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Erik Hermansson
Tillminne

ll e
Någontihg utöver det
vanliga
från en tacksam patient

nnu en varm och hirLig solsken-

ssornnar harvi lätr r,rpplevr och

leg hoppas xt elle hal klrnnxt
njuta ev dcn. Det utllör en brä gruncl

1ör vaIt afiere irnrm bicle fdrbrud och
fi;reningar iniör dcn Lonxran.le
''hillå' :1§tiden.

I bölan x| xuglrsri avhölls dcr 12

th. §'orl.l Conference on Tobecco OR

Hexlth i Helsingtbrs. Dcnm organisa-

tion är i sin onfattning .len stnrkastc

n]olstiin.laren i hela världen flot
"tobxlrsdjä\dcn '.

Som bekant koncent.erar siEt

lobaksiidlrstdn pilL 3:e v:irldcn fdr att
ytlerLignre ök:r sina lnkornster, sxmti

digt som fler männlslror n\.lider av

t{rbrksbruker.

Här i Europå här VHO l:inge ver

kxr lör eft tobaksbruket ine sl(all ö\'er
stiga 20 lo xl \'arje lands bclblkning
Det cnda landet i Europa sot-r lvckats

uppnå flalel är Sverige. soor kommit
ner tlll 19 0/a. Frän flcra lnstiluli(ner

12-13 e
Tallinn
En uppletelse

14- 15 r
Medlemsmöte
med skxtteplmedng

15 e
Boo Zandr6n
Till minne

16 e
Uppmaning
till löreringama

l7e
Överblivna läkemedel
Det slen'1§ rned inlämnhgen

18 e
En dag på skridskobanan
ltl gammd.lt klseri

18 !
Ett stort tack till tonden
Tre logopeder rappoft erar

rm-[digheter etc. har vi Litr mycker
erkärmancle och uppnuntran fijl elt
Laryngtörbundel bcsalker skolorna
och där predikar orn tobahens skede-

verkningar sä att e]everna itrte skåIl

biirjä röka.

Så harännu en av vam gecligna heders

medlenrmr lrimnal oss. Eric Hcr
rnansson Göteb()rg E.ic ver en rv stif
lårna xv vitt förbund senlt aven
Lnn ngibndei. i dess försra skede. Han

\-ar fiirenlntskrlflig. praktisk. visio

Lhclertecknad är ).ttcrst tacksam för
xlla telefonsxnnal. s3nflxnträftandcn
mecl EIjc. och icke minst alt fä ]eda

Cöreborgsfi;reningcns årsmiiren, cliir

allticl samdiga hen.llinElxr, txck vare

Edc \;xr perickk i ninsta .lera]j.

Eric. r'i tackar Dlg tijr aLlt Du !ai\ it
för \'ärl filrblrn.l och törcninElar.

Bo prRssoN
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? har ett tiotal läns- och

regionföreningar runt om

i landet

9 bevakar och tilivaratar
medlemmarnas intressen

? arbetar aktivt för att hjälpa

medlemmarna tillbaka till
ett meningsfullt liv

I ordnar rehabilite ngs-

seminarier och -resor

t har sitt kansli i Stockholm

? arbetar för att starta

samtalsgrupper för bådc

paticnter och anhödga

antinger via sjukvårdsper-

sooalen eller i lokalföre-

ningarnas regi

9 ger ut tidningen (lAR9
med aktuell information,
artiklar och reportage

t har regelbundet kurser

för förbundets och före-

ningarnas förtroendevalda

samt antirökinf ormatörer

t håller kontakt med ml1l-
digheter och selviceorgan

, tillhör Handikapporganisa-

tionernas Samarbetsorgan

t är en av hu\',udmä4nen i
Cancefonden

t har kontakt med mot-
svarande förbund i andra

1änder

? har förtroendcanslutna

läkare, tandläkare, logoped,

kurator och dietist

? har iostiftat den fristående

Stift elsen Larlngfonden

STIFTELSEN

LARYNGFONDEN
i kamp mot

Strup- oc h munlt ålecancer
Laryngfor.i<1er.r - en fiistriencle fbncl instiftacl av Svenska

Laryngiörbunclet står öppcn för;rnsöhningarom
bidrag. r.ilka kan beviljas i enlighct mecl fbnclens

ändamålr

Fondens ändandl är att fi-ärnja firrskning och

un,eckling. s:irskilt inom omridenar laryng . hemila

q.ng- och glossektoni samt främja r,ärd och rehailite-

ring tdr behör'ar.rc1e sjLrha inon-L dessa områdcn. clock

ej sådant so[r iliggel stat, ]andsting och konrmun.
(n.r!,1 c.ill"n.ls l.rq.ar. rcglcr , ', lr p'ari'.

Bidrag och gåuor
emottage s tacksd.mt på:

Postgiro
90 OZ O2-3 ' 9l aZ 5a-5

Bankgiro
5936-533s

Ans ökringsblankett för bi,lrag frnns bos:

Stiftelsen Laryngfonden
Barks väg 11 . 17O 73 Solna

telefon 08-655 40 01
c meil: lartngfonclen krnsli@Lelia.cont



Eqfi$ffifrE
fr.ånRapport

Eslöv:s anpassningskurs
- T€xi: K-.nreth Danf.lr.r l.:6: g..re.t Dnnilrier.rh T.r.l$r,n.].r- vecka 23 2003

Måndag:
Dcn 2 juni !ar cLcr dxgs lör ;1npas!
ningsltLrxcn p:i llslars l,o1khijglko
L'.r dcn \erade Lnder hela veckan.
(Skx bLi klrl l'örsl! grinsen för 1nin
|l1, och ircj).

\i hälsadcs liilkomn..r ar LrI!
sliolens ulbil.LningsiLrlsy.rige .rch
under \'år d.l. m.rnrc. soin llxade
allt Etter lunchen fick |i cn ccn.,n
ging o.h gnuggni.g :1\ ctcn Sld1llsk,
D:rnsk Svcnsl..r Iisrori.n Kungar.
sloftsherrar o.h,L.di i.rcr ellern1jn
dre bet_vd.1ndc pcrsoner odr.illxL tbr
genonl lok:rlcn s.i dd sr.r.l f:irligx
till Iflponerande kunskrp.

Efier llrnchen gick \ i flin histo
den in i dagens \-erklighcr datxäl
dem och den 'lcve..lc uppslxgslnl
ken' i dlt:r. PcO Lots.dc in os! i
darrns mirllighcrcr dllr \l bland
annxt kun,]!' gi in och läs. i tl.l
n1ngar'. i\€n koLlx ol]r deL gick atr
hitir nrgon rcstres.r riLl \.Lmxre hk

Tisdagr
Ånronia och l-;rrs leslr.Le ln oss i en
buss för rcs:1 ö\ cr Oresundsbron till
K{Denhenm och D.lfl1nxrk. med ert
lirligt fikestopp på mdrr si.lan

hron i strxLrnd(' solsken och lln
utsikr irlcr bmir Diirelier fi.k r'l en
tre\lig rrn.lr r i l.iöpcnhrrnn drir
LrN o.h Ånioniä l(rlrdcs om att rise
oss do.r olika scvärdigheLenu med
bl..r..lcn l-ilL;1 hivsiir rn Lun.henl'xr
mccLskickLcL iån skoLan och er'åts i
.lcr gririrr ocl) srrLkLde lrr:r.

Ifär.'ircr gi.k läide. iidrre 1not

Karen Blixren s bostxd där |i gior
.le eft kolt ppcttll så \.1kLrnde se
oss om Lire, ivcn besökL hemes
sista rilq)l:ts. Färdcn gickr arerilL
HelslnE!ör dir vi 0(k möilighet till aft
handLa eller oln yi bara \'ille "strö-
ga . man kunde ocksa sirta i solen
och .trlcka cn öl Härligt Båten tog
oss o.h busscn ilver sun.iet tlll Hel-
slnglrorg och fär.lcn till Lslöi gi.k
lnl. En l rlig utfli,l(rscleg \ar ö\rer.

0nsdag:
Henrik snacka.le Bild&Fonn och !i
sig cn fi1m. Pablo Picasso r)ed
Hassc .\Liiedsson & Co Dcn Locka
.lc riLl skrau. Eher detta korn.lijrgen
och pratade psvkologi .[ir \]killar
fi.|. t'.lft oss varför kvinnn iir som
dom air. när don1 är cllcr hrr det nu
{rt'l ?t.

Och hxn konst.lrerade elt |i kil
lar harle en tiel egenhetcr. iren det
ir iu sedant 1.i aldrig m,irkcr Llller
gö. 1i det Trel.liga dmm:u \';rr det
Eftermiddagen ägnade vi ät cfi
besök p.i 

^los 
i HörbI där vi bjö.ls

p'i r(rndian.ldng i förerager och
li.1ilc. samt inlörmarion om dcras
nra produkter. 110 personcr jobbar

5{n LiiCgr!. o.h R.lllohrtrsron ioser lives !itor

En iil\aFau5 nigotr*nns , «rpEnh;mn
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ochlererpl aft sidam som vifinns,
man räknar med :rft \'.1rle 1.rn'ngck
«xnerrd koster c:e 30.000.. ir lrtc
konsri$ ati det \.ar eft filischt och
tre\-li$ töretag dom rirlu störst i \'liri'
den T kigr:Lu dol1l ifie littat liis-
nnge11s, rti plastret sitter bättre nir
man rm,änder dems 'Free H.lircls
HXID', (ri :n ilr ming:r s.nn hår crl
Free Han.ti Lådan dirhennn.r inköpl
lör dvra pengar c,r 3.000: . pc{gx,
somvi inre betalt -<tah:l, känns änd:i
onö.ligt) men dom jobb:rr pä dct,
vxr den uppgitt irg fick \ri h,i lc.
tlnnmarna tör aft dom h'.kis (lnder
resan tll och tiån Hörl)\, rnctcrhalll
Lars med i.Jormetion .rn b,vgden !i
akte igenom.

Torsdag:
I']a fömi.l.tagen ]ll]de vi bcsöl( x!
Dr. Peter §hhlberg och l(uiIor
X,Ionicr Sarne bide frin lls i l-un.L,
dettx par s.rm fleri1 a\. oss :i. bekan
la me.1 tiln rär egen siukhLrstd.
I)eler giv brx .ich reka svrr som ri
l(Lrnde lörst, par dom flest.1frägor vi
h;1de. Nlonica ga1. oss tips om .,likx
londer d:ir dei kxn linnas rröjlighel
all rnsöka o bldr:rg \'iclj.g hörde
efierår 1ar d.'t clr upplkauer besök
Efier lunch.-n var del dxrs för PeO
o.h lile mcr .lxlakunskrp. LaIs tol]
vid med inloilration onl Skarnes His-
torlr och litc lördiupning i EltL
krona elLer euru7 le der air lu .len
srore frågxn i höst. \,rd det bli ret
ingcr nu.

l,i k\ä1len l de |i cn trelliu
s nd Dred l1ri 'spelernin'

.linnn,v/\laft ixs ! xr derxs nanxl.l.)m
bida \ isade iri n:islxn rt1fu ii önskx
dc kLrnclc ctoir Gar)rlairi Sonl sagi
m!.kct rc\ ligr. ru .Lv killarm lude
spelit ihop mcd 'tl.lssc K\innirbös
he".

Fredag:
Ifer.r Bil.l&Form mcd I lenrik. idag
fick vi l:ir.r oss oliki arbeten mrn
L.rn galr.r nrcd pippcr soln mri--d
11, korgar, rin.lsnurrff. fbrvrdng!

askar o.h aLh vad dcr nrr bler er
vim 'trppra lörsök Digen r\.s1LL

tedes fled mer hisrorill a\ L.I!

Alla k1ällarträfiades vi. o.h Siv hede
ll].at en nussa olika trigor vi skulLc
lijsa r ilket vi gior,:te mcd skiltlurde
resultat RoLig:rövningarvarclets.rm
locka.lc tiLl ming.r m(mlra korn
nlentarer och skratt. Exrx slorr
TACK till Sir tör arbetet llon l.rgt ncr
En dxg kom eft m\-cker gl:idt:rn.Le
belked. ,{dx r{anneli.t h:rde 'anr'lärdre' tiir Thore Svelander o.h
hckats f,i Thore aft lä.a sig ral:r mccL

hliilp xv Sen oxen. Dcl \ i. t!;i m,vcl
et glxdr min sonr llslc sorn § :i soLar.
Härli$ lbr Thorc afi slippa papPer
och penn:r. llcdcr år Ad:Lnl Ären
Stllt S.huhz llklund fick n:igm tips
och förb:iftr.1dc sift t.1 rned röst
\-entilen. Dcl är !:i1h:irligi au vi kan
htäha och srarlta vxrln.hr. Ihn hlir
ilr glad ir :llh Lainslcg sonl SijI! \l
sitter ilr I s:rmm.r b.it

\Iilenl Skr niimni den Den iar
mycket bra un,:Lcr hclx \c.kin, iag
hijrLle nlte nigon klaga därlör ror
iag xlli r:rr nöjdx. lloppas \i miits
nagon gäng n,1g.rnslans

T
T^( r foR r'l.rl

K!\\ H D\Nr.n,.lFR.
H,{L,\i\D-i L,\n\ N(ir.orlF\r\G.

Adän rlannelid, stef, Lindsren o.h go Ly5ell sitter på liusarbanken ..i be.attar historier

Ådäh tlahnelid, Hogo A5ikai!€n, ryiats o.h iig6or Hobro utäntör enrren ritt Iolkhögskotr i Fstiv

EEI



ffi

Eslövsveckan
en kär tradition

ie!t 5ol\eig P.rnnn a Foro Lehnrt Johah*on

Eslöwe.kah har blivit en kär
tradition som vi uppskattar

till ful,o. Vi var ett glatt gäng

so,!r tog tillvara varie dag med

omväxlånde föredrag, kurser
o<h mycket god mat.

Eslil! igen. tses{jlier hos Alos i

H{rrlv \-ar oclisi nigor \.i Lrpp-<k:1r

rrde llan hrinner lelLiligen .rft .lc
Lrm sig liir rtl!i skrll fungeu si brx
sol1l möili8t. ,lLtid llka liinlig:r och
tbrekomn nde. Torsdrgen 1rr iin
rLrslLrLrung med en god sup€ och

Sivrn, våran otr.lig! duktiga studio-
organisatdr sonl ,ixar med det mesla.

trel.lig un.lerhrllning ircd _ljornv
och llxts som sjöng och spexlde
även cle .hnssugtu Ller rillfreds
su11,:h. \i-ckin! jubel blev det nlir
Torc cllci nrycker lang tlstnacl
kunclc t.rla \:i i Sö.hr Sierlges 1ör-
ening riLl senridi$ hälsr elLr 11r:r
me.llcmf rxr \'rr1Dt v:ilkomni Tack
rxre :1tt öron n:is o.h hrLsrvdel
ningcn i l.Lrn.l kontrktar oss 1i.l
Ixric lenng.,perrllon fil'i komme
rilL pxtier)tc. o(| lrlr orn rtt li\.et
fofisafter irc-d god li\sklalltel,

T
\1R\L{ Hals\l\clx

S.)r\ rr.;

xmiaron pi kvällxr\:r gtor.le
xu \i l:]ft1e hrinn:r \-a.rn.ll.r
räl Det bLe| mvcker prrt mc.L

godir llp! o(h rlh lerkadc hr eft br.r
liv. Si\ korn med kllmgr trågor si
litc ltjärngvnnastlk I'l.k \.i ocks:i
I ll:ird!'rlillDanm.rrkiilerbrono.h
l:ings den\r.kra kusten norint nrc.l
ini(rirll \'id K.rer1 Blire
r er en Bn upplerelse.

I ilc ltandel bler rler ochsi i H(]l'
singör si bLrlsen rar grnskx n1r.k-
er nrgrc niir vi ltiillde kosrn rrot vitopaus i trrssrelan qägonst3ns i Datr01ark

l(dpenh;nn lanpår sig lör k.$epa,s.r. Här år Je1 hlgslera v!! likaborder

I ,s L Je irte trnlr s[.]\.r rr-r(,,r
l\rr\ n.rr t.lu' .l r: tilt.r.,.ir7-
v:r n:igor vilket hln lo|ade, mcn cn
sek h,indc s.rrn jag \ill berlitti1 onr
Dcl linns en 1nan sorn n1t.' kun.tc
lila urtshrpstrL. \.enriltel L-llcr l)r.d

Uen l]l1n skrc\ så pornan ble\
röd. lag sa till hononr xfi innln du
aker herr sk:rll .l pa n..igol ai de
andrr säften konnnuniccre ured r:]ss.

Han bxrx skraftaclc nrcn ,ncd hj:ilp
ar Ad,r1n \Irnneli.l lr:in Stockholn
si Ji.L .lc lxn p..i Ser\oxen lrg rror
itt i.rg .rl.tiig sctl en gll]dlre n n
niskx 1 clcnnc lhore n:ir hln kom

Återblick på kursen
tiem tiLl rdg och trhdc onr ar( nu
ken iag teh

lxg 6ck honom rtt lo\ i rltL han
skulLe ngi1 hem till sin fiLr !i horl
Ji.k höm hens ralsr'' lonl hon inre
glon pi ett er u.gcliir \:irhrnrlng
de sä till,:le hon cn tir. sa han Txla
on1l,v.k:r och sig scdrn inL inte vrlm
kuser l)eha1s. D.'ir .i\chet \ iirdx
filr rlrx operem.lc- rlmncr och lnte
ninst irt förglömmr, dcris rnhöd

i Eslöv

Sn.\\ H:ir ser ni Tl,ore svelander som lirde sig
pn a i Servoxen Fa Eslöv Iolkhölssl(ola
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Norsk Landsforening for
Laryngektornerte

- Jelt & aot.: Siv gaelien -

Glimtar från Norges Landskurs

(NLFL) o.h årsmöte i Lilleham-
mer den 22-25 maj 2003.

Den iijkinde samen ar munhal.can@r

Daltaga.e i NoEk Ladsforening for La.yngekt.merte mrd Gud;lla Fi:illrud rill hiiger

beMndhrg sri L.nge ]leholet I'inns
ä1en om.let griller li|et ut.

I stvreLsen kol1l L1rft en krbnx
h annar blel. de Uesta omvrldL.

K\'riLlen rign:rdes :lt bl.a. mLrslk
rr\tin!: och my.ker ennet smift o.h
gott.

Sisra .hgcn ailtnxdcs mest it att
cle norsl..r .lclirg.rrna :rd)etide l
grlrpper mc.L Lommunikations och
samtxlsgruppcr.

Efter lun.h I irt iör riL:L o.h shop
ping. K\ällcn.r\sLL(ådcs me.l cn
iestmi.ld.tg. un.l.-rh:illnhg o.lr

Sandagen vir.ler hussning till U,lg-
platsen lar henfird elrer en tredig
o.h gi\'rn.le lvl.r .l:rgxrs upplelelse
i\orgc.

I
Slr Ll {allr\

L1r1li.r'oRr\rN.rN (ii1r moic

fr(r ling \iir1r;1n pä C.rrder
rrrolrns 1l)gpLars hiftxde Arild
D.rhlc oss srcnsker. .Llnskar

.rt nornun som sk lle dred bus-
sen dLl Hotel Hafjell i Ör,er utanfii|
LlLlehannner. driref'er fiLll mlle till

Efter lunch och inl§arternlg föll
dc cn vilkomsthrlsnnlg :rl ordftj
rx.c1c Iilcll Gillingsru.l och cliretier
öppn.rdes kursen a\.Anne Lise RveL

frin kur skonmift€rl s.nn presente
rxde irets temr 'TÄNK IrosITI\rr"

Elrerniddrgen :ignu.les at trygg
hersrätti:thete. tandrxrd fillsllmrr
.le perNloner. xrbersphtsanpass-
ning med rlhncl.' penshn.

IivaLlen var hi lör rft vi sklrLle
behl1nta oss me.t \.:rr:udr:l

Fyrahundrafyrtio
opererade medlemmar

P..i Lrrni.ld:rgcn clag 11i prcscnrcir
dc ulstäLlxmll sig lö. dcltagxinx.
Elicl]ni,:lcl:rgen .lisl.utcrldcs cltcr
l)chin.lling inonr olikr omr:ctcir
F,vsiorerapi. Drslagi, Lvmlö.lem
srrntalsgrlrpper, Iionlperenscenter
(6nns i osLo)

Dagens rvslurrdes rred årsmö-
rer .i.iil nrerllenrnr.r f.nns vl.l irers
slut, med stödlancle 6,-1 me.llen1'
n r. Hälsoresor tiLl utlan.let prjorts
tefts. en resx till Tennidfta i \.iras
och en i hösr Etår till Lanzarote
300.000. xl.satt rilL rindarl Let. ril-
ket kommer fiin Krälitörenjngen
Pårelxdes att när dcr g,illcr hirlö
dcrn bör paticnt.rni li g.rlis

stöd idrottens bingo
i Göteborg

Sponsor till 6ijteborgddP€ninsor

EEI



Hallandsföreningen
-To* & Fdio: Elisäbeth Fro* Josersson -

,ag hade tagit fram den sista
Lary-tidningen idag för att

visa några bekanta o.h upp-
tä(kte till min förskräckelse
att manusstoppet till nästa

tidning var redan nästa vecka.

lburFn r\ lll rrik lrit l,.r {
I r;nu.le pr tJ,l \är iu l]vhl.un
I pä hur mi,'ckct av mitt n1xtcriil

som skulle ltomme med. Så en dag
l:lg den där i bre\rlådan. En snabt)
titt och ixg a|bröl gfiisklDpniI]gen
Koka.le mig cn stor kopp Laffc och
tog fram lltc glass. Nu skulle jig i
lugn och ro lis.r igenun hele tid
ningen. Där hxndlide det verklilien
mvckel {])1n H:rllind.

Fö$t vill iag txckx er på rccLak
lionenfiir ett nvckerfint arberc med
ftrtedai som nlan skickar till er. Der
ilr Ierldigen kulell sehurni beband
lal mitt senaste n terial bädc lex
(ta och bilde.na. Jag har uoder
60 och 70-re1!'t a6etxt bädc inom
lidnhgs och rcklamblanschcr och
jag:ir m\-cke! lqir.isk dll tusr hrLr bil.l
rnaterlalet bcarbetas.

lali r'lU ocks.l passa på at f.:Ln
föra tilL eratt j.lg fle gånger har frirt
hij genom sjuk\,årdsperso.alen
itu de tl cker :rft just "l,rry'" :ir en a\
dc bästa handil(apili.lnhgxrn:r. Di
framfiirrllt lavouten och der 0r-re

Gullbrandstorp 9 augusti kl 22.30

En rapport från

P€FOlof Jos€Gson köpor.n fikåkorg

Hundar, tralik
fullmåne och ålagille

tifter som ranli$ i vå hlrs blev der
en senniddeg. Siiily i.arjagute mcd
hLn.larna I en timme. lag behöver
tr:Lra gå en litcn bit i b),i f{1r r(
konxllx ut på det riktisrt landet. Itär
är det lkrar pä bida sidornr. inen
även kustvigcn n1ot Fxllrenberg.
Trots all r:rfi k si överrostas dettalrx
llkbuller av syBornas höga rorer.
Bijnder 1ll1r börjat skördx r,€refailter.
så nu ser vi en .lcl storx harar. i lär
g:iller det att den ena hunden kopp
lxs. Vi ser också stom \attenskador.
Bcletlning al pot:rrisfähen som är
konl krso.lllngar lör Estrella, si itl
vi senlre skxll klnl1la få chips. \ri
kan också gi rur1l eller genom en
slor bondg.ir.l. l jll denna gird le.ler
del f\xr smi grusv:igxr, inlör vrte
leckoslut är dc .\,k ttade och då
ir det så llnt äfi n]an näst:ur inle vill
särta näEiot totevtr-yck där. Sådxna
kom men ju jhag tiån b.rrndolDen.

Nllncn \ar för första kv:iI1en pi
länge rikrlgt firll en perickt käft-
mine Det ä. ju redan kräfirid och
snart kommcr ä1a örkrer. Di är det
dags fijr llagille En rrxdition frin
Skrine sorr inlc eos når upp tiLl oss
i Hallan.L, utin vi f;rr i säfxLl u oss
ner till Skine.

l!1,.-
a

En liten rapport från
Hallandsföreningen

vi har hafi en 6n sommar, ä1en onr
.len lr.nn igång Lire sent. Kväll:rrna
har ndersistr mänadenvarit så finå
xtt dl:r \adr §ärt ait gå ln och sälta
sig i kä1laren o.h skdva lire p:1

"data.". NIen hir är en liren rappo(
om vad ri gjofi i I Ia llandslören irg

Vi ltar legxt ganska låElt rnedakri
\'ltetcr n]vcker p;i gnrn.l al, :ll! Per
Olof och jag hift rnrcket annar xll
görx Här hxr dd\.is varir rena horel
let med n)ycket liggäsrer. S,i har vi
haft en jainm benrairkelsedag med
öpper hus och det kom ca 100 per-
soncr rill l år lillx irnegård. Del bjöds
pi god buff6 med kaff!- och rårra.
Tur ett vi hade ordnat så n*nga
bckantar i köket för clisk och påft,l]
ning av mer. Itlen nu är alh dett.l
över och livet gir dllb:rl(a dll siftv:ln
liga 1LLnk.

I böriln av iuli \.ar vi i alla fxll
femton pcrsoner från föreningen
son1 ,rkte till HelsingboIg rillsarn-
rnins med Afasiföreningcn. Det \'
som r anllgr \åfi årllga besök på
Frcdiks.talsteate.n. T].virr insjuk-
nadc l,er Olofochjagfick ringa ärer
bud.

Söndxgen efteråt bilade \.i ner
och fick pi så sätt se föresrä1lnlng-E.tr.n till Fredrjksdahteat€rn i Hetsingborg
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Ev. Rycbers o.h 'LillSinngeh'lohan.as sroii

en så ati ixg hlir k:rn b!'iilra litc i ord
och bild Vi h:r.le prc(is sorn de
andra etl underbafi \ädcr. Dcl lxr
nästan lör \'?rmt pa cltcrmiddags
fijreställningen. I pausen s:ig m.rn
lmr mångr fiirl publiken \..rr rö.t
b.ända j nxcke och a-gg.

Vi köpte en fikrkorg urenför
entr€n innen 1,1 fick jn till lörcsrill
ningen. De stir och sillier fikakor
grr med mr-rgEjar: kaffe och trc' s.rr
ters goda kakor för endasr 25 kro
nor per Pellon. Dessa lämn.rr nlan
s.i tillbxka när man gar .irirriiån

I ir är der iio år se.lan E\'? Rvd-
belg log över rollen sorr te.rterdi-
reklör efter Nils Poppe. En roll sonr
hon h3r klxrat utmärlrl. Jrg ken inte
Lai.k'r nng n:igon som skullc klarat
a\. det b:ittre. Precis som Poppc
eog:Lgerar E1,a hela sin femilj i clclle
piojekl.

'Keos i lblkparken' hendlar o,r
ell liten folkpark pi 1960-t:rlet LLi;tl1

fö. Helsingb.,rg som böri:rr la pn)
blenl nled sin örerlevnad. Folkpr.
ken ägs ar Björn cuslaf:sson -rer[
en kornpanlon. Denne 1ir erni'llcrrid

;t\liden o.h hans t\iLlingclöftr.rr hxr
gi in s()lr deligue. Dcss:r spclxs
.\ E\3 Rydller-g och Eva Roos. riga
rer jegxs tör sina skLrl.lcr ;1y en
brnkka rer ( Iseclor ']brk:Lr) sirrlli
digt d\ker det upp en konsuh i nirj
csbrenschen (Ui RideiL) n1e.l cn
isslsLent (Jolunnes Broso som filr

söker att fri äglren .rfi sälja folkpxr
ken Som 1e.li$ bllr .let m,vcker
LLrderhåll:rndc lncd n:1nga fön ecli-
lingxr lf\'ckcr filrx muslkinslag ed
det rneste av 60 talet! populäm

I

Har har artit.rna pr..h gehohaört ett undeda.t innag n€d de hoderna 50,tak låtarna

Söndagskvällen den I0 augusti
samlades vi nio medlemmar
på Annis Gård, lite utanför

Halmstad.
i

är spelas cn r) skdven \'_er-

sion r\' "B.oclhusen ride.
till Haver.Lll" Fi)resrrll

ninger bt'gger pä förLL$eren Albefi
Olssons trilo€i som skrevs urcier
andra \ärldskriget. Ir'örste boken
"Sxnd' kom t :ir 1939. d:irefter
'Gräsland' och sllrligen år 1945
boke. "'lbre Gudmxrsson . Dc
beritt.lr .lll.r on] hur den släi\tgxn
,:l!- b.rdcn Tore Glrdflarsson p:i
1600-r:rie! stred mot tre EJeneretio-
ner ar äften Brockhusell. Han.tiing-
en i pläscn är bön.1ernxs kan1p xtt
ö!e eva i de u tid. Hailan.l ir ctt
m\cket fattigt landskxp och llcl!-r
under rlanskarna, senere rrks:i

Yårt gäng tilhanmanr med .ågra av skide-
spelarna på '3r..khusen rider till Hav.ydal,

under slensl(ernx Skogen f.i.l kus,
ten huggs iu .cr lör rt törse d:rn
shama rne,:l \.irlrc till birbtgge. Här
iir hela tiden eo l..rmp r)rol framJör
allt s:tnden. Sa.dcn ö.lel:igger
åknrnx och iiLl pii kaipet hela by:rr,
si nya lir blggr1s Lrpp längre inir Elisäbeth uppvaktas på si. 60-åEdag bl a av

Bodil, r.elad åv Gun Laursen

EE



Ådndernn sir.r c.h s!p.r.{n §$tar !,r krlget !titvinna. sDår d.n ynB!t! g.ockhusen

Den en.le b(rrden i Llcn,Ir lJ\.
sorr':iser sh eq.n lord iirTor..CLrd
mxrsson. f)et soin dd\er'li,(.:ir
]lllns c.\ishet.r.h srolrher ir.h lltn
k:nr1p:rr n)ot sand, \aider !n1d o.h
ö\ erhc(r. I Plirrnmge huscritl
Br.\:lihrLsen re.l !1l1 finglrä hre
och \,1ss§ggrdc nrair]en Drr i(li
bir.cl(mr xrbei.r hi{1ned sh.r.hg!

Eft r0 1d pers.»ci är inblxn.l.L.Lc
ifijresr:illningen. tlin ; 6 lrsbxrn rill
!.u\m D:ii linns o.ks;1 Lr hrndri
o.h h:ist.1i i löresnll lnserl

For:r spelrs n:igr:1 scenel upp p.
gir.Lsplanen tir !rr n n skirLl

liorrinir ln i hrncUingcn och 1illhi)
ren i Ilxll.n.l p:i de..a liden Sr g.1r
1l i s.lnrLi(l grupp ner ind en skogs
drxrgc.lar c1r s.erl rr ur)drlgg.l I cn
nuturlilr s;1lldb]nk. FarrcsL.tllnlngcrr
binll iölsr n:lr 1nilrkrcr lrgt sig. Dcl
:ir en furrliLltiskt kinsLi rft sitr:r h:ir
ute isk.:len i flar.krct o.h se p:i
.leftx sk.rdespel Er) rn.'.cker nn
beL-\'sning och llkis:i .r\rket l)rl
ljL'd

\,'l fir cr lnbllck I hrr bön.lernis
]n lxr o.h I'[ i]lx rle bchencllades
r! hercffännen i PlarfIinge lless;1
herrer.:in kommer hcl. tlden ii|i
drn.lc pil st.Ix st:itligx h:isrxr, s:i.ler

bln en \:ildig f:rd och fl,vkt i -<pclet
\Irsikcn i rlr vrr nvskriren .r\ Leif
Isebcig o.h fi:1nriljr.les r\ hon.rm
Lrch Srclin Iscbcr:l p:l insti.tl[ent
som r.\':jn.les pi 1600 talct. ,\lets
t{neslaillning 1:Lr o(ks:l r1\.sl(ri\ en a|
Urnin Odd och Iilisrbdh \lxnhof
San1rligx skl.lespcLl1le iir xl1r:llaire1..

De]r !(orr kl:iir.Iinen hj:ihrc till
att h's:1 Lrpp stigc. n:lr r.l gl.k till
bakx rillglrden eftc, clr enorir LLpp

lxg sifler me.l i en .rrbersgrupp
dllsrrnrrnns mcd or.lfil.enclc i,AJrsr-
Strclic och Staoningslarcningama
o.h vi liller par.rtt ut:rdrcla ert semi
n.riiLtnl orr "lilet o.h clcs: ber\,del
sc ' lijr .less.l grrpper Der skall1.rri
I \idrerg i noyemlrero.| !:indersig
ill sjukl ir.lspe^onil :ikure f.tF
s:ihrlngskassx 1n n1. \l har konl;1l(
r;tl \Iikrel ,\n.lers-<on (li.]n rjks
slinlman iCialteboig) som Ltre
.li r sshä11.1.!:. Jeg kormer xr bc r

la rner nir cLctia vil :ir genon1lön.
T

I lÄrs\l\ri\R rR{ri oss I

H rL\\tr:Förr\l\(,HN
C[\or1 Er.rsAlIlH FNr]sr JosErs\oN

Leil o.h SteLh kebring spetar upp tite musik

Till minne av Erik Hermansson
F]l i\. lire il.lste hnn!]ekro1llerldc
medlemmar h;1r gartt ur tiden Erjk
som operereclcs l9;l kom rl.tjgr
ine.l i l'ir farcning. Han \ ildes grn
skx snaf in sonr 5(_\'relsesupple:rnt
or:h kom etter 1laftl.l R\.dLrfs som
linrnrde sitt Lrtpdmg 1980 Iiiktog
ir\ er s.nn orcllörxnde och som \'t i
iöreningen 11ckte ial ett brr ial sonr
\i llck lEhilLr i IIJ lr o.h en m,vck

et avh:ill..n sadin tirk \'rr äfen firF
lrundsordlömndc åren 81 86 Erik
hck rre.laren d:1lig srn och bcsrän-
de siglörxtL shta.li han rnre kLrmle
se sa br:r. \'i har misr.n bra o.h sn:il
me.llem som gl{rrdc inycker gofi liir
os! och ri önsker iltt hxn fär \.i11 i
lr'rd.

GOl r:BUtCSTOFT_\r\GIli

cosu Jr){rrDr
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Någonting utöver det vanliga
Det kom ett

telefonsamtal en dag.

Jdg år så to cksan tn det L,iete sot).t

pesanalelt ta airlhtll.tsarettet I
I:.iste tå s har prcskrdt.lör Ni n del a tt
jag slrule !i/i.t götu nå.p.antilry för
at rint i1) t./.:k\,,nhet "

De( irr Edk Iilhlberg i Årboga sol1l
ingrle o.h ville ha Lrc rssislans,r.h
goda rir.t för \:r.l hrn sLulle tx sig
Llll tör eft löncrkliga si. ädh irnke

\:i1d här du Unkt dig tör nillonring
blomrnor kanske?

'\ei. e1) kriillslliL)t /' Det år sndrt
.t.lss fir kr.ilfllke och Jtis ka
katltlna LlL ktullol'ti kalL$et lrat)
stön hir i n.trheten. Fu$na sigrLdl
krii/iar. ?t'LlgLtn är hutlLig sk c lLi
tillLii!.] /ör Ltt L)ttlnden hhdloch /ii
det held .ttt .li.t|lgeta. '

llet b:ista iir nog aft dlr konrakrar
kuri(orn p,i lasxrefter. Anrclte Ram
sledt. Hon iir en myckct drifrig per-

son ochjag ir övcrl."gxd om aft hon
krn ordnx en l.lmpLig tokal o.h rll
nödv?in.liE! urnstning för att der ska
bli en n'e\4ig ilmmxnkomst

Ilfter någ dagar ring.lc Ildk och
rneddelLde an alh h:rd!- ojcLni( sig
r:rch au hrrn hrde kontakrrr clt tloral
pcrs.rner loln hen kändc spc(lellt
srerkt för och d.rm hrde rickxr jel
il;lnskulle ti 60 ll0 kfltorvilkx lun
skuLle l:rga efter ett helrlig re.ept.
Lxsen skulle han fira själ! oc]r koka
kdltomr fiirdiga hemma

Tiden gi.k och elier nlgm leckor
Ingde h:ll] igL-n

Det blev en rn\'cket lvckad k\.illsol]i
;rlh kommer ih;ig li:Lnnedes med

Erilis .rperation uriörclc! i Örcbro
o.h l)in känner surlir ian 3ft der
sklrllc hx \art linnpll$ 1ti or.lna en
lest:ircn d:ir men kraliorne log slut
och det lir bli någontjng :rnir;lt crl
rnnen g'ing. Hrn ski.kar en l,ar:r
tenke ev ri(ksa het dlL perso.alol
dar

Si .let är bara all le eker Eriks iniri
T

\rfl) Pr\r\,!N - K^.\Rr.o VubLLr r_[i\
VÄsm!iNl,\\Ds I-aRncröFr\r\.1

'Jdg bLlt.tlU rdigrJiir d4drden ocb,

seddlL /iit i JöÅöha hittd till.[estk'
kdle Dcl bler ett stdrkt ndnlatll t)cb
t,i blir barl 6 st påf€,sten "

Orseken tilL tränvaion v legitima . 
-.o(h t\,piska 1ör lesarcrtpersonalen. .

1'ördelen rxr rtt dcr skulle Lrli tlera,l;
kiiitor per 1§an arande .leLtegare.

Bra, begagnade datorer till mycket låg pris
llanclikeppli)rlundens samarbetsotgan, HSO, clri\cr projektel Åtcn.inl ng.
Projelitets medalbetare sanrlar in och rrppgr.rdcrar .(g.rgtuJ( J.rrnrfl., rjlk" sen erbju.ls föt:bund.
föreningar och enskilcla pcrsoner inom hanclikappomr.ådet.

Projektet finansiems a\':
Allmänna an'sfboclen. Illcrosofi sponsrar helt progtamvarorna.

eot 1,.4952- int<l frakt (+ moms) fär du:

Iln genomllängen. r'ensacl ocli uppgraderacl dator med:
Progremvarorna \\''indo§'s 2000 och Office 2000 (trlicrosoft)
Pentium II processor. Hårddish ninst 2.3 Gb
Cd Rom. 17" shärm.
Tillval Naitverkskort a1t Telcmodem
Iör 300 kr:/st (+monN) installertr vi Hogia Sm.r11

Olficc progmt-r

Om du har några fi:igor ellel \i11 beställx en di1to1.

Kontxkta Peter Lund cller K-G Johxnsson på HSO
Trr: 08-45610192
TEr-rrEL: 08-456 40,1 50.
Fdx: 08-1156 4o4 44
E-rosr: peter.luncl:t@hso.se - kg.jolunsson@hso.se

@



Tallinn
en upplevelse i lyra dagar

- Text: Viola Landewäll - Foror Hans Girgensohn -

Klockan sexton söndagen den

7 september träffades l5
medlemmar av Stockholmsför-

eningen ute på terminälen i

Yärtan för vidarebefordran till
Estlands huvudstad Tallinn.

Silia Lihes nyhnde hotell med galleria med restaurahgori spaj täxjrc. o.h en ma$a andra
aktivitet€i Det slknades nastan inge.tins ombord

llorgonen den 8:de klo.kan hxL!
lio (lokal ti.l) v:rr 1i liamme i Hel
si.gfors där 1l skull!' byta rill en
katrnamn som snabbt skulle ta oss
li]1 r:]rt resm.il och etier .a 112
ftrme larvi iTallinn En busstur{ll
hoteller och \ i !;1r pi plxts. Dct var
ett hlhorell. iyrstj:jllligr, och när \.i
mt blel dll.lclacle rum. hamnede vi
pri ollka räninesDL.dn. Siäh hocLde
jag 21 rrppor Lrpp med stril;rnde
ha\'sutslkt. Dci 1.ar somm.lNäder
trots:rrt der \ar iseptember s.i vi ga\-
oss ivrg Lrr lbr xu titlx på stxn Ope

Nargareta Bergm.n o.h ilaiken Käuppi nLde"

rahusct \er. orurligl nog. nder
reparxrior 11len .lct firnns mvckel
annat ert se. \:i pronrcnerade i g:rinla
stan och tirta.le pri xfkirekrure. på
dom garnla b]'ggnadern:r. TrngshLr
set v:r rn\icket vacker tör aft inte
tal:r om xlla l.ackri k\ rkor mecl ro r
so var upplvstr pi kv:jllarna. ,:Lct

kurde m;1n lid heml{onrsl beski,:h
liån horcllet! ko l.lor, i xlla fill frin
21:a riningelr.

lag glannde ilr aft rah onl atr pi
hemvig liin gann:r stan firk lag se
en \',ilbekant skvlr rU. Donalds
:iven haii I Lläst som \ i gick .lär o.h

iii iag gi.k i skoL:Ln lckjag liira
mig att .len hettc Reial. \'i
slulle resr mcd Silja Serenn-

dc som är ert i1v rcdeiets klyss-
ningsf:Lrt1g med bla slor aftlirsg:r-

När !i frirt 
'åm 

n\'.kclbd.kor rill
hltcrr:l v .lct hiig ti.l atr gri
onlbord ciersom hon sk(Llle lirra
anklr icdan klocken sjlllroo.

Eltcr insiallering trältudes !-i all:l
och silrl en stund och sniprxr:ide
Rigmor sonl är gift nred lall,ngek
romerade l,Iats, bcsr:iude bor.t rill
oss i o)alselen och .[i. dignxde det
rv alla möi1lga lackcrheter. Ddcki
till malcn ingick i prisct.

ElteråI. när :rll:r rltr m:iff, o.h
bel;irnr. Lrppsillfies naftki aferet för

Gunnar o Marianne S.hieidet Majlen {äuppi, Mas o Rismor Hobro, Hugo Åsikainen, Yvonne said;n,
Bjrgjt Blznge, Ådåm l,4ann.lid, Marga.eta Sergman, Maj.Brih Asikiinen viota Landewatto(h Eva t!annetid
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Operahusei ilallinn, som tyy!rt var undsr

strosa.lc dök .let upp tl:i hcrl1n.
med r!i\cLikligt utseencle o(h
erbiöd oss i(l köpa srora burLir Nsk
kavi;tr. som dom plocltecl.. lrem ur
irrncrfirkorna pi sln:L ro.klr \{en
i,igen lff:]r gjordes.

K!iillen dlLb nge.Lc ri iLla pr erl
r.-srru.inl I den ganl.r.lclcn rI sran.
Dcn lig nere i,:le clil,pr hälLrnuL

'e.' o.[ likna.le lire giinn Eren
T.r(rb.s srrmL.ikus Drir C\ ldeneFre
clcn :onl iu sollr bcl«nt ligger i
Stockholm: gamie s(an. NIat oclr
.lrycli sann seni.e \rr d\ hilgsr]
kliss orh .lel kost.r.lc baft en rre

RiBmor, r,1ai-Britt, Iiå* o.h Huso ser nog
något !pånnanle i hot€llt ajen

,a.ker krrk3 iT.lli.n, en myak€t.harnig
öyggnad m€d massor äv rinar och torn

djedeL x\ \.r.1 \ i tx-uhL hemme.
Nu 11r.lcr lisdrLg morgon o.| \i

sklrlle hem.it iger Llussen sklriL!.
h:imtr oss kl hil\ e(. srl nu fick.1lli
trrlifto1n aft h:rndle \ird d,:,111 skullc.
Vilr or.lliirxnde Cunnrr köpte si€t cn
s[]lg Luse+olii o.h t\3 e! herr.rrni
ko11l tillbilix fii. s]ll shoppnlgNr
nled \':rrs cn snlgg iaclix soln s:ig Lrr

ltt \.rl:l glodx av mocke ,nen clet

lxr:rr r1;igol.i1]1rr n1i]t.'ri.rl och gick
risst:rll ka>ta i t\aftnr.lskinen 1]d
beho1. B3de koh r o.h j;lckomr
kosradc b.rr en sp.rttsq1..'r. -{lll ixr
billigrre in p.r lJaurm.

Se liom clii trussen o.h vi börj;1
de lxr rcsx hemir Iiatrmäläncn
gungld. lile 1ör denn:r.hg hL.i!(e

\rir !i .rnl:jnde iill Helsinglol.r
lick \'l g:i onrbord prl eti sristefir
trg till -§ercn:1.1e Ilenne
S\mpho o.h |on !1.gi.k lrin
Olrmpixk:ricn

-itelTcsxn \rr precis likx rer'lig
och när !i iid hemkomstc. till
Sto.l.holnr sklrLle sliiltrs xr. \xi !l
rlli a|crens om .rtl1i hrft iairtc(rev
liltt. llcr.n.L.r solr \..rr tr:iki$ \er !((
ri fr:ir hörllll \ er 16 pel<oncr )om
slilrllc :ili 1nerl Torcl llcli så svirr
is.hiäs au lun \.rr l\ .g(.ri x stirn

T:r.li rnedresen:rrer Llr cn nr\ck

T
\:ror-\ Lr\DF§:ar.L

STHLlrsrr)xr\r\riFti

Ei rj€i, som iev.nd. *klanpelarc mcd .n
hö.sa uiLrfrat s6h atr dlslas pa roten

I!

Vi$, ett my.kea lyxist o.h Bysi:t hrtell

3"sif__ '-,.. . .-- ,_:.--
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Medlermsmöte med
skatteplanerimg som terna

- Trxt & hild:6unnlr §.rnei,ler -

Torsdagen den l8 september
hade vi i Stockholms Läns

laryngförening vårt första med-

lemsmöte av fem inför hösten.

en kapllalförsr kd ng nr cn enligt denr
si lxr der larns.rnn cltelsom det ir
cn \ iss slr;tfibcidelle p:r dess:l

Lite förvirrad blev man nog
S.nn c\crrlpel Fir se hur\'.ri dct nLr?

Srtt. man ln 120.1){D - i e. k;lpltid
larsäkiingsll kLrnde ftrn bcsp.rn de
elierlc\;iride lkau mcd 1r.000 eller
1xr.l!r sri'rLL o1r m]n h\trc iLli fon
.lcr och xktier o.h s:Lfte i. .[crn ] en
Ii lalriikrrllg si sl.rpp dc ciie e\.rn
.Lc t.r rLpp denna tilL ]leskxftning. J:r,
-<i r'rr d(L nos Åh. j.rg trlxnd;u nos
ihop.rlLr olikl exeflpel -<onr rog!
ham rm.lcr (tcn tnmne som.lc fick
hillx p:i inrri. !llIt 'medlemsnrille '

bör'i:r.lc. IIcn det r ar llirorikr

Traditioner går inte att bryta
Sopp:1. lo(terler och 35 lrs iLLbileum
Px k\'aillen! menv srod clcr chrLn
pnljorsoppx. irxinri.h o.h hngr:1n.
sxmt k:lllc nred dopp. Det xr inrc
brr.r lör arr gorx lhh och litken
gl1.[i som]ag misrc p:ip.ikx rll rop
pxn \ar i go.lx-<te lxgcr iör nrin ron
.lör. Som rlhi.l :ir !'ii lre\liga s.rfl-
\;1ro med ldterier oc| linllna r'ln-
srcr ((len h:ir g rgcn ined iin. .ho-
kL;i.l ocl rissLoitcr) ;iltid uppskrt-
rxt" (.fesr det !.rrjrsr der i i inte sklll
Lc lri). likasi s:ingcn o.h sperien
sonr den sftin.ll$ glxdl Rune lftrh,

14ajken «auppi, !ngog.rd 3.ng*berg o.h
Ari.r'Märie aril$on stovar i siS rv der myrk-
et godå.hrmpi.jonsoppan

Lirl spo.r:Lnl lerererer. H.rir lj.k rilL

o.h nrcd Dlrglt Blangc ail ltung.r
ducfi nred hononr tlon hade en
u.dcbxr rilst soln hon rln änder .rl1

dcles tiir sliLh. i yrir samraro. \tcn
der skall ri nog :in.lrr pä.

töreningen lirur 35 iy
'l ill list k.)ln \ i in par rtt ri lakriskr
hrar,J5-ir i ir som törerling. \l;inga
lina firsleg rill Lrnder]l:ilining kom
liam Infirr clct(x k.imirer \i nalur
lighis aft sxtsx Lite e\trx lrst den
ki:lllen deo 23 oktober \,'i hxr :1ll

ri.L \ ara möre på k\:illsri.l i\Ien dcn
6 rorember skall ri göra ett törsök
nrc.l rrr ha eft cxt.;1 medlemsmarte
pii drgen si fir vi >e hur .ler ttul
ler Telrer hoppMi konnner åil
\rra nva rrn.h rirdsrefomlerl.

xllens lemr r.ar skxiicpL;1nc
rtrrg pr åldelll hösr. Som lirr.
l:i-<:rrc kon SLrrrnnx Roos ocl)

,, *9'Ton\ Johlcs liin F.rksxm.
De berifxde om hur mxn kunde

ph.cra larr xn .le efterle\.:rndc >kLrL

le fä -<i mvcker pengar kler som
m{jtllgr. Dcr b1e\ en riLrlig l aicliiu
kkr.kr till .rft se iiler xlL.r d.- r'aird(.
papper som ligger I bankfrck ellcr
I nrig.)n skok:rrto!S d:ir hemrnx.

Der ril gi\.crvis siif aft kxnsl.)
n:issigt b_\I:r fon.Ler eller akticr rllL

Susånnä Roos och Toiy lohles lrar Foiksan i saBsFrik n.d Virla o.h Birgir

Nigra niijdå fredlemmar låter sig vdl shal:
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Susånna Roos samtalar m.d .kojfrhke Rune

T
Häkiet v€re.ij. Kare. Pouls.n och Leil{nf

loh-nscn r'lohlin ha. fcrsefi 5iq ned soppa-

Våra övriga aktiviteter
under höster

I ördgt un.ler höstc. h.Lr \i re&n
nu fiti ett rälko nnet bidrxg x\ lon
denrill l ilraTxl o.h sr ill-drg.r r sorl
vi hiill.r lillllrmmans med personxL
p:i KS. Delsa drgrr gir x\ srxpL'lir
d.n 1: 18 oktohcr pa Nlnis!:xr.l.rl
\:.lr .irkel un.ler hösren. mc.L lcd
nmg a\.Blrgit Blenge. hxr led.rn sl:1r

1ll1 o(h hrlLer p.l I rc l eckor Åmncr

'.ir s\ en>k gran rxdk
Rc.Lx. nu:ir lre slriinmn.le stu

.liel)L'sah ir)pl:rnt.ra.le .lir r n!:e
ocks;1 hiir rlnnlllt sltt intresse

Jd. t.iss/ id!.l.Lg.Jiir inrc t!n])trlll bofl
.1/t s? /.;Lr,t nitita le)r:iot/llitsiik
nltg.lt..ktg 1ill.latktitlrt inte dt rtitkl
hAt it).trbetltdle a.1:, slordde
Pe !.ir stuiI !.Li till bt ! t.utIi!.k.!tt
och nn ocksit.]rLssk,ltt når i.la (n
gti 1 4 t til ktt.tr p i ) t n.

I e ./ör .nt j.t! har ttaiat) ;onj
l.)d.t .lrsikl åi||r ])ten t)ldn l.trl

Ai€n "F!itiga l4yrnr" Shnge gir runt o.h
sämlar in iå4D tili v?r $udiche+k

\.{R\Ll HaLS\r\(,1n TrIl ,\lr a
\,in1 \'§\r:H Lll r l1\DLr
CF\ov (ir \\ \R Sr H\m)Fi

Häi har Sritttlade vunnit hbelta vinsien i
lotteriet .(h iar en käm pi köpet

l"l.Jl"r .rjhDt.- .'g pd ",r .itJ, r;arn rorkr,. F". orhMdj.B'i.r

Till minne av Boo Zandriln

\.1östrx lil1'ngtörolngen hrr
:ire lten misr cn Lrppskaftx.l
1nedLenl. Bo., rdr fiafl till :ir

2000 \'i.e olcltorl..t i lörennrgen.
,Uen när flfitlass.'t gi.k rilL llll1nö
irr der ilxe lärt iltt hx du uppdra
sd kirr. Ilerl hrn blc\ kfrr !o1r
re\isor. Boo r:ir .li\l.rrt.n lill aft
stxlrl sxnnalsarup0ci till.rrmmens
rre.l personrlen D'i R\hofs Jl khus

lrör!(r kont:rkicn togs niir fijrennrg
cn li1]!rrmr:rns (.d Lr5 i Lniröpi.g
o.h R\ ho\. xa.Lngcmde en rehxbili
rciingslritt pi S..Lridl( Hotell I lön
iiöt)ing Lloo r.rr o.ksri lrjrelingens
rcpiclent:rnt i Lar!nglondens st\-

SrDosi H \ L,\Nr \cr.rrl\cnai!\
(ir\or l(flr \\DfNrv)\

ffi
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Uppmaning
till er ute i förenin garna

Detta nummer av lary som

du nu håller i din hand, är
som du märker mycket förse.

nat.

hån er I förenjngern.r ficl( vi inrc
bara hicka utan ocLsi lire penik.
F\'rr 'bidrag" vara\.tre henclladc on
Eslöv och ett frin Norg€.

Yad skulle vi göra?
D.tgarn:r gick. iogct mcr inrtcrlxl
kom in P:tniLen ökr.tc il:1kt ried
dagarna som tiirsvlrn. Vi su.kl.lc
lLrngt o.h bestämde. Der får bli ctl
dublrelnumme. I ir ige .

Si kom det ,:li inrligcn cn ;1nl
kel filn Hellan.l mcd nussor ilv bil
der. H:irligr r.te sld 8 /r) nlen det
skulle än.ti nne ricki, dd finsrod

Sto.kholmsförcni.gcn hinlr x(t
åka till TalLm i ft'r:r d.rg:1r. Okev,
äljllr en artikel. i\Ic-ir. r1c.

Så h:rde 1i mcdLcmsmarte. ocksä
der i Sto.kholm, okej yi gajr niti ar

Der liter helnskr, lned del solg
Liga som hade hänr r'xr 1tl Bo Zln
dr6n och Edk Herm:rnsson hadc gifi
boft gjorde att 1i bestai,n.lc .]ss fUr
au par nrgot s:itt föNöka li till cn dd
ning, ri kunde intc vänla till i
de.enrher me.l .1eff,

Alla måste hjälpa till
Som r1i säken alla törst.ir sä är del
hir rikt:rr till cr xlle r,(c i faireling
rrn.r. Vill Ii hi clr iidning sa måsre
|i allä hjailpas il Illler är.let så illa
'.Ifi dcl inrc h'.i,rder niigonting hos er
utc i lörcningirna? lag tror nrte på
.let. frkriskrl

-Ixg \ cl ift der air rnycket srålt xtt
Li lolk;ift sk.i\e. det är sanmn sxk
i lnin lörenitg Frigar man så fär
rixn lill !\:Lr 'Jrg kan inte skril11".

\lrjc människe llar sitt sätt ltt
skri\r pa 

^r 
der för rnycket osven-

skr cllcr grinrmadskr le1 !i rättxr \.i
tlLl .ler. Vi ski.krr cft redigemt kor
reLtur dll dig son du får ha srn-
punktcr p:1 si al( vi inte her niss-
Lrppt'rrir der du vill ha sagt.

Till föreningsordförandena
N'L iikurjeg nig till er son är ord

lör;1nde I föreningarm Tl:ta p:i crx
nicdlcn)nlar. Piska denl, \nen intc
för hi( bara' . aiör \-ad ni rill, grät,

sorma. skaill. be eller skrlr stilr ,e,
år hru sd LlLt ]1i nt.iste bjälpd ti .

O.h löicslen. \'i i .le an.lm före-
ninger.'r air \,ii1.llgi htresserade ev
:rft lä \cla vad ni gör I er lörening

NrL har 1.l fårt till en tid.i.g den
!o .llr l sr nu liscr Och soDr utf\l1
nad fick tag sl:ingx in eu gamrnalt
krse som ii1g skl(1 för mtlnga ir
sed:rn och som hiirde :rnnrL längre
bon I tiden. Dcn hxndlar inte om
.a ncer eller lörc n ings]l\,et IIen, vxd
gi)r m:rn inlc Llr all ni me.llennxr
skall li e. lir\ i er bre\1å.la

Si mt:i. lns f:irdig 11led nin
bedlan, nlr konmler ni inre undan
me.i att skicka in e,x bldl'xg.

air sbppdågen lbr lluleris
Ler kom och vi irccllktionen
gick ig€1l.nn lrcL \i lill in

Stockholm och Halland
Jag känner :Ltt hcl.l tidningcn blir
så Stockholrskt och II'ril:indskl

inrikrad och det är inr.'sa ri lill
ha .len. Der borclc \,xrx Iil«igt
alt ävcn nl i ;1ndra löreninsar
tel:rr .nn !x.L ni gijr och even
tuellr !arför. och hLlr kul ni her

GLi\--1R,
f.N i\lYcKrT PrussaD
RED\ltrIoNsi\'DDLr r.

Ifö a mrnuet ar Lrr firll en ar.r-rra
falfiroendel aLd.r b.)rl (tr sl)relselis
r;1n. En er de "t\,ngsta" nxmnen.
\:nnllgen .rrdinarie le,:lxmorcrl

Sten'Ov€ Pettersson
Vi vill l me,:t bc Srcn Olc om
uft:ikt Som plislcr silter vi in en
Lilen bil.l pi honom.

Kansliets öppettider
Förbundet håller öppet

mån d agar-to rsd agar 09.00-15.00
fredagar september-april 09.00- I 2.00

Lunch mellan I 2.00- I 3.00
Fredagar under maj-augusti

är kansliet stängt,
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överblivna läkemedel
- Proj€&tledare (eri,ja Ehrenborg - kan skada miljön

Slarv med

64s#

§

De flesta känner till ett
överblivna läkemedel ska

Iämnas in på äpoteket, men det
är långt ifrån alla som verkligen
gör det. Det händer ofta att

överblivna piller slängs i

soporna eller hälls ut iavlop-
pet och orsakar onödig skada

på miUön o.h på vår hälsa.

istan tvi av tre personer slxr
var nred xtt länma in sina
överblivn'a läkemedcl pii apo

teker. visar en SIFO-undersöknlng.
Det ir övcffaskande rne.l tanke par

xttde flcsta avoss, nisrän nio ar tio,
känner till att överblivna l:ikemedel
inte får kasras i sopona e11er spolas

Kan skada miliön
iIånga tänkernog inte på att örer-

bh'lla 1äkemedel k;10 skada niltön
om de inte t:rs om lund på rätt sa!t.
Problernet med l:ikemedeLsrestcr
som ha la. i avloppet iir att.le l(an

hnch'illi miltöskadliga ämncn som
pissc.r. rrkt igenom reningsvcfken
och ur i l)]ark och lattendr:rg. säger
Cecilii Elrrcnborg som ledcr Stiflel
scn tli1ll Svedge Renrs k;lnpanj
''Ö\ e$1i\rna liikemedi'l söhe!|"

Antibiotika o.h hormoner
är särskilt farliga

Hur sror ska.la.le gilrkänn.-r vi inre
till i d;1gsläger. men att clc skadar
miLjön i et |i. Det giller särskitu 1äke-
rnedel soir innehallcr rtlbiotika
oclt honnoner Forsl(ning har visat
all .ntibiotika k:rn p,1\erka mikro
o.gxri5mema i reningsierkcn och
göru bakteder resistcnte mot anribi
otikr. I mitten rv 1990 ialer presen
terade engelske forshare ä1en bevis
för xtt horrnoncr kan påverkr dlur
lner när de hifixde rv:ikörlade fiskar
nedströms kommLrnL1a renlngsverk.

Läkemedelsrester i naturen
Rester efier Läkenrcdel har litt.irs i
flodet drl.ksvnticn och rening$erk
iEuropa. Dct ralr sig .im bland :l1ln!t
antibiotik.r. smalisdllan.le och :r1ri
sepliskr mcdel sarnt blodfettss:in

krnde eclel son lill och med har
hittats pi flela h(rndft meters dtup
i Nordsiön

\-l \.et inrc hur stora mängder över
bli\.ni l:ikcmedel som h:rmnrr i
naturen islälLei för art lörlrännxs
men .lcr rör sig rrolifs.is om lnlck
et störrc nängder än de ci1k:L iusen
ton l:ik.-inedel. inktusile förpack
mnllxr som t:rktiskt återl,imnas lill
rpol!'kcn \l4e 1r, sig!-i Cecllia
Ehrcnborg

Förbränning av läkemedel
De ö\'crbllina l?ikemedlen lrakus
till $'re lort rä nningsanlaggn il] ger
runr om i Sledge diir de förblinlls
1id sä höga te peraturcr ift dess
b.'s!ands.leler teller sönder. S\ enska
förbrännhgsugn:rr,.ir kon[.r]lerade
oclt hrr bra rökgxsrening Resterne
lxin rokgisreningen och askan h.rr
Lrig griiighet och l:iggs på godkända

Kampani ska minska slarv
Kxmp:rnjd "Öyerblilne läkcmedel
sökesl' gcnomlörs i sarnarlrrc med
Läkemedclsindustrif iireningen,
Apoteket, 1äkemedelsgrossistciri1
Kronans Droghindel o.h Temro
sxfilLxndsdngs li:lrbLnder.

Iled lrenrpailen |ilL vi rLppnlirk
samma varibr det är si liktgr xn
överblilna l:ikemedcl tas om hand
pi rirt s:1u, s:igerCccilja Ehrenborg.
Om de sl:ings i soporl1x eller spol:rs
ner i ioaletten kan de skadx nlLjön
helt i onö.lan och uren rrr ha gjort
nigon so11l helst n\tta for niinnis
kan De dskerar aivcn xrrhanma i fcl
hinder. hos dll ericmpel barn o.h

Läckagcl :Lv ör'e.t)livni l:ikemedel
ur j nrluren är ettmiljöproblem sorn
är enkelt aft åtgärda. mcn då nisre
alla hi:ilpx til1. o.h :rllt du behol.er
göm är all l:imna in ör,!'rbh,na liike-
medcl pri rpotekerl I
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En dag på
skridskobanan - Texi Cunnar S(hneider -

Stadshagens ldrottsplats var
säkert den mest välskötta o.h
mest välbesökta i hela Stock-

holm åren 1940'1960.

ca I m]l]. reslen !rlt, Larg o.h srxpp-
lade m'an sig fram.

De( g:illde iu rr försöka hinna
ifsll nån llel sonl n1en krLn.Le mcka
(rpp i snö\xllcn och inLrL:L med lite
snö iör rjcjcr lxr ingct all h;1. dom
il.te b:rr.r i\,,igcn urom n:ir irxn 0ck
iriTon n:irirrn lcklcricis-vnr. pri rlen
rldcn.

.liha. sii \ir kloclen nio. nilndlii
\cl rläckrc l)sct. kolmörkl. nu skul
lc man Ma iå a! g.ickorna. Rem
men som man sp:in.tc al,ver ankeln
1lr rotalt n1lnst, minsr 2 .ln is. lLrll
strnl.ligt hopplast xtt spainn.r upp.
.ler1ar\'ä1berx rtt börjä sktuve upP
skru\'en på undersidxn .r\ skrids

Nlcn kLrndemarllnre åLr p: dom,
s:i inrc \ar det liittare aft g1. isen \'rr
sp.racl n:isran:rnda fram rill grin
dirne sn clir gick v:il rn, men sen
ö'er \,ändplxn o(h uPpfijr rrappor
na oi, oj, urn l(röp mcsradelenhen.
och si in och talrsiikx fiirklrrr tiir
fxrs:rn :rft .vckcl. !ir b,:rra. han |ar'
grrmg en st nd rren morsrn tt ckte
sl-nd o mig. siita.Li. ined grill.rr
nx ut.rn att hunn.r gå .,ch kl.ske
behal1.a sora med .lcm p,i o.h d.i
sllnrtidi$ 1ned b\Iiorni1 ,:krm tilt.r
jcrlnsen gick knappasr ati dra arer
eu hahrör TlLl sLut si fi.k vältrrsxn
iiam en skiftnyckel o.h birl.ldc

Uo€onen elicr cn Lör.hg \xr
nlan uppe kl i och riatidc 4i hs;Ln
att han måste skxffx cn n,v n\(ke1
KL 9 kr.,kmde hrn s:i .ll'r \xr bal1l
iLL knrlh ner tilL sponxflärcn .ed
inför backen i bail'.Ln p:i lrLell]

irrcsr.indrrcn lcke lirikss.rn i !r
dcn sl(ickligdsLe ismikeren pa
dcn tldcfl tlen yaknrde många

n:ifici ä\ cn oin det !ar plLrssgrader,
och dom spolxclc lax fLrLlt sLangen
ikte sorn en ornr ö\cr b.rnxn. den
Lr.rr.r låg dl1r o.h slingra.l.- sig ö!ci
hela pLan, nlgon ukrnisrarc s\.
tes rrle tl1 Pi bera några d:rgar ':udel fulL( nöjligt .rt skllrv:r pi sig
luhrören och förs.kr iLe. m.'. .lcr
iarnu sl ed.lessa att efterni skir
si h:nr.qde .lom ef'er i d
fbrsökre sp.nxr dom med

Irrrsa]1 salles par 1nangr harda
pro\, me. cftci 10 föI!ök så srft
do äntligcir last. d:r ! kLockrn
hi1h nio, och donr slängde kl nio.
si nu !:rr dcr blållom ru linna xka
c. hil! liirrne. Frrsan sucke.le o.h
gi.k hcm. iör la r\. gi.korm gick
val om dom nrL sx( k\ar sri länge.

l:r lrklar!.r.lclcl g1(k. lnan sprang
ett prr snxhbr. mcst på h eller utsi
dan men nclan gictr det. fleIrr
rrerel i rager innln run åkte kanl
pi baLien upp igci. mrn ilck inte
\'ara sänue lin donr xndrd, nva
sprlng och si pxng. I,;1 cLor hrli
dmme s.)ll1 återsrod s,i sro.l an upP

kon. Armed vanren ner ihirgrx
h:.6ckan. to . pä med v.rn

san, den insloLten. stqrpa 
- 

j
.Le n.vckeln i lrcknckxn n:ir L§a
lun gick. Ar11ledden h{jgra,

\l slirlle s.rr
inen pä kilLarnr n:ir

ten. x1.med \.änstra och ner ( mxn kom utgll.linde pa
i bvxickan ro1n \:isst lx fxr- \ i n\ inkalpla

ner i trckf'i.krn «xn en
firke k\':u spiskt aft dd
llll(l skx lim de slsr.

bcgrgnade. rnen rktlga rör,
sk:ilslipade merl rald g la
snören .rch h{jg pLös och

llilseneskl dd eti p.rr l.,lx
isho.Le\. Pro tcrm'

T

C^ 8 in Ca\nrAr

_-1 .ir-,.

Där slog nlan. det ) r ll \ i.l .len los, .n
tog en och en hah timme att li .loln ncn .Lär |id trrpp.rn lbr att känne
att srts tust och nu fan r)cksl Lioi\l onr nvckeln lig kvar' .

],ISARNAhede gatl falr länge sen o.h
mörkl \.ar det som i lioLk:illtucn
heimnir i l1lbel. Detrar bara aft böl.r
sriplr'.t hetn me.l grickoma på.

Ett stort tack till Fonden
nder fe1n dxgar h.rclc vi nöjcr
xll delhga rid den fernrc pin
cLrropeilkr röstkcnlerenscn

(PEVoC) i Cl.rz i Osrer ke 2E-31/8

Tillsxminxns n--d rleLtagare fiän
3:i lä.dcr hck vl höru led:inde for
skare ftån \':irl.lens alli hörn prc
scnleft de senaste fbrskningsröncn
inom röst .r.h lar_anliektomion1.,1
.lct.

Sonr exempel p.i intlessenra
för.'läsningrr ino1n lanngekrom-
iomra.lct krn n:innas noskan Idr
Elslads il]fornlrl]on om en hen$icla
p'.i inlemet för laangektomeradc.
Siclx.. sorn Ekellrnd Resource Ccn
tr.' i Bcrgor l13r bil.lar kallas \e§'

'lirn.. Syiiet ne.1 henNidxn är att
sklpr crl n:1lverk för lal1ngeL{tomc
redc s'i dc kill utbvtrr erf:Lrenhc'tcr.
sök:linloilnxlion och skapa en b:ift
re livskulitct. lda Elsra.t beton:rr
vikten aI lokala lontakqlersoner
o.h :ir!'ihoormdnde l ining i der.)
ren!:indning för nätlerksdeltxgxr
n.r \k'r hfbm iion om nalverkcr
ilnns p;i norska ll]ryngtörbun.lers

Intrcss:1nr vai .,(ksri de fiirsök
sonl fin nenarandc påg!i, I Hdlend
ati sk:rpr en ltudpro.LlL.crande röst
ventil dir lju.lbilcLningcn sker I st:il
\.r rentilcn i srällcl lör i I,E s--g
mentet. \l:ilcr aii rrt röstprodLrkti.)
nen ski un.lerl:iftxs o.h 111 skillna

den melhn menligl1 .rcl kvinnLlga
loster ska krLnna accentlreras
genon att det vibrer.r[de segmen-
Let i rentilen krn lu ollka tiocklek
o(h diirigenonr gc oLik! liek\.ens
o(lt rnodulatlons öjLlgheter.

Den ternrc I,f,tYoC konferensen
vrr riikndn.r.l och bjijd förlrlorr
disra dagsprogr:rn D:i Lre\llsa kv:iLl-
sirkti\.iteter. bl a en musikso:1ra nre(L
stLLrlenLe| liån strde.s lnrLsihhög

.{rcis krlrLLrhurudsrad Graz vis.r
de sig fån sin b:jstr sida. \'i teck:u
L:rnngaonden som mötllgglorclc
virt .Lclixgånde i konlerensen. I
Loi;(),F.rrrxrA I\cRlD llrRclrr\D. \1.ura

(lrisr§sso\ ocH Å\r,\ NIL\rr\

EEE



SVENSKA LARYNGFORBUNDET

läns och regionalföreningar
med kontaktpersoner

Laryngföreningen Dalarna

Krrg llrgnigaLm l9 -91 il frlur
Tel: 02-1 :li. l-

Laryngf öreningen Gävleborg

TeL & fux: 02:0-1(j+ i9
r )il: ari :is (i0 J9

Norra Sveriges Laryngförenlng

Ö1r. Hlnne.ksgaren 2il-{

Tc n6l-12 311 'i1
rn)bi !;0 ilz il ,6
I p.{ b() !dsnm lirng@rcll..com

Hallands Larynqförening

tsokgar.n 6. J10 11 Grllbran.lsr(!t
TeL 03i j36:l

5to<kholmr tånr Laryngförening

H.tuiks.hlsinger 'i) 131 32 \arin
TeL&Iai: Llli 61a 0-: :.i
! po$ schneide.@.hell. se

Sydöstra Laryngföreningen

Rlt r'ars.11 .i. 612 3l l:nrspang
ltl-! I ,\, rLlz-Lii .i-
I po"tl ltrllner .lol.olelil.orl

Södra Sveriges Laryngförening

Pcr Albit li.nstons rag i6 B.

Laryngf öreningen Göteborg
Loa 12i153 ,l02.ll Cat.rorg

Tel & fxr nll irr Ji :iI

Uppsala Laryngförening

'runasxld i: D. -5J J- Lppsrli
nrL 018 li 2E lj

Västmanlands Laryngför€nlng

lerklirlsgrran 111. --il -1 \,isteris
TeL&fa-!, rl21 ll ;a -(r

taryngföreningen I Örebro o(h

SE\-O$ PnntrstoN
-qI!i!)rdrgrrd ll. ariz 2r tudslid
Tel lii .2:0 l0 l.l

KAPITEX
Laryngectomlkanyler

.T verkas av "medical grade s ikon.

.Kanylen är nrtuk, men ger ett gotl stöd åt

.[,4jukt avrundade kanter behag g att löra in -
erbluder stor säkerhel

.Kaplex Laryngeclom kanyler kan fenestreras
för att användas lillsamflrans raed röslprotes.

. Laryn qectomikany en kan erhållas i ett stort anla
d mensioner och längder.

'Levereras iseparart hygienisk förpackn no

.ALrtok averbar CE-märkt

Från oklober2003 kan den ovan besknvn. produkten erhållas med lrachrr,/aze+P/us ittter

Önskå. N ,tre gare iniormalion, rng eler skriv tr ogoped Lena Lageson.
KaoitexScand naven. Kånsroväoen 39 30235 Ha mstad T€t./Fax 035/ t0 4649

E Ma enå aseson@te a com

\/lWkapitexcom



POSTTIDNING B
Svenska Laryngförbundet
Barks väg I4
r 70 73 SO|_NA

Provox@ XtraBase'-
En ny milstolpe iutvecklingen av HME-plåster

Praw» XtraBase iir ett unikt, kanw.t .tj.ilrl1äftande HME plåsterfiir afi\,.in.lni g efter
total laryngehoni. Del hdt' utfafilats spe.ielh för att tillgodose behoL'en .,tid djupa och/
eller oregelbundnu stoman.

Provox XtraBase är en f.idareutyeckling av Proyor FlexiDerm.

Den konvexa formen ger en tätare kontakt vid stomakantet.

Det celltaia området :iI störae vilket ger en bätte lufttät förslutning mot stomat.

Vanligt HME-piåster terdemi att bukta utåt vid handsfree-tal vilket gör atr det lätt
kan lossna. Det centrala området på Provox XtraBase är konvext och något ste1arc
vilket motverkar utbuktdng och dänned att det lossnar Detta ökar vidhäftnilgstiden.

vilka fiirdelar kan man för!'änta sig då man anyänder Provor XtraBase jämlirrt
med andra HME-plåster?

. Längre vidhättnirgstid vid handsfree-tal

. Optimal passfom rid d.jupt stoma.

ii" .'r'''i -;:'q- v-B§
r "d q lL§ ää§
: -- ii.--_ !. ''- ' :

Atos Nledical AB
PO. Box 183, SE-242 22 Hö$)

Tel: 0.115-198 00, Fax: 0.+15-19E 9E

L:-mail: infoail.rlosncdical.com


