede som
6

Slutligen demonstrerades det

nr.l

mcra Yäibekanre stomaskydder
Srom Venr. som vi ständigt puffar
för genom annons i varje nummer.
Stom-Venr är numera smidisare ån
det var i sitt ursprungtiga uriörande
och ut!,ecklingen t'ortsätter i nära
samråd med såväl förtroendeläkare
som ett entål försökspersoner bland
oss Iarvnger.

Deltagerne tyckte att kursen kändes
mycket värdefull och men kan

säkert råkna med att vi är'en fråm
ledes kommer ått fångr ir de ny
opcrerrdc för denna form av infor-

notf

JOnas 1lertlng ocll It loi Bystedt Ieder grupparbetet vid
r ehabiliterings -kur sen för Irnyopererade L på N)-näsgården_
,r >1. ;B;ti r; t: t: /;;: )i. i!:: {: )r;ti ;B;< t: )i< )k t: * ,lr ;ti ;F ;! ,. ri il * )lr,r;t. r::! ): * )k

rAt/ srAhtE4ND

TEXTTETEFON
PA VART KANSLI
Vi har fått en texttelejon
på vårt kensli ! Ett led i
Yår sträyan att hålla god
kontakt med alla medlernmar. Välkornrnen att höra
av dej även wia denna nya
rnöjlighet

!

OM "PELIKAN-HAKA'I
Art få sin cancer oå stämbanden
kan berrakras som en rrösr i bedrövelsen, därför atr det Iär vara ett av
de stålten på kroppen dir sjukdo-

men Iärrasr upptäcks inoan den
hunnit sprida sig vidare. Man får
vara tacksam mot försvnen för den
fåvören.

En andra

till

Läcksamherens ranke qår

Sjukhusers personat och då

kin-

ske mesr rill kirurgerna som så
påtagligt hjälper oss att bli av med
det onda. I mitt fall betvder det arr
jag hittilh fätt t7-18 å; i exua tilldelning här på livets trasiga bastmatta. Err förhållande som man si
vetv;( kanner glädje inför. Det ärlu
mer än en idrd€del av m;rr 60-åriga
I'v
8

En förutsåttning för art man ska
kunna känna glädje över ett förlångt Iiv iir förståss atr de åren man
fån till skänks har en livskvalitet
tom Jr någorlunda accepräbet. I.or
min del har den räl !arir der. Jag siger det med en viss tvekan. därfär
att man givetvis blir valdigr rrörr Di
hostan, slemmet. blödningarna, tä|.
svärighererna och \ issa människors

arrit) der genremor handikapDer.
Men allt detta kompenseras inigon
man av arr man genom sin situarjon
fårt en ny syn på ritlvaron och lärt
sej lara mera rädd om det man har
kvar.
På vår kontaktombuds-kurs i höstas
hade vi beträffande Iivskvaliteten en

total inventering av alla

problem

som kan tänkas fölia med en laryng-

ektomi. Vi fick ihop över 20 mer
eller mindre svåra störningar. En åv
dessa, som man inte talar så mycket
om är det deformerade halspartiet
Det är klart att halsen måste bli insjunken framtill när struphurudet
tagits bort, men på en del larynger
tycker man nog att det ser ut som
om det vore litet för hastigt hoptråcklat. För egen del minns jag
att det elter operationen hängde en
stor påse på ena sidan om stomat.
Jag minns också att jag påpekade
det för den som op€rerat mej, och
att han svaradf att det skulle rätta

till sej. och visst har det blivit
bättre. Men nog hänger det en stor
tom skinnlapp lite på snedden mel-

Itunske mån kan tycka att det inte
gör så mycket hur en gammal gubbe
ser ut- Huvudsaken är ju, som sagt
var, att livet räddas. Men å andra sidan kan man också tycka att det
vore fint om kfuurgerna kunde ägna
några extla minuter åt den här detaUen och därmed försöka förbättra
slutresultatet. Ingen, hur ful han än
är, blir vål gladare av att bli ännu
fulare. I stiillet kan kanske en liten
bit livskvalitet råddas.

Vår föftroendeläkare säger att den
som känner sig besvfuad av sådana
här defekter kan få det tillrättat genom att vända sig till sin öronklinik. Det kanske kan kännas trösterikt för någon.

notf

lan hakan och halsen.

RATTELSE
Familjen Aurell i Linköpingsföreningen tillhör dem som sände en
Jul"häIsning i LARYS julnummer.
Tyvärr råkade ett av fömamnen
fslla bort. Det skulle ha srått:
Mårianne och Gunnar Aurell.
Gunnars namn hade utelämnats.
vilket jag beklagar och ber om överseende med.

notf

FORENINGARNAS RAPPORTER
FRÅN cÖTEBoRc
PloNlÄR BORTA

årsmöte i den gemb tinr ,\ljclle
mmsgirden r,id Valia i Linköping
Genom lönsrren kunde vi se bårn
och !u)iD.r stoja i snön och åka rned
hist och slä.]e neden ri nrnjot en
god lunch lör rtt seden uppta irs'
nötesf örh,r ncllingarna

Vid kaffeprusen underhö1ls ti ev cn
sånggrupp kalled \-isgevan, som
sjöng risor xr 'låube, Ferlin och
Bcllman och rerkligen bekräite.l€

rtt

tledersrnedLem Gus.åI Ån.lcrssoD
har å\lidit l.n ildsr r\ 88 i,..
Cust.r\ vrr en er dem som stdrtad.

Larrngektomerxdcs tiorenins i
Giiteborg lr 1965 l{xn !.1l viir
förste ordfirrrnde och hår srdan
dess tillhört förening€ir
Sren Pettersson

FRAN LINKOPINC
VART ARSMÖTE
Dct !xr s.råiln.le sol pa gnisrrande
sno och birande krllt niir |i lör
d.tgcn dcn 22 fehrurri träiiådes till
10

den s\cnskx visån

ir e.

gåvå.

Efrer rvsluirde iörhendling:rr och
direrse snläpret skildes r,i ater och
hann iekriskt ur lilr atr sc dcn sisrx
sl.\nrr.n x\ solen inren den gick
ned Lrkom (iiogen
Ilälsninenr
(:bl isti e S,-e sson
RL!-. t,inköpi.Lt.

FRAN STOCKHOLM
NY ST YRE LSE
Vid årsmötet avgick hela
styrelsen och vi fick nya
namn på atla ord. poster:
Ordf: Rikard Pedersen
Sekr: Siv Gehlin
Kassör: Irma Bruhn

Avgående styrelsen tackade s
med blornmor för sina insatser. Efter rnötet bjöd festkorrrrnitteä på en liten supel

När rnötet höIIs var tidningens orlginal redan monterade. Vi återkornrner med ett
bildreportage i nästa LAR Y.

Fran Läns: HCK
Läns- HCK, samarbetsorgan för
länets handikappföreningar med
över 50.000 medlemmar, reagetar
kraftigt mot det nyligen fattade beslutet i landstingets Hälso- och sjukvårdsnämnd om drastiska nedskärningar på tilldelningen av tekniska

hjälpmedel

till

människor

med

handikapp.

Besparingseffekterna, som äi driv8ädern i förslag€t, kan starkt ifråga-

Det bedut som Hdlso- acb sjlk
L)årdsnim den nu fattdt dr aklokt
och tyodft också ogenamttinkt,
fortsdtter Nils Hdllerb!. Det grun
dar sig på ett underlag, tliir wrkningarna ax bespdringarna inte på
något satt afialyserdts eller drir or-

till kostnadsstegringarna
kLdtlagts. Exempehis grur siukoårdsföroakningen dtt redorisd but
mycket sDm .its upp a1) den utökdde
sakerna

såttas.

Prutningarnd

inom

mAste isttillet sttillas n

gifter inom ldndstillget. Det

UTTALANDE

Det är inte de handikappade

som

skall lösa landstingets ekonomikrisl

Det tir inte de bandikappade som i
försra hand shall lösa landstingets
eko omika kis, s,1gd Lans-HCK:s
ordförunde Nih Hallerby i ett utt.l
lande med anledning au
d^ratt.iska. fö^dm ng

sjututården

ot a drd ut-

ld

dstillgets

at bja-lpnedelt

år

dtt trufiklandl
tingsrddet aetuot\agt får gå ut och
sägd att dlld tunnelbaneoagnar skdll
målds om, en mångmiljonkostnad,
sdmtidigt som mdn beslutar tq ut
200 kr för Mrje ordinehtd hörapptlrat. Man kunde ockn; se öaet den
poltriska apparaten t landsttngs.
baset. lilke sannerligen inte dr
e.t

empeIuis onmhgt

u derdimensio

erdd-

;l*

LTMERICKEN

I en kammitte i Landskrona
fdn s det en ryslig matrcna
Hon styrde ocb stdllde
pöste och sorillde
tills gubbarna hoppa'ur skona.
11

/4PA
MED POSTEN
KÖR HÅRT ELOF!
Elof B),stcdt, elds.jälen för våre sist för 10 år sed3n Mycket mindre
tekn hjälpmedel. H3n följer utveck- och t o.m. bärbara {inns men ännu
lingen och rekommenderar fdrbårr- endasr som prorotyper.
ringer hos berörda perter. Elof är
,1000

mångkunnig. Nu senasr har han haft
kontrktcr med logopeder v;d Stock
holms olika sjukhus, för ert fa dom
art srnliubetx med Tolkcenarelen,

Stockholms Lans t,andsting, att få
kunskaper och instruktioner om
texttclefonen och rnråndindet xv

vi i kontakt omhu,is kom
mittdn i Stockholms-föreningen in
bjudna för an re hur den fungerår.
RLEs stockholmsförening har b1i'
vir lovade att få 1ånå en relefon till
varje nyopererad som inre har möJ
lighet atr konversera på annat sät.
En appårat skall också instÅlleras
pi vårt kansll. Vederborande skall
kunna hålla kontakten med ytter
världen, den vågen. Teletbnen hår
förbättrats m)cket scn jag såg en
Så blev

\z

I Sverigc finns nu sammånlegt
text telefonabonnenter. A\, desså
finns cr 1300 i Stor-Stockholm. Dn
hel del statliga m)'ndigheter kån
ringas till, b1.a. Upplysningen SJ,
SL, Stadsbiblioteket m.f1.

Nästå uppgift för Elof blir att kontakrå AB Special Instrumcnt. säger
han. Han skall försöka med dem ått
lörbättra vårr talhjälpsapparater,
förstärkare. Gora dessa ]ätterc och
effektivare. Säkerr finns de. mvcket
r.t göra inonl det gcbiter.

Kör bårt Llof
IIelge Sunrlin

y/
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Hedersmedlemmar

Jag tyckte om att Riksforeningen
förut hade brukat göra en del gamla fina medlemmar som hedersmedlemmar. i\r det inga som skxll hed
ras 1ångre Eller är der båra att ni
inte meddelar 1ängre i tidningenT

.

Hustru

Det iir lokalföreningarnd som utser
förtjti ta personer till dtt u?pmdrk
$mmas på det s.ittet, ocb rågan utndtnning har, sålitt jag ret, inte
skett seddn 1983

Följande har utnåmnts:
1981 Gustd! AnLlersson, Götebarg
Goliden)
" Etik Sltittbery, Göteborg
" Harald Eriksson Stockboltu
(aDtiden)

1982 Artbur Nilssan, Stockbolm

(aoliden)

" Uno Nordin, Gåole (adiden)
" Curt Bengtsbery, Stockbalm
1983 Gunndr Bjuggren, Stockholm
" Harald Ryfors, Göteborg
" Äke Amnelius, Stockholm
" Knut Andersson, Stockholln
" Carl Aspling, Tranås

Rrlf
EN OVÄNTAD FARA
rrör ordningens skul1 vi11 jag gärna
beråt.a. r,åd jag upplevde , då j:rg i
mitten al januari i år var intagen på
Södersjukhuset i Stockholm för en
mindre operation.

plötsligen frågade vad den var gjord
a\' för mxterixl. Då han erfor. att
det \.ar en silverkånvl, bleY hån
märkb.rt orolig, och frågade, om
jag möjligen fått någon brännskxda.

Som vid tre tidigare tillfällen blev När jag nämnde, att så ej vår fallet,
jag spinal d.r'.s. ryggradsbedövad. blev han lugn. Han antydde. att kaSjuksköterskan, som under opere- nylen, om man behövde använda
tionen skulle konrrollem mitt hlo.ltryck och EKG, ersålres efter en
stund av en maniig kollega, tydligen
på grund ar rtr henner !än\rgoringstid v:r slut. Det \3r försra
gången jag vid en operation hade
EKG kontroll.

Når han, sedan operationen

var

slutförd, skulle ävlågsna sugpiattor'
na för EKC från mitr brösr. rvdli'
gen fick syn på min silr,eikinyl,

den i samband med EKG-kontroll.
skulle vara av plast ei meta1l, då
risk förellgger att man kan bli
bränd.
Jag har velat tå1a om, våd jag upp
levde, och vill med detta varnå vårå

laryngektomerade vånner, att endast ånvända plastkanyl i samband
med en evenruell operation.
Med hälsningar
Oskar Norin
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cÅNcrun Ån
Åren bara går och går . . .
Den ena milstolpen efter den andra
passeras. Det kan dårför vara av intresse att ge några glimtar från upprinnelsen av vår föreningsverksamher och vad som sedan dess pas.it§

l§

!ri.l!:

§ålåa§
a§ i. r.
atssi

Sahlgrenska sjukhu set i Cöteborg, där vår förenings\erksamhet hade sin upprinnelse i början av 60 -taler.

t1

Om vi börjar riktigt från börjxn, så
var det ju så att upprinnclsen sk€d
de i Göteborg, pä Sahlgrcnska Sjuk
huset i961. där någrl larvnger bör
jade träffas mer e11er nrindre regel
brrnder. Antalet iDtrcsscr.dc ökade
undan för unrlan ty maa kom
snåbbr underrund med, årr det vdr
värdefullt xtt trii{fr ar.lra m:inni

Under de första åren fanns också
en tålpedxgog med i bilden, Itarit
Liljefors. Det här r'ar ju err 10 tal
år före innan våra dagars logoped
utbildning hade kommir iging och
man an\'ände sig av samme sorrs
tallärere som sångare och skådc
spelare hade när dom ville förbärtrl

skor med Likartade problem

lln lälrrre val också med nicker
tjdigt, Björn Frirzell. som numera
är chcf för foniarriska kliniken på

lln drL|ande krått i stxrten Yxr
(iustxv Andersso.,.srTr? laryngektamendes 1961 (lyväIr her jag just
nätts rv budet årr Guståv år,lidit i
ir) Custa\ fick hörx trlxs onr et
man bildat en förening i D3nmarl.
o.h rekvirerade ert exenlplrl rv de
res tidning Ny Stemme, som redan
då börjat ges ut. Custel valdcs ock
så sedermerå till ordförande i den
förening som nu hörjade tr lorm.

sin röst.

Huddinge Sjukhus.

När nten kom fram

till

1965 hedc

en rerkligt initiativrik person anslutir sig till församlingen, Eric

Slättl,erg. Eric och custav
Andersson sanlt Ntrrir Liljefors,
sonl jag nyss nåmnde, tvckre då det
ler drgs etr bildx en förening och
sa kom LARYNCEKTOMERADES
ITORENINC I GÖTEBORG tiII,
t5

Medlemsantalet växre. Nu började
man också få mediemmar från
andra platser i landet, och det
gjorde att man 1967 beslöt ka11a
sej RIKSFöRENINGEN FöR LA
RYNGEKTOMERADE,

Nu hade ytterligare en entusiåstisk
talpedagog Eva År1in, kommit med
i föreningsarbetet. Evas inrresse för
laryngernas rehabilitering strackte
sig långt

utanför sjukhusets rutiner.

I stadgarnas ingress srod: "ändamålet är att vara till stöd och hjälp
för de laryngektomerade i spörsmå1
av gemensamt inrressc, särskit när
det gål1er biständ av der allmånna".
Man lyckades också under de första
åren utverka, att alla låq/ngcr skutle
kostnadsliift få cn röstgenerxtor.

Vad man

i

övrigt kan notera från

den här tiden är att det starrådes ett
nordiskt samarbere. Den försre nor

Den äldsta noteringen av medlem$
åntalet jag hittåt är från i969.I,{an

diska kongressen hölls i Danmerk
1967. Därefter följde Finland 68

var då ca 70 medlemmar.

och Norge

-69.

a:ar:

\ffi
.1.,:.,,.

Ett bleknat {oto från

1969 visar några av Göteborgsföreningens medlernmar vid en onsdagst!äff på Sahlgrenska sjukhuset.
Fr v: Eric S1åttberg, Oskar Jakobsson, Harry Olsson
Eva Arlin, Karl Axel Jonasson och Marit Liljefors,
16

I Sverige tvckre mån sig inre ha
ekononiskil resurser art träfhs
\ rrie ir Drrior L,(\l.rr .rrr L.ngle\y
perioile,nr i lorr5.rrrnrneer) skrLlle
vrra tr,å er vilket de också har

Det

berl rJde siLeJes

,ltr

\rn tör\rr Nordiski
1o7l iusr Gcirehorg
hö11

rrrit

1968 träffrdes vi någrå LL i Sthln
och bcslör qinskå omgåcnde ert vi
skulle bilda SLEF, sönl stod tär
S]'OCKHOI-T1S LARYNGF,KTOIlI]RADES FÖRINING,

lverqe

kongr.ss

Om vL seden tar ert steg bakår i
tiden kan vi se atr der som hän.le
i Ghg i böLjan .1y öo-Lrler urprepr
des i Stockholnl 6 ; ir sen,rc rich
det ver då jag kom med i förenings

Även i Stockholm hsde vi aktivr
stöd irån logopeder redan i början,
och här fdrrjänÅr ett nämnas Britta
Hammarberg, som fdresren sedermer:1 under en period var sekreterare i RLE. Brirra är numera lärare
riJ logoprLlutbrldningen på Huddinge Sju k h u'.

De\d \totPhalhdre Mt ned lfin ndr
teh. f/ r. t)lnl \tqtcn. Rolf Fi\öeL

Yl Slfrl IAIAR'I
AT4 STA RAIID'

Btntu t ldtund.berr. .Åk" Ank.tiu,

Oskdl No/in,

Bitt Ak.het

ath Hdtdtd

t7

En läkare fanns också med i bakgrunden, Gunnar Bjuggren, som inom parentes också var en a\' initiativtagarna till den logopedutbild'
ning, som startådes i Srhlm i början
av 70telet. Gunnar Bjuggren blev
också vår i tiden förste ordförmde
i den omorganiserade RLE, som
jag stmx skall återkomma till.
Ordförande

i

SLEF blev Harald
Eriksson, som innehade den posten

i ett

10-tal år. Harald år nu tlvårr

bortgången sedan några år.

Efter ett par år föres1ogs, att SLEF
skulle börja samarbeta med riksföreningen, och som sekreteråre
i SLEF fick jag i uppdreg atr ta
kontåkt med Eric Slätrberg i Göte'
borg.

Resultatet blev, att vi efter några
inledande kontakter bjöd in en
delegation från cöret och drog upp
riktlinjer för RLEs första RIKS-

I öRFBRO 1972 d;r ri
då enades om gemensamma stxd

l\{öTE
1B

gar och Yalde en gemensam styrelse.
På t'örsta riksmöaer lånserade vi
också förkortningen RLE som en

merå Iätthanterlig

vårdagsbenäm-

nlng.

Under börjån av 70-ta1et hade det
börjat växa upp LE-föreningar även
på andra platser i lendet, och \,1
kunde på riksmötet råkna in fyra
lokalföreningar. Utom Gbg och
Sthlm hade det tillkommit före
ningar i Gävle och Linköping.

Under det följende året 1973.
kom sedan örebro efter i rask

tåkt, så ått vi vid utgången av det
året var fem medlemmar i RLE
famlljen.

Under 1973 börjede vi också ge ut
vårt föreningsblad LARY som un
der de första åren kom ut med två
nummer per år och i början bestod
endast av fyrå sidor. Nu ger vi som
bekant ut f1,ra nummer per år och
sidantalet är som synes något rik1§are.

Den taliörstårkåre i iickformrt
TF 2 som många ev oss anvånder
korlrrueras det hir iret på K'fH.
Lar)'ngerne hlller r,ärldskongress
i CaDada mcn RLE hade inre råd att
d€1t3. Däremot delrog !i i Norrlisk
Kongress I Frederlci.r i Danmark.
1973 blev RLE medlen i bäde HCK
och AB!.
197 4

Nyx

lokirlförenlnger kom

rili

i

C n Beqtsberg

Uppsrla och Lund.

\,'i trl cker på Handikäppinstitutet
om ått få med luftfuktare på listan

för fria

hjäipmcdcl mcn dct .qär
inte att få klxrhct i onr staren eller
landsringet skalL betala dom.

KTH börjar konstruera en röstgene
rator som våntas s1å ut Senoxen.
Den har heLsburen viblrtordel och
reglage för tonhöjden och är
döpr till !N'I ONATOR.

ig

bos bargntistaret pi1 rädhrset

FtPtP&'id Nithd\t' bthctd (:atl A\n

Canerfbnden gör "den vita broschlren" i såmråd med RLE.

Götcborg, Lund och Linköpingsavdelningarna håller gemcns:rm informåtionskurs i Nåssjö.

Vi har riksmöte i Tranås och vä1ier
Curt Bengtsberg ti1l ordförxnde i
riksföreningen.

i

l9
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Nordisk kongress hålls det året i
Finlend på det natursköna rehabcentret Kyyrönkaita. Kongressen
minnesvärd också dårför ått den var
så viilorganiserad av bl.å. Prof.
Siirala. som förde ordförandeklubban med verklig pondus.
På dagordningen stod,

-

Gemensamma klimatvårdsresor

Gemensam rekreation på Kyy_
rönkaita
Gemensamma skrivelser till resp.
soc.-departement
Fråga om förtroendeläkare för
laryngektomerade.

Här introducerades också den snorkel som används så flitigt i Norge.

Televerket i Sverige s1åpper ut sin
telefonappårat med automatisk tal
förstärkning för röstsvaga.

Nu börjar också försöken med den

nvkonstruerade TEXTTELEFONEN. t å l".yng.r i Sthlm får den
på prov under en månad.
Vi får

anslag från AJlm. Arvsfonden

rill en subventionerad "testresa"
till crand Cenariå, till vilken 16
medlemmar lottådes

delta-

T).värI svek oss den svenska vintern
det året. Vi håde tänkt oss att res,rn
skulle ske, när vintern var som bist'
rast här i Sverige, för att kunna påvisa skillnaden mellan de olika k1i
matens påverkan på vårt handikåpp.
Men rid avresan från Arlanda hade
r.i sedan en rid haft + 5' och regnväder under en ovanligt mild vinter.

Läkarna konstateråde dock vid
hemkomsten ått hälsotillståndet
hos deltagarna förbättrats sårskilt
på det psykiske plånet.

Kangrcssea

1975 bjotl
bdndlinqa

ZO

ut som

gare. Resan varåde i två veckor och
alla de1lagare undersöktes före och
efter resan av öronläkare.

tlr)) knna i tnllr tl
pi \ttilda,l. t'iL!et För

?ö

'1böIIt

uo jhts!

1976

Vi håller riksmijre i Göreborq dir
ri L1r reiler Hrrall RrfoLs r t1 ny
o.di,,, an,l.
Storn-.lid stom.lsk\'.ld borjer säljrs,
och r,år ''eule lblders' i:,r Lrpplegr
e€s ut.
Kurs,erksamheren är iivlig. Kurser
i org.kunskep hå1ls i Nässj;, Li.ltugö
och Nvniishxmn. 'lelkurs€r i Cävle.
Stockholm, Linkoping, örebro och
Göteborq.

RLE kräver i en skri\clse rill För
säkringsrådet rtt lxrvngerne skell
lämställas ned gralt hörseiskededc
n:ir det gäller behov rr hindikapp
crsåttnxrg.
1977

Riksförsäkrlngsr'erkct urreder reg-

lerna for utberalrndet e\ hin.li
krppersi.lning, och keller RLE

riU

lnformarionsmöre onl urredningsresukeret. som slia ligga titl
grund för en proposition vid hösr-

HCK inrättar "Kanslikartellen ' d:ir

r| Lle ninstr förbundcn kan fi
lrj,lp x\ en unrhudsmrn med upps.]u

r:nJ rLler

r\

5Lrnelse,

etu

Hårrld R,lors evgär som förbunds
rdtör r nrle Funitronen uoorarh,lls.rr rLic or,lr En. s rrihcrrl
L

fLrm rrll

r

iksn,',r.r ;*

-

riksdågen.

\.'i gör yar rndrx testresr sijderur.
I)enntr gang ti11 Itedeira n1ed 20
Iarlnger. -\rerl denne resa subventionerades rv Allnänna Ar\ sfon,
dcn.

RLFI instilter en egen "går! och
testrmentesfond, I-eryngfondcn".
Nordisk kongress halls i Norgc.
Siv Brglien börjrr som LL-ko.su
lent efrer d.rnsL modcll.
Nv lok.rllor

cninq

i Vä\jö.
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RLI får

cgcn kanstilok.rl på David

Bxgeres Gere

\ri gör cn

rredje rcsa rill södern
.rren denna girg riJl MrderLu. Den
hrr gången srår Rådjuhjalpen iö. etr
ekonomiikr sr.;,1
Gemensanr talkurs med Finlmd
halls på Kvyrönkaita.20 delr. från
Sverige.

Lokelförening bildrs i Sundslalt.
21

Vi

håller riksmöre iMalmö. där
Karl-Erik Eriksson väljs som ordf.
Motion till riksmöret om bildande
av Talskadades Förbund rillsammans med AFASI och P-club.

Försök görs med LE-klubbar i
Falun och Umeå.

1979

Ny

finsk kurs pä Kv|rcjn
Sverige ,Jetrog fO
larynger med maka/meke 5amt
svensk

kaira trin

logoped. sjukgymnast och kurarur.

Staffieds operationsmetod vid la
ryngektomi inrroducerades pa Huddinge Sjukhus.

Ny utgåva, som ännu är i bruk,

vår "gula folder".

av

Nordiskt handikappråd bildar.

Sverige

är

värdland

Kongress- Den hål1s

22

i

för Nord.
Stockholm.

Helge Lövqvist gammal ABF:are,
fungerade som ordförande. Vi beslöt bl.a. om ett nordiskt såmarbete
med inventering av tekniska hiä1p,
medel för larynger.
Socialdemokratisk motion

i

riks-

dån av Åke Gillström kräver handi,
kappersärtning För ir-ryngekromerade.

1980

Riksmöte hå1ls i Sa;dcrhamn, där
Karin Cedin väIjs som förbLinds
ordf Morloner: Mrlmö, Ändrr
förbundsnamner till Riksföreningcn
LÅRY,
Starta Servoxtal kurscr.

Lokalförening bildas i Ketmar.
(som därmed blev vår 10:de iokal
förening).

1981

Nordisk kongrcss i Danmark där
Cancerfondens kJ nslichrt Dagmrr
\on W.lLden L.ring. ftire:tog uäkrt
samarbete med RLF.

Singer-BIoms u1r entil bolar opere
ns in rid Rikshosprratet iOslo.

RLE deltar med en monter
Hanrlikappforum pi S\
cbg.

\.id

i

^lärsan

Gust.rr {ntlersson, Erir SLirrbers
och H:rrLil Errkssor Liir htrtersi
medlcmmar i RLE.
Nordi5kå hJndikipporg rnisationer-

na hiller konter<ns pi Kolm;rden
om srmarbeLe rörånde reLni\k:
hjälpmedel. RLE deltog.

Dr Kerril N:nig,

Norge rerlo\isar
so(i.ll-mcdicrnsL.r undersökn
där han interviuar 198 lrrynser
(finns på vårt kansli).

jin

till Handikapp
mstrtulet/Nord. Nämnden för
lämnar sirt material

Handikapplrågor för databearber
ning. Tre sammanrräden med representanter för nord, LE-föreninsarna
- HI NNH hålis.
Riksmöte

i

Stockholm där Kerin
tilt förb.-ordf. Beslur
om rcvidering av stadgarna och om
att anställa en kanslist. Förslas om
bidrag från nLE till klimatiesor
Cedin om\,äljs

svslogs.

RFV representånr redogjolJe på
ksmöter för slukk.rssornes direktiv rorånde Lehandling av ansökfi

n

ng,r

r om

h:ndik,rppersärrnine.

RLE krrvde konsekreirtare

r;r

ri

visare bedömning.

Svar: De lokala kassorna beslutar
själva.

Riksmör€r urralaJe srrr
19A2
H;alpmerJelsinvenrennscn

slöts på

mrssnore

m(d den rådande ordningen.

sonl

bc

StockholÅs kungres\en

Vårldskongress i Japsn utan svenskr
deltagande.
.2.]

Cuft

Bengrsberg och Arthur
Nilsson. Stockholm samr IIno
Nordin. Gäv1e utses till hedersmed
Iemmar.

Lokalföreninganå

i

Sundsvall och
KaLnar upphör p.g.a. bristande
personella resurser. (och så var vi
bara åtta igen).
1983

Vårt kansli flyttar från Norrtulls
gatån tili Reimersholmsgatan.
RLE medverkar i en Tv,och-radio
serie om dolda handikapp och i en
trycksak med samma namn- Handi
kappinstitutet producerar också en
trycksak "Komma till ra1s" där vi
medverkar.

Träff på HI med andra grupper tal
skadade ddr vi påminner om kraver
på luftfuktåre samr en hu\udburen

mikrofon

rill TF-2 talförstårkare

och en såkrare snorkel.

No nk fötbrödnes rd kospes\en
i Fikldnd 1983 Bjdtne Bideli. Norye.
Bent Las\ek, Ddnma* tnsuat Hati",
24

Nordisk kongress i Finland. tslands
LE förening Ny Rödd deltar för
första gången. Finska LE löreningen firar sitt 20-års jubileum i
samband med kongressen.

Vi får rapport om ått

man försöker

göra en struphuwdprotes

med

struplock i Canada.
Cunnår Bjuggren och Hårald R!4ors

blir hedersmedlemmar i RLF.
Vi öpnnar regelbunden kansliservice
EUse Lindqrist ensrälld på 1/2.t]d
1984

RLE deltar i en brevenkät i ett fler
handikappprojekt tillsammans med
andra förbund i Kanslikartellen.
Vi håller riksmöre i FalköDins där
Kann C€din ånvo omvdlrs'r;li förbundsordf. Nvier ideradå sradsar
tas. Vice ordidranden blrr anäre
ordförande och ledare för AU.

l//

S0/V

r4N

|AUR

S|4

EA D

Beslöts bl.e. ett sökx kandidet rill
frirtroendeläkere och arr kånslichelin ska sköta bokforingen och
skrir'å milresprorokollcn.

Iltt

aktionsprogrim

klubbaLles där man

i tio pLLnkaer
i konher v111,

lörbätrre kontakten med ånshgs
gi\ånde nrr'lldishcrer och orseni
såtioner såmt mcd logopeder och
liik.ire, stårtlr cn utåiriktr.l i.'
form:l.ionsdrej\ , gc rlkrr bldreg tör
nc.ilcnmarnrs resoI ri11 lokiLfiirc
ningårnar nlör€n.

En nv inhxLr.or h.rr kommir Den
hrr piorats ar' lalrnger. srlm t'unnit
:rtt clen h:r'goLl efiekt

I985

Kårin Ccdin lämner sin post som
iört»rn.lsordiöraDde frin 1 sept,
rånid Erik H€rmansson tar ö\er.
'1r'ä regionala kurser hålls. en för
sydligasre och cn för nordligaste
iöreningarne. Studieämnen, Kurs'
rerksanher. tekniska hjalpmcdel
och tälrrärins.

Vi skriver till Handikappinstitutet om tekniska hjä1pKontakt rls mcd
grupper.

:^.dJ;(r' t.

Doc. Stig Haglund.

Karolinskå
Sjukhusers öronald. srällcr upp
som förbundets forrroenrlelåkare.

B€slut orn åtr dch ut LARY rill
logopcder, låkare och sJukskörer
skor pi regionalsjukhusen samt

årr läg$ ut .len i
rirlskritiwrrm

Komnlrtta biL,1.1( för .rft L]errheia
ll rirrrndt hudikrppersäthin{

I'l

Riksdagens

\orilisl

Lonqress

i

Norge Srenrkj

forsL.lg rl11 konsr.ssen:

.

Gemensåmmr hälso- och kuitur

.

SLape s.ådger lör kongressen,
som ger delegarerna rirr Ått beslut, i sarrxrbetsiiågor.

\rårt k:rnsii år irår I mars öppet på
heltid ör.rlg.r tider upprätrhå]ls
konrektcn m€d 3uaonlfiisk relefon-

Yi

deltog med Donter I HANDIh \PP 85 \ 5'. \lJ's-n : I'öie
0org.

LlnköpinqsfirreningcD fick egcn för
troendeläkare: Doc. Jan Olofsson.
En lokdförening hildas i Väsieräs

\'l

lör blivånde intorer p: Il,riehö,gr t,olk

håller en kurs

iurIll.r

h.g\ki,lr

Ratf
25

VARTDSKONGRESS
opemtions- och rehabiliteringsmeto-

der. De två första dagarna ägnås åt

IV

coNcREso

dessa åmnen.

MUNDIAL

Det andra syftet är att samla världens larynger för att belysa och diskutera de olika ländemas arbete för

DE
LARII\IOEG
TOMIZADOS
Barcebnals 16,?

fttubre 1S6

det gemensamma måIet att förbättra välfärden för oss laryngektomerade. Om detta handlar den tredje dagens proglam.

RLE kommer inte att sända någon
olficiell representant, men för den
som kånner sej hågad att äka på
Världskongress för laryngektomerrade hålls i Barcelona, Spanien 1517 oktober 1986.

Programmet s:iger

att

kongress€n

har två huvudsakliga syften. För det
första vill man samla vårldens exper-

tis för att få information om den

senaste utvecklingen beträffande

TBE VINNARE!
I jnlnumrer fanns en enkär angäende en eventuell ändring av vårt förbundsnamn. Tre vinster utlovades
ått lottas ut blånd de insända waren, och så har nu skett i samband
med styrelsens arbetsutskotts senaste möte.

egen bekostnad är det givetvis

fritt

fram.

Inbjudan till RLE kom via spanska
flygbolaget lberia, som officiellt
svarar för flygresorna till konglessen. lberias svenska kontor har tel.
08/211102 och 21 11 03. Därifrån
kan man också rekvirera kongressens prognmbiad.

Vinst nr 1, en premieobligation, tillföll Nils A. Nyström, Skurup.
V;nst nr 2 och 3, penninglotrer,
gick till Birgit Blange, Stockholm
resp. Maj-Brit! Lundgren, Mölndal.

Vi

tackar alla deltagare för de insända svaren och gratulerar vinnarna. Hoppas det kommit en storvinst
som påbröd.

,,.EN förlorare I Rof
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Stomaskvdd av vir texril med kardborrslis.'

OIika hilwidder:
önskad

storlek

,5 42.
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RLES KANSLI
se sista sid2.i1

LARMA}?ARAT

Larmapparater i ouka prislågen
och utförande kan lekvireras fiån

WOR LD IMPORT
Box 101 66, Stockholm
Ordertelefon O8/63 08 75
Pris från ce 25:,:
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STOPP'

Sista rnanusdag för detta nurnrr1e r var iO rnars, och
tryckoriginelen var nästan fårdiga nå? rikBmötet
hdlls. D^är-tör få r rri lov a srjäla derra uLrymrne för
att ge några kortfattade upplysningar från rnöter.
. Det valdes ny förbundsledning: Ordförande
Bertil Lindsrröm, Fjugesta, se'i<r. Etof Bystedt,
Stockhobn och kassör Ingegerd Bengtstterg, Sttrtr.,
. Fern motioner hade kornmit in. Av dessa togs
enda6t en. som gäIlde ansökan om lOnebidrae iitr
ett skri\oiLräde titl vårt kansli. Övriga avslo!s.

Mera
om riksrnötet nästa LARy !
ii:. )k t: it:t: {: )k *;i + iri:1.
i!,t,t: * r: *:i:ti
'ti

:lr 1:
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För yrterliga re PRODUKTINFOR MATION kontakta
t,ouisGibecL

2B

^B,

Xrn.ltiq€n5. Bor El, 5_19401Upplrrds

vnsbr_ Tel.0,«)/861,65

BLI

l\4EDLEI\4
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STöD VÅRT ARBETE I
lill bli medlem kln l! ko..akt med

som vill letå mer om RLE ellcr
med närm.ste förening. Vem som vitl kan blituedleD.

vårt kansli elle.

Du kin o.k"ri rödjr.$ genon en åFprenumei.rion tl LARY. Den ko{rr
betal$ på porgiro 85 l7s.l 2. slaiv "Pien. LARY"på ralongen.

RLES

50. .rm

KANSLI Box 160 ll, loo 71 Srockholh, Besöksidre$ Rcjme6holmsg. 7.
Tei. 08/68 49 l0Månd fred. 08 12.00 11.00 15 00.
övriga tider autom telefonsrårare Postgiro: 8i 17 5+ 2.
Klnslichef: Elise Lindqvir.

FöRBUNDETS KONTAKTER:
Förbundsordf ömnde: Berril Lindström, Eketrerg,

Fö.bundsels.; Eiof Bysedt, To$
1.10

re\.

20 Norsborg

Fööundska$ör: In8egerd BtngBberg, Lindhagensplan,l5,
112

tel.

019/914 40

våg 6,

4l Stockholm

o7 511717 8a

teL.

08/50 50 t8

LOKALFöRENINGARNAS KONTAKTER
Siv Bagli€n. I.du$rivaigen 5,
820 20 Ljusne

o270/686 32

Eric Hemran$on, Gitåryatån 1,
421 .ll Västra Frölund,

Lioköpiog,

Erikson, Fogdevägen

011t+7 A7 63
3

^nn-Britr
612 00 FinsPån8

'rosten Boo,

or22/746

53

I-åDga!ödsrageD 78 B,

263 0O Hö8anäs

o+2t126 23

Rikard PederseD, P!$ellvigen 10,
08/.+9 30,15
Sren Eriksson, Ukbacken, Löt,

r\nna Crerx Sköld, st) mans8xfuD 17,

tel. a221t12A 69

731.11](öping
vnxjö

|

lnger RenberS, Evedal 1202,

li5 90 viajö
Beril Lindsrriim.

tet. 0.170/630 l2
Ekel-,erg,

vt soM ..TALAR I

UTAN STAMBANDT

BIKSFOBBUNDET FOB
LABYNGEI(TOMERADE

