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la mLna r,:irrcr, åtcrlsen har vi kl.r
rnr rv eti år lrrcd cr svcnsk som

mrr. jag bekligar sllx sorrl iick en

dilig semester vrd giillcr viidret
och rilhet dripslag art bör1a lobtra
fiir .]ct f|rå !:i.lrer korr.

,\Ier vad jag lropfäs :ir arr der

iina nugr*ir,äclrct skrll ge nungir
line forenirgsaktir iteter o.h d:ir
med nigra artiklrr till !:ir tidnmg.

I samhand mccL s!lrrirrriet i
At(nI lli.ll.rde Lrrlngionclen" ord-
loranJc rill cleltag.rrna arr skriva
n:'rgra repoltugc till Lafl. Dessa

hir \.i I:i.r \llkct iag \onr red.rhrör
bug.u och r:ckar fi;r. \{en efter en

trd mecldelade l.arlngfonders ord
iörande mig ar. hoD fiti iilrf(iga.
.rrrr 1löjligherer till arvode icir ani-
klarna sorn delragere p:'r sen larie.
siint jn, någon hade frrmiörr
önskcmål orrr detra.

Detra ilarrriörde jag rill SLF:s

arbetsutskort som säger nej rill
ervoden för rlcssr arrll<lar dä rlet
anses ati blir man blud.n till slnrl'
narr$ bör m.ln kunna skrnr en

årtrkcl urxn .ttt st:ill.r krå!. SkLrlle

der vara si art nigon i frxnrti.len
kr:iler ert enoclc iii cn xrtikel \ä
bor derta nedrlclas rcdikrioncn
hn.rn arrikeln s,imls tiLl oss.

Till er som sltriver om ftrrening
sakdvitltcr. bifog.r gairn.r ert ioro
det förs,!llcr mångå gänge. e]] rrti
kel. Önskas fotot i .ctur så rir der
bara arr ni angcr dct sa komnrer
det i retur nrir tlrlrlngcr är kler.
Pet .\nN Hetbettsau. R«ldkti/a

LARY - en tidskrift för
I loryngektomerode - dc sorr

iitr srmphuluder bortopererat.

I hemiloryngektomerode -
Lle som flrt ena sr:irnLrandet

I glossektomerode de sur
fart trLng.lr borropererad helr

eller dehis.

I de som opcrcrats iiir cerccr i

munhåhn.

t de som geno» strålhchandling
rirr besr.iende nref.

Svensko
Loryngförbundel

I har läns- och regionfore
ningar !crksamnra över helr

t har l<ontakr med motsva
r:nde förhrnrl I ardr: lin

a har förtroendeanslutla
l:ikarc, txndllikrtre, logope

der, kuratorer och dictistcr.

I är en ev Luvuclm:innen i

a tillhör handiLåppförbundec
samar'bctsor'gan.

r finansieras genom medlems

ar.gifrer och anslag, b1 a

sratlig.r orgafl isåtionssiöd.

a hrr instiftåt fristående Siift'
elsen Larvngftnden, som bl e

ecr rchabilitcringsstiid till dc

som drabbars av cancer i
öron, näsa och halsområdet.

I arbetar Iör likå rätt till
behandhrg, vård och reha

biiitering samr för social

trvgghet-

a utgcr tidskriftcn I-err.

0 v:irnar sina medlems
gruppers inrresselrigor.



Rupport från §örmlqnds Vulfråoor inom
förbuildet ochloryngförening

Ln 1.n.licr fi:;romnardxg hdd. iö
e,rlngcr llredlemsnri;tc i Orcli,sLrnd
hos \I,irrr ocl Stls KrrLsson som
s.,:rd t{lr !:itulskepct och Lrjod fa sill
och potetis i sif finn rr:idg'ird. En
mvcker trl.lig rlrg med glrde
larrnger och lint r,eder.

Drn 2-1 rugusti gjr:rrrlc löre
Ltirgcr en rese till (lriifna. Efrer
clcr art vi blir,ir ylilkomfrde o.h
tii_.it v:irr runr i bcrinnng pi
RibL.agirden (i:istgiti erl besL,kre li
,\rcLric mLrseer d:ir \l hlrJe nLren
att la cr nvcker n evlig och kunnig
goilc som her:irldc om -\nrlrae
ned rinr t.,i iölledagaie F.åc,rtcl
och Srrrndttrg och deris ior.söt .n
n.i rordpolcn tred b.rllonscn
Ornen. orkir TI och -\lfrcd \obel
l.eLosr.rd. clc.t.r proiekt. Dcn I I

jull I 897 l\ frc ballonger h an
Spetsbcrgcn i krrlrig s,-dlig lind
och iilrsvann mor norl i a efter det
skLrlle gi mer an 31):i, if,1xn rr:rr1
rcns licl.ue öde blcv känt.

Eirer hukosrcn pri 1ördagen
gick iirden n)ed finlif till lisingsij
d:ir r,i bl. å. bcsiikre Braheklrkrrr.
KLLnrlr krrka, Tempelgårdcn och
\risingsi; O,rng.rrd.

\rn,rligrris ble! dcr alen
l,rkijp a! Polkrgrlsrr o.h prcmena
d.. i C ,innil.

Bnrbro Gilransso,r, i riL Jukrig.r
rcsclerlare skall hr cn eloge for or
mrcker r':,ilplancutl res.r och clcr
r.rr med \'enod vi lllmrude (lr:iLrna

\ td pennan
Ktistiild Ltl ltlLa

'rtitivr,tmfiwtå*nn Va*ng,wr*ytxu

W,wr"v,l,t*xqpilw
En resa som \rRr.rae i limspeng
oeh gick geno,n östergorlenci och
Sm:il:nd mot Ystad. rring.t rci.
riirer rillslör L,nder resrr. dom
sls.x i l(alrrr och di lrr vi crr

irrirg p.r riugorio dehrg.rrr. Från
Isrrd bler dct en reu rn.d i:irin till
Rönne pi Bornholm
tog drlgt trri txnm.1. och eier en
ling och rrorrsanr f:jr.l \ar 11 s'i
fr.rmnre rlrl Florell Criffen d:ir \l
sLullc bo i tre niiftcr.

Förstr dagrn ägnade r.i rit sillra
ielen er c». Drr faLrns mrcl<er
sellrt. rlla clessa sr,i srml,'tllel
med slna sm.r hLrs och vacken
bLmrrrende nriderixlar.

l\rorrr llornholm lrr aurlra
drgcns resmel. Där ,ir l.rndskln.r
nera kupcrrr vilker grlr ltt.lct:ir
veckralc nanrr-:m pi ra,Jra delen
aa in). D,ir besag yl H,rmmershLLs
l:istrirgsrurr och nruscunr.

llornhol,ns \:iresnr rul]dlivrkor
:ir iu o.l(så cn selrrrlhct. fisk
rokeLler finrs rler gort om iler
"BornhoLrrarcr " ar en spccialirer
som li fick pusmrka.

\il hadc en mrchet kurrig guide
pl Jcssr utlllkrer vilker gor tt
rran irir en god bchållnnrg .rr clct
man ser och LLpplcicr.

Sondagnr)orsoren nr.el)l1r vä.k
rLng reden kl Oj.lil lör arr |inn.r
itil en stadis rrukorl och rill i:irjrlr
sonr aigick kl i)8.00 och senr få
kriil en var så busren rrllbri<" j
Finspång och a lr hade gart Lrren

det mxrnn n!i!siiJe f.ilker r.i är
glxdr och t,rclisarrlma idr.

Vi li på allå rleltagares rägrar
tacka Kerl-F.rlk som r srm.rrbere

reLl I A BLrss har rrre,rgcrar rlenna
rrinncsv,irla och trer liga res.r.

Bi,xr, D./r Nils I

I sambanrl med arr laliragorna
behandlarlcr r id riLsstiimman
1996 herijrdc iag i iitrbig'ierdc litet
krrriskr I arvngiondens sradgar oeh
dess \ 3. I clennr s.1gs åtr ionlens
sr'r.'lsc skall törLrrorrr ordlörande
bcsrå ar lr.re ledtmiiter ar.villta trc
utscs av forerirrgama. Ordiiirrndc
och en ledamor |tses elier fi:i s ag
lr:rn Iö.bufdssrlrelsen. Dcr ir
lenni scnarc besrrmnrclsc i sred
gan txg ränier mig e,noi. Der xme
h:rr sålunda .rrt larvngiöre11rng.1rnt
oclt crskilda medlcmmår runr o1l i
lardct bl. e. idkfxr rimen årr
no,nlner:r ordfiirande till iondsr\ -

rclscr. Detra li»hrilhnde ir rr
nrärknings\.:irt. \{xn m.rsre ställx
sig frågan rafiöL Iörenrngrnra och
enskildr rrcillemmer s:rknar denna
irrr och man mi\rc samridlgt fraga
rig i arilr forhundssrrrelsen exkll
slit skrll ha clcrna r:irr.

Oarsetr dc motl.son ku Ti.rga

bakom tillkomsren i! ij -1. anser

iag perso,r igcn, rn den inneber en
begrai,rrrlrg .r! \':1nlis der rkr.rtisk
fr:l\i! och arr Llcn däriar o rgiiln
de skall andr.rs så r.t normlreri.ss
riittcf helr rillfiller idrenirgi.rr
och crskilda urcdlcmmar.

SL,en Antlers*tt
J_rrr7§lrl,l I

[oryngfonden

, ;;]i t,{;t

"Lttcka!
Åh,'rlet ar

mycket enkeb.

Det är bara god
hälsa och dåligt

mtnne.



Summqnfollninq ov
kursen i Estöv 

-

h sr rrr Lurrer i Estiir ö1,cf ii,.
dcnna grng och som rintisr
r.n nn,rrl nLJ Jcr,t.Lnrl., .:tn,r
rtr. LnJcrl,.r: i:r-L e oth rnnrr

Vihrde be.,öt av
oeh Lrraror irfin

lakarc,logoped
LLrnLls hsarert.

Besiik \onr Sar mr cket i urblre ril
clelt:rgarnr ne .n.eJr 1,3ra !r:isr.,
n.lte :rrc rggr r.rr nr..ktr gir rrJr.

Vj .rrtu'.r,li nr.J rft |,rh t,rtr.lln r,.lr ur f,,r1Ir ror.nrr r ltr:
som r:ir:r hrarc serlar hi:ilpre oss arr
glxscr:r o.h britnna iuen. D.1r,ti,,n_

sk.rp irn,,. rrrn ,rect 1,r I 911,,ltt r (rr gnr t Ll " nr Lrr g rr ci c,
,rr §ar iil I olig. $r) sp;nr.r|de.

_ 
HrLnrrrstrska l:irlc gar oss

fto nrrn,,,1 ,r .I.r,rn.: .torr .h
rer esjrrr. lrrk,,L uch r.tm:
mrgar sarrt llergarrer och Llorrrnror.

Vi sjo e arur uritrkrer ljlf.,
visadc oss rtr Skrine inrc:ir en Lrl.ff
pannkala vilkct m.rn e:im.r r'ilir.,
_ |n ai ct.rgarr:r busakre rr AIOS
rfir.t,1 soJn gijr dc r)r.r lroDr:rsk\a
dcn, en besitk son var sir.at intrles-
sarr sorr gir.rndr,. firler dertrhe'kk l nrrLrrlrrtrrs rr.rq.rr nr
r n,l.rirgrn. err.rrrr ngsLrqltr ull
.h Llrr irrmt r.l(j t.rr if J J,

ragärna sorr bor itrtariesrad rrt te
sjäha t:ir bcr.rl:1 fatr srornasL\.l.1en
1{urstleh.rgrrra iorf.rtrarlc en st<ri-irl,. rrit \trl..r-Lil. sn..rlnr nnJ
o.h prfrtr r.1. rrr \runr.r\t,..t.lrf l
r\.!lttsftir p:i a.dr.r ptirrci; anter.

De(a:ir liter.r\ råd «nn hän.le
Lrndcr denna r,,,seckr o.h v,).
l<ursensvrrig ockar jae .r11a som
biclrog rill clcnr:r gemr rligi rIsr:i11-
nrng.

5n. B4lien I

Str.rr lore tlockan slLr onnhse,r r
mii rr:irl.rdcs n:isran heta Sarek-
i.,,lDrs;, r;tr 2t p,r. r.i I.[rr-h. l.,,,J1[r.r r, .,.,n..t t,,..
;r.rrr.r ri.s.rr nror Arorps Herfq:ird i
\ Iunkech I

Busscn s.rg precis ut som er
e,rgelsh dubbcidäcJrarc. d:ir ,,i p:rs-
\xger.l]e sirrt pi ij\.rc erirqc och i
L rL].L.ttlen ,n r.rdtr , .,.i t.,q.,r{.
rr . 1r.r t.r rrr\ Lr er e I lrrerr rorl.rr
ochrlet lrr 1Lr pcr.rckr lor vi hade ju
cn ranH rcs.r treurtör os:.

\'ir rrden for lgjrs r.rr inne

'.tknrdcs eu passegcrare. \'; r.,i,,r"
dl tn brr stLrrd men inqer hrsc
g,irJ korr si ,i ri.l ,tuir" ..*"
!r.r1Inglgärd.

I brsscn rer der luitkordttrore
.ure ,rcl g,iDska klllsr så d11 cn
bdriarl slrr ri alla rr-h snriir.ix
Llirllir rågide be.haufrin.!, om ltr'rrnt o.h ehe e, srunt tuuJ. \,
r I L .rn.r rr r.r r rrL t.,,r.

lr.r1 l..jliilrr r,ar rter rncningd,
art li slLrllc rasr.r i Itrriestrct rno,
nir vi n;rrr:ldc o* Orcbrr v.u.visi lirfirnlgD.r et. clet i a tr.sr
bcsriindes an ri sl<r1lc rjllgodose
k.rrterirnlef ; {).ebro. Salr och
g;ort rnen dcr b1o. iirc .rl el
spr:ingfika eftervrrn vi b.rra hrrJl
.10 nr,rLrrcr p.r oss och s«r, .1,.1 .,1
desr.r gick :it rill atr rrilta I k.;n D:j
sc.rndic. Er del a\ ols har d.§;r
onr s\,å1t ]rr ara sDr}rrlla Idr kaD
temrs skull ocl dcr trnus rrger
.rrn:rt hrod rrrnrme. \,arrliSr lirip-
rn.rLko ,trLrl\.r.\ nr.r ic e...
ItrL, f.rriren .r rrrrtte, l.us.er hl
\rdire i:x d n1.,r §tuJrkedrl

l)er \nr bcsrimt .rrr lncheck
nrrgen sLutte ske kJoct(an totr rrel
di trerle r i brr: tomrrir riI a;otcn.
sr r.i br.;Lj:rd." mjsstL.osra litcr. Allalar instalkl.r p:r arr r..r a iramrne
tal e klockan n.i. fr;r d:i sl(r e
' brandmanrln,. L:ssi, Custrr.*_,.
hill.r sitr i;red.rg och Llct riltc
rrsen eY o§ Dnssn.

Det märlis rtt soclr.t Sv.r]se Ii!
<er rn prL rc.[nr t, c rs ta t,;,r
K-r rr \ rr f1(r.rrr ursl.rr|r oJr s n
p,,n, l.\r. r,rr, .,,t,r,r. \,,,, :,
Syeiise tarrr.rsrrskrl

Kl. 11.i0 icli r.i se skrttcn
\lunkcdal, jntiigen 6 a,nu,". nir.n
'toc{ 

på bordet och r i iicl ,,.H"."
rill r..rra nrr. \'i ii.k ril iir er .i| m
§:itrn :r\ dc. riirsaa reslninrrcr

las lar nu sli,rvir onr netrcsrn
nll <I n.rr rrL,rn \r ri l.,L)h urhto,.olrr rr! s:n,t.r rn rt,,rrn rrfpor on) arerre\an mcd bt r itera

Inrin haraliist(l: häde irn etrtrtcr
puzzelproblcm i tänrletsc .rtt resr"
slrlle h r er.rl .n.t.r. Irem Di,...rJ* t rnr J,rr.1-," ., b, ,.c r,,;,
sro.l lmlrr ,,.f \, (nfe rr1 r L fr.rl r
,,,r1 .lcr urJr r rl.L t nrr r,Lr r,

iich linnu iler.grria h:irstrtr.

\1tnt,qt kranw oth k.t t il
\iola. StocLbottn:

LnryniLtu]t jnnry a
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Den -1 
.1 eugurri hrde

\ir iitreni,rg sin årliga
Iekre.rrio,rrufåLd. tör
iorsti qirser over.\ i
d.rgx,. \'i sr.rrtA.lc
rcdif klo.krn srLl

irå. Ircllehorg. I srrå

h,rdc so1 kordc yi

r'ästLu;tclr upp. rog
upp rcscnarer eitcr
hrrd i}lalmir, ILrrl.
Hclsrnshorg, Ärge1
holm och Hrlmsrad.

\a1r,"i r.ar fullrrli
sr borird. \,1 L.1i kaf
Iesugn.r oclr giorrle
*op r Hinme[iker.
p:i nrotcll Bj(lrkanrg.
och r c,c smekrclc der
Limmelskr nrcd krfle
och goda srnineisar.
Sc. sick i:irdcf \.idx
rc mot Göteborg och
r.i njiir ar' frsikren
ned omviirlanrlr
bergsidor och lee,rdc
dalar,.rlir i soi och
r.:irrrc. \:i iortsaiic
lörhi Goreborg o.h
hoLr sri sm:inirgon
tl ll i\ftrnked.rl och
irorys Herrg:nd som lar i ån mål.

Diir r,entrcll.v:ir.r rurn och el
här'1ig lLLnch. Scnrre pi ctrc.rrrr.lLl.t-
gcr koide rl till Snra;gcn, rlLL på
tnah sLngr,rrde l,igar. Olerdr!
cligt vrchra r,r er möttc vår.r blicl<ar
ör'er i;Lrllmrrsijorulcn. \':i1 iramme
i Sn)i]qcn pronrcnerade ii runr r

h.rmnen och hamnedc på '-\tag-
asxler' d:i, vi bjods fi kafle r l.1 *.
K.rfE Dock5 e. Diir var ntsiht ii\cr
hela h,rmren och cn god dcl ai
Smöscl. N:rr r.l rllrtir kritcrire1l
h.rr dcr rr, ril1 itr» p i:ir vi gick rill
iåru rum iör cr. prr ri nrar! !il.r
På kv:illen raurladeq i i lgcn ior rr
nugniiil Hcrrgårdssopa, med r:rr-
terne tre. och keite f. Ja. Si sick

kv:iller Lrrder ge,n\rlis. smnpiär.
liiclrct rer iortfarande r,armr och
sLönr:å der \er lruppr \i nrindes
ert lägga oss.

F.rier en,)l1.t! lorrr i h:irliga
sängar mLnade r.i upp rill annu cr
recker rlig. Solen srcg upp c;rer
l,ergslirmmen och törgr.lldc liir I
d.rr fijr oss. \'i gick nt lirer i onlgi'
nrfgarnr nrlan tmkost. \är de|
var l.klarad var ier så tid xt inrn-
ga vår.r plrtscr i irussen och boIjr
rLr11a mot ldliglre nejdcr. \ i sr.r,r-
nerle och srr:ickre på L.ener l

S.lndsrijbacka. dracL kaife ellcr ir
gless, allt eirer behrg. Llrer pauscn
dlog li vitLre i solskener. Franne

Skrcr Larburik serrcrales vi cl
''5pecra1" som r'.rr Lrnclerb.rrr god.
clier dcrta kundr ii iorrsitri mor
Sk:inc. nana r:,r-h g1ad.r.

Scf 1ar der.ii ]ft b&la linm.t a\
res.närer i ornv:n1d ord,ring sr lectcr
glcrrude chcrhand och hemnra i
Trellehorg var vi hrra tem krrr. Då
hade 1i Iairt 96,],nll o.h jag hopp:rs
atr atl.r \år rliijdå nrel ruren, vackerr
r.ader. grxl mrt. nolig senrrero och
runderbara ner. \rrd mer kan m:n
beg:rra.rv en res,r?.

B.tra atr k.m..rateri: ht! behd
ler vi srensli,rr rese LLtrmlanis niir
!l hrr der så vackerr I 5rerlge.

i 5krc: r'rr det ri(l för milriJ. p:i l\l,ii l,)'it.! a



Göreborgsföreningens vÅRRtSA Tltt PRAG.
Tjugofelr medlemmrr rarar. tii)
opcrcradc rar nred p,i denna reha
biLi.errngsrcai. En annrg sorxiga
irntrade vi bussci som avgiclt liin
(iötehorg k1 04,45 mårdagcn 20
mai. Färden gick L 6 an sijdcrut p;i
väg till Hclsingborg och f:irjan till
Helsingör. Vidare till Gedser där
n,r f:irla rog oss ilver rili Ros.ock.
D:ireirer bLrsscn till llerlin och
lidxre sddemt tilL sr.rclcn Dessau

där vi ör'ernanade, d:i h.rcLc vi fär
dats I0 mil med enbart bu* dcnra
lan sra då9.

Efter lrukosr dag r\'ri gjck fäl'
den r,idare mot Prag på \,äg E .5i,
vilken för l:uge sedan scrt siIlr
bästa drgar som Luropa\,äg, tlrr
n.t blrsscn \,er i gott slii.L. |i efrer
middagen kom i i flarr ti11 ' lpsis"
r..rr r hote11 I Prag.

'l redje clagcns morgon slg
lovandc ut mccl sol och l<lrr hrm
me1. En bussuttl,vkt till cenrah
Prag med v:ir klinrJiga guldc, sorr

iar med hel.r resan, starracLc på

morgoren. I'rag ar sotr de iLcsta av
oss liikert hiirt en l11lcker r.ackc|
stad. Digcn aidutades med mid
drg pi en rlplsk tleckisk resr.ru

rang och därcftcr besåg ri err
nrcket vackert tattcrspcl.

Deg fi,r.r, :irerlgcn till stan idr
att bese den omralaclc Karlsbron
örcr Itoldau, \iacsLaiskc-platsen
merl S:t Vituskatedr.rlen [red sitt
rorliga klockspcl. Pragborgen med
presidentpalatsc'r besågs också.
Kr':illen avslutades pi en teater
med folkloristisk dans hål olik'r
landskap i Tlcckicn. Denna nri st

sagt urm:irkta frderhållnirlg bjöd
!år iörennlg p:'r.

Dag tem, tidig starr Iör herrrc'
san. Åtcr ut pä vrig, J- 5-5 lör de -35

nilcn till BerLn där li övernartade
på Hotcll Forurn r.id Ale:rander
plarz. Fftc'r der atr li installerar oss

gjordes cr litcn sigh*eeing i Berlin
rLnder v:ir urmiirkta guidcs lcdning.

färd till (ledser I D.rnmaLk. OnboLtl

I.åt !.tra i niscr.rbelt sliick men det
går fortfarancle .rn beskidr ciika
-S00 nlctcr.y Bcrlirrlruren. Bussell

körde pi 'tlntcr dcn I.lncler'., vi
s,'rg 'Brandenbrrger Tor" och flcra
andra krnda morunerrr och bvgg-
nrder. l':i kvallen år \,i nriddås p.i
den fina restaurangen T(ranzlcr.

Tidi.et upp dag ser och full fan
mot Rostock och iärjan för rlclare

på fiirjar yar dct fijrbestallt och
uppdrkar ctr fantastiskt danskt
smönebrödsbord rill oss- \i:il i

Damnark och eirer 20 mil anländc
vi rill ilelsingör for viclare fiird mot
Helsingborg. Eirer vrterligare 20 mi1

rar vi henrma igen, tröna men lrrk
liga och mårrge upplelelser rikare.

F.n rrsa :l dctt.t slag sr:irker
vcrkllgcr gcmcnskapen mel1an for
enings mcdlcmmar. Vi ser red.rn
lram rmot näste rcsa-

\titl lennan
ltltrltnne Stenrbigc a

Semeslerminnen
\rilkeD scnrcsrcrl Jag hxr varit uppe

i l.rrnabll (snacka intc onr södri
Sverigel

Lät rig beritr:1. .,irg I-appland§-
pilen, en trvcket fnr buss rned uöj'
ligheter an sova under Iäll. Väl
lr.rrnme i T:irnab) fick jag iörmå-
ni'n art ilta r,idere med ti1 h i
urskogcrr och n:irr fjäller. Vilk.11
LrncLcrbrr luft. L:n.and.rs mån inre
argascr, och sji låg där sLnnr.rn
dc blank.

Eftcr'som clct iir ctr solnrnarhus
så ar allt vatren avstängt urclcr vin-
terr si nu var der bare an siirta lart
ocl kolla on rrigot frusit sönder
under lirtcn. \iilkcn hckr rllt
fungerade.

De Iörsr:r rlagarna går mar mcst
och strosar, njurer och hälsar på

shkt och vinner. \o«lragrlng är
cr ftjrsrlr glven 

'rktivirer 
med mrck

et lisl sorrl vi scdan grillar over

öppen cld och scdan dertx med
kokekafte ör.er öppcn cld. \lunrs

si go.t, gär rntc
rtt beskrir.:r. Det
är ljusr så man
glömmer riden,
helt flötsligr :ir
kiockan två på

Iag h.rr även
tuäffår kLrsrncr soln jag inte trodde
famrs. det är.10 år scdrr ri s:igs,

då var r,i unga och r,ackrrr ru är i l

barr r..rckra. Uröver a1lt:ruat h:r
trg aiver besokr plarser d:ir lag bott
som barn, många minnen vrm
återkomrrrcr. Får videre förm.inen
arr var: mecl på ctt paltkalls, det
d<ul1e ni lrLn merl on, kära nån sa

gorr, är så det vrr svåri at. rlsa sig.

Träliar m.inga r,!a v:infcr, och
da menar i.rg vänner. Inte som of*
kan r,ara. flvktigil r,:irner. Follcr
hir i norr är av en k.rliber för sig.

Vridr* vxr skiirande sotr det
oitast är i f1ällr'ärcle,r. N{ell.rn +6

till +13 men v.d gin drt niir natu

ren iir sii s.rgollkt l'a.ker..j.rg [r:isre
crkänna ett clct rer rned sorgset

hjärte lag l:inrnadc rnitt k:ira
Tiirnrbl med den srorslagna natu
ren och mha rla \.:irner. Längiar
redan uppl

Der vnn uppvägde smrirran år.

art länna Tärnab) vår glaidien.rtt
årcr få rräffx nrin .lortcr rned |nnilj
och .c hLrr stort mirt barrrbrm bli
vit. Fr månad gilr nr,vcket p:i etr
bam som r,lircr, gläcLjc

niir !i nrö.tcs lgcn. Vilkcn gä\.t art
Iå se ert bam r,:lxa upp.

Kanslihäl:rngar
Llise Lndtlust a



Stensunds tolkhögskolo l0-14 iuni

Vi 1.:rr ett gä|g cntusiasriska r,än-
ner s(xn möt.cs p:i Kl.rrabergs-
viadukren. Srockholm kl 10.00 fi;r
avres.r till Stcnsund. Alla rar cliir
urom.itra som nre hört ar sig i
n:igon foru. \ri vrnrade I cn ha1r.

timnrc men inger kcrm varfor lr
ior. Vxl anl<onstcr ti11 Sterlsund
blcv det genast mat och vi urskul
dade r.ire ansvarsli;sa kamreter
och nckre sjrilva an der ver åt
h....re an m.rr irtc kan harå av sig.
Två av de 'utscrlda" ringde docl
p:i siindagen och meddelade att de
insjularar rncn skLrlle liirsöka arr
komm.r om de blev bäoe. De
anlande på onsd.rgen och fick tor
hoppnirrgsvis nigot narnl rrlg
infor-rnation arr ra rnccl sig hem.

htresser r,ar nrvcket sroft fiir
ienna kurs r:rch vi harle n irrgats arr
slse nej till m:inga soff r.i1le
konrna med larför dct kanns
eno.frt nrngt n:ir ert flcrtal uteblir
Litan att meddela sig.

\rl som var d:n. hl!\, cft g:ing p'i
fcmton persorcl och Iilr fiirsre
gången var dct ijver\'ägar.1c ffuD
hile opcrcrarle. Derta gjorclc arr
kursen fick cn annan hriktnlfg:x1

tiligare :'rr men n1L'd cn sakkunnig
panel ltsr:iende av dr. Hans Stran-
ier R:rdlunrhcnrInet, dr. (;öran
LrLrell Karolinska sjukhuset. s;uk
skörerslan Saune örn och kur.aror
(iun-NIarlc Larsson Karclinska
slukhLrset, fick atla sina fr:igor
L,csvarade. Vi rror.ttt även deltag.rr-
ra kunde l:rmna dcnna elit en del
r,ärdelull rnlornration i lbrm ai
prakriska eri.rrenhccr. Vi h.rd.
även besok xv logopederl Brirtlr
Hammarberg mcrl en elev irån
llLLddrngc sjukhus som rcdogjorde
för rrYa Lrriersiiknlnger om mar
och sväljproblem, detta I samarl]ete
rurcd Ickniska Högskolan. Delar. ai,
dcrra undersrlknirg har videofil-
mats s:i art man |ittare skall fi nenr
orsaken rill de prc,blem sorn upp*år
hos rru,rhåleopererede och strå1be
handlacLc peroner. För oss som la1
nrcd på kursen k:rnls dct skönr med
!.tskipen att forskrhg p:igår tr;r
att underlirrra lor .rlla drabbade.

Hf slnor Cun Britt kan mer :in
lagr tr.rt, hon glrr oss en heskrir-
ning ar. sitt pararlis, en d f,id namn
Calö orr liHgc. utxnfor Steisund.

Trose komrnun lick !i liir.
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känna genon b,vggnadsnärmders
ollförande Clacs Hed1unr1.

.loulo Custavssoll I'rr oss Lrnder
tuLr och fijnnrning förstå hlrr lik
tlgt der är att Lrndvik.r egxri! srrcss.

Vi fick ränka o\.er \'jr ege sitlr.lrjon
och iirrsöka atr komna frarn till vad
som \trcssar oss. Anledringcr till
srress kan r.ara olil<a h;ir pcrson till
pcrson, r.er. tyckcr Söderhamrxhon
Hrrtlr.ig att clct riicker bra mecl att
åke till Stockholm, der känns sncs

Min personliga tavorit iir Nlaln
med stort -N1. Hon r,lsrr oss largen
och lormen I dess Lrrlderb:rra rärld
och sedan får r,år egen kre.rrivitct
komme till tals. Alia :ir vi hret bllga
i börjllIl 16I !i är iu s:'r riidda fii. 'atr
gör:r borr oss '. )i:ir sed.rn den \.i1r
sta :ingesrcr har lagt sig frnns clct
inger slut på t:irg och form- fanra
sin. Hon hi.ilper oss iiicn med
ö\nil1går i laitt$mlrå och avkopp-
lirg, :iven om man inre hehar,er si
s.or htälp nrcd dett:r här pi Stcnsund
sa k.rn dct ju vara hra am \,ctä hur
m.rn gir till viga i \.trdagsli\.et. Der
v.'r tioårsjubilernr fc;r Sr.enske
Lar\'nsfirrbLlndet merl ANI,ASS,
NNGSKURSER på StensLLnd.

Detta firrdes liret extra med
hjilp x! hunnor som konponera
de en rniddag efrer g:ing.ts önske
rrr:'rl. Vi ,it \.id lånSbord ncd nrang
lade dukar, lerande lius,,riplockl
de blomuor och bler. scrverade:rv
en nrcket trcvlig personel.
Irbjudna ral lärare och pcrsoner
som hxlt anknvrnlng tlll klrrsen.

foulo och }rrln lick cn g:ive vrr
sotr tll i.erkars ar, kLrrsdelragxrna

Trvärr gir dager m\'cker l.nt
nin- nran :ir i 'goda virn€rs lag'
och trer.lig nriljö. Heh plörsllgt vrr
dct iredag och tirl lör avslut. l\{an
får minga nvr vanner mel oeks:i

sar r r.a,irncr bLir en ;n nrer kära
i.lrlsådana här tilli,tllen. jag hoppas
aft de(a lnccl StensLLld är och Idr
blir en lortsatr god kamrxtskap) det
betrder så nvcker Iör oss alLa.

Tdth lrat Gänllet på S|ensund
]ed Sit Birliell i spetse . )

t
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lslond, ett qnnorlundq och

spiinnunde lond...
...bide uad gälLer naturet\
kuLtLtretq nnten och den
ml,cket specielLa Lttkten. . .

Noluren
Den rrl'cLer s:ireg11a näruren , med
pi sinr stallen srora likherer av ert
m:nnandskrp, upfler.rle jag rm
olerl<liq. Vi passerade t ex omr:i
den rred sm.r sor narsrLlgor utrn
rll rärtllghct runt husen end.rsr en
llagg*ing ncdgrär.d i de,r lrrörk.r

Den Iraft och dcn rikcdon *rr
r rnrvattcnkällorna och ratrenf.rl
lcr gcr. iar iivcn cLct cr ninnrsv:rrcl
Lrpplevcl"c.

l-ftersom li hesökte Islanrl
LLnder tidig r,irminrd grr. den
!:irdigher ixg hörr fnms p,i lsland,
ilrrc dc. rrirtlis:r som ett sornnnr
h.\i;k srikert k.r,r ge.

Kuhuren
Nog klindcs dct iarrrrosiiirer itt
\ ikingxra;ttc rx gcnomsYreclc lirLl-

rurcr. Startasr kiindcs clcr då vi
besirkte clcr allrr hellgastc plarscn i

isL.inrtif sa,las hiärta, Thingvcllicr
tTrngvrllal. Dct 'xr h,ir sonr
Alltrnget. rlvs IslanJs morslrrightt
ri11 vrr riksd.rg, grundades ir 930.
1':i denna plats firar xlanningarn.r
sirl nrriolr.rldag med m,r'cker
pompa och st:ir. N:igor vLkLnga

hlod. om m.rn med der nrenar
striclsh srrrd och cr'cirrilgar. Lrp;-r-

lclrle ra-e intc i konrakren ned
islannnrg.rrn.l. Nlanniskomr r.ar
rv.lier generös.1. gaisr\'rinllga och

hi:ilfs!nr1r)x.

Mulen
Nleten hestod, natur-ligr no;1, ar,

lisk cllcl lanrrrr ialla dcss forrncr.
Vi lär osr i.iil smaka. Dct crcLa sonr
inte imponerade på lllig var srrå

rir bitar ar. r..rl, r.ilka snabbr ikte hitta nva rutner och erherssitt li,r
årr p:i bisr.r srir. hiälp.r !:n.r nuv.r
randc och kommandc ,rrdlcmmr,.
Ved krr liirbLrndct och fö«ningar
ra göra b:irtre? Hur når förennrg
arna nvopererade patienrer?

lniormation och t4x pi funge
rande arhersmocleller gals och
lrhi rr.rdcs- \rirlc li;rcning rL{o-
risadc hur clc arbcrar gcrtcmot
sjulii årdcn och förrnirsslllcdlnrl
mal.nii. I)c tlrsia törcningarfa \'irr
eLtir.a och ridcLc gocla rc;ulrat,
dndre inrskadc hiälp i si.t nrbcte.

Etr irtressarr inslag i filrbLrll
ders "forrr:iff" lrlttt {å l\ssn:l pri
t\'.1 irbjud,r.t isländska kLrratorer.
,\nr-Ros Johannesdorrir och
CLrdbjörg Thordardonir. lle rnfor
mer:ade om sirr arhere med cancer
p:tienrer. Nigon s.rmtalsgrupp
kunde de rnre erbluda sini peticn-
ter. dairelnot ctt bra furgcrarcLc
semar berc rnccl dcr Islärdsla
Kräftförcning!rr. rilkct gvnraclc

lJrcler scminariccLagarra prc'
\cntcrådc CLrdbiilrg sir Lrnclcrsiik'
ning horr Lrtfijrt ibl:m1 ler-rrgcan
cerparienrer, nir de. g,iller deras
sociåh l.rh:rlhnde11.

Iukten
SvrvellLrktcn var rog dct som jag

hade slinst iiir. Jas lörknlppadc
den mecl lukten av rurrna :igg. N:ir
man anv:nlde hotellets r,armlatten
flck nran lulten med pa köper. Tro
nu rrte xrr t.rg inre dLrschade Lrnder

cLcnne recka, r\:irtonr. Efter du\ch
cn känrlcs huderr urjLLk och len.

\ågrA liällbad hann jeg d:ir.e

mot rntc mccl, mcn iag !ct Art
nigra i siillskaper n]ör ar.varma
killhrd.

lukt€n a\.h:i!r lrr der fl€ra sorn
fick glaidten .rv. Rl.l l,rg air iu
l)el(.ni eff rn;.sr. niir fr.rr h.cök.r
Islrrnd. Ri.trri ge nrissa.lc ixg
ocksri, mcr kansLr irtc rv tlrlsbrist
s:i m,\cker srlrn xv r:ids1a.

lJtvetklingskurs
I srnrhand »ed den Nordlskr kon
ferersen anordnacle Slensk.1
Lar|rgforbLrndct c cgcn kurs lör
de sr.enska tleltagrma. illka bcstocl
ar en representnnt lrin r.arje lc;rt
nnlg. (ursens m:ilsiirrning var att



Den Nordisko kongressen
trl.r.sr ntrcssanri firrcrlrasshilll
rr ii.i yj \s\rllr pi. Här koruler

. Tob.rkens skader.erkmngai och
Tslärrlskr irgarder mor «rbrken.

. Rchabilittmrg LJndersilkning
]\ parienrern:ls sociala lörhel

Aralrs ar, talsrirnngar eirer
kilLrrglsk behxndlxrs :l mLrn

..rnccrp.rienrer irrrlLeln ilnni

.rrr l:is.r i L.rr\ 2/96t.

Norge och Drnmark vLs.rde p.r

Illr e.. siullrrhere ör'er gr.inser
nr kan ge resrLlrer.

Ijörtrt.1rr c,r rnrc|rt r,liL,xlnad och
lairorik liorlgrcis crbjöds en sror'
grrc,ositct med -cuidrde rurer i
Relkjavik och pi landshvgden. En
r..ilkomrrmorr.rgnrng i Re!kj.r!iks
Rxdhrs inre.rrr fijrglörlLna. I dett,r
ndhrs hrills de hlsroriska iirrhand
lingrrne mell.rn Re.rgrn och
Gorl,rtjol i 'rlet k.rll.r kriget".

NIina cgna rcflcktioner av resan när
dct gällcl ridare rrbetsformer Iör
Srcnskr LamrgIörbundet är att:
. samarl.erer oler Sferige\ gr:nr-

ser bor iitrb:trrres

. i;rskar ii,renrnglm.r hj:1lp eller
tlls ; tt,, 

"U,tt,, 
.rrbere nrecl rtt

hrrtr nr.r arbersiorrrer. skrll
iorbLrnder st:i1h upl-..

hill,r sig

lslond
\i ber .rrr fi ra.lix iör dcrl gi\ ån.lc
Nordiska kongresser pa Islend. Fr
underbrr upplerelse rtt rc clcrra
llatui ronr på jftc. sritt:ir llk 1:ir.
Rrrdrurcrnr eev oss vv

,\rr seclrn il rriila likrsrnn.rrle
fLrn de orris.r -\ordlsk.r l:rrlder iör
Lrrhlre al erilenherer och rrnker
.u mv.Ler !:irr llltsom atr SLI:s

urleckLngskLLrs dägi ia iii, kon
gressen. under ledrng :rr (lur-
\1.rrie. gl r,ärdciullr rjps tl os! i

lorenrngrma.
Vi ttckrr Slrnskr Lrrrng

f.nl)u,rdct ocl, ie i *rrelsen s,rm
ordlrlll!.I!tr. riir o!s liksom li
tåcliir .1. Islärdskl virdlrnn.

Ilairr or /', Srtr t,rilssrn
Li p p :.t I tfrtrcttut 2en t

iörcr| aqshållrre bor
framne på dess.r kon

\ )d tel ruj
Gun \1. r. I n/\:.ni I ....

ä

lslund, en otrolig
upplevelse!
f-ijr rnig ble! Isl.rrd råtor soN jag

§.rt lionrrrrcr xtt g ijrnrna cf Ipple
velsc ir:rtur o,:h kulrur rrr skllicr
sig rr!c[.t it.i,r rrd vicl är ran.r
rid.

Dcr rar för mig en uppler,else
rn sr,indigt se snökhdda områdc,r,

iig :ir en sror beLrndrerc ai clclr

s\ensk.r iiillvirLler nrcr Islan.l r,ar
ett str] y]s\:rrc. liinskc därtor:rrr
det rrr oraur. rad rct;re nen linr

Scrlan irir nan ju mre slomnrr
alLn trelliga personer man tr:ilTe.1!
pr kongressen som yrr n'ckcr
91\inde. l.rg som preclikar mor
tobrken hck nrire.r fire uppslrr

irån er som jrg t,lifaadc cliir. Dc. ir
iu sr aft lrrx,r lln !i längc mxr lerer
och j.rg:ir dcr) som sr,inrllgt irirsir
ker.rrr hirtå rrr i \,iiHir fijf lll. stop
pe tobakslnclust in.

Nigot som j.rg senr komnrer en
s1ömma .r1 ridrurcnra j rlcn
Isl:rndsh.r,r.rtLrrcn. vad nrn rL onr
mer om ic g :r jr rrt iå rillbrLnga
en itckr pi h:isrn.ggen i rlernr
LLrclclbara nanrr. Ni som Lnre plrl
rrdr på r'iirurgen missade er upp'

Iill alh sorr llllcr d.ssl r.rder.
rack iör riigra skoligi ixg:rr. ior
kul hacle i i cllcr varl dr....

Pcr Antc Herbtrtsot I



lslond nfigot ott minnos
tur iRe!Lia\ik bl.e. till Canccrför
enngens hus. Drgrrna chcr detta

\rår Islandsresa blev r.erkligen en
mimre för lir.et, även illgresän dlr.

fag rodde inre man kLurde vårA s;i

ridd uran att s!irnm.. som ilrr \,ar
hadc ies hjälp 3r t1,å rerkliga proiis
(Stcn'Ovc och Per A-rne)på arr bota
itvgr: da, b1.a. fick jag rcda på an
ned komnerman alltid men art man
kunde komma ned på olikr s:itr.

r\ft är.r mar i eti t.;ingt flygplan
är hcllcr int! clcr lättastc skulle der
vis.r sig. Jag upptäckte att fhgr.iird
inrar sLm delaie ut rnaren hade en
h alv lransksmörg:is sinande i
bakcn och samtidigt fr:igade Sren

Ovc onr iag tagit hans smörgås
c lcr yjsste r,:rt den ragi. \'igen. .lag
hade iu nrte rrgir den men visade
honom rar den f.rnrs, etier stuncl
loss ade dock smijrgåscr från fhg-
!'irdinnans kj.,l och så \.ir dct roll-
ga s1Lu.

När vi sedån lxndade på Island
var för'viirtrirgerna stora och infri
edes rnccl rågc. Fi;rst bler. vi vi1
komnade av Una Sigiun jirnsdoftir.
ordf. för \r. Stemme lshnd, när vl
kom tillhoteller. Sedan akte vi buss

ti11 Rådhuset i Rerkj.rl,ik där !i
bjöds pi r.elkonxtdrink nred till-
tugg. Sen blev det cn guidad nrnd

L,in jxdc rrcd fiircclrrg ar. de olika
norr[ska l:inrlerna och n$judna
gäsrer, b1.a. l,ik.ue, logopeder s.rnrt
iorerrgen AIOS och Glkck. Pa

Lr':ill.unä v.u der olilta alttiviteter.
Festmid.rgen på Hotell Saga mcd
ufipträdande av H.a. barn som

darrsade. dc vrr cn upplcvclsc i

både rlans och klädsel. Maten r.i åt
r.:1r ti11 iörlirt; Einiberjakrlddad
1ax.rskj6d.r med pipenorarlegnLLnr
eplum och varnu:itten bestod av;
I']örnusteikrur lembahr yggr ödr.l
med nrjum gårdävörrunr og koli-
anders6su. Till desserten varkarles
\löndlu og pcrrircrt. mcd vanillr
krcnl. Dct var gotr, magen fick
vcrkirgcn srtr. Art der sedan var
sYårt art Lr..nlå är 1r en bis.rk.
Kcrrcth frår Gö.eborg lörsakre
art vcrka sor språkLärare men iler
:1n vi kunie nog norera att det blev
v:irr€ om l.i forsokre art lijltlr hans

Efter rvslurrd korgress var r.i
p. run.ltlrr n1!d bLrss och guide rill
bl.a. Tirgplatsen Thnrgvellir en
orroligt fir plars. Gelsrr och de l

kokrnde hetr.rtterk:illornr StoL-

kur som sprutaclc sir vatrcn lern
ton met€r Llpp iluftcn var fcmte
ninLu är cn upplcvelse fi,r sig. En
annar upplcvelse r,ar vartenfaller
Cullfoss. Detta och allr amrat r.i
såg gcnom bfsslanstrer på rår f1ir.l
gjorrlc atrmanIörstod arr derrr ver
ctr lard med en narur urdr.-r der
vanliga. Resan artlutades p:i res

taurang Skidaskilinn med mlddeg.
for en del blcv töltcn mcd

lsl'rndshäsrcn ett posirir,t även11r.
Pcr-Arnc blev riktigr biten och ior
svarr i ren *,esremsril r,id etr prr
tillliillen.

Vi fici< riven snreka rxltdt hai'
kött, n:igot sorn vi irtc kommer atr
Lingrä €fter. liågoi soDr vi däre]ror
l.in$ade citcr i.rr atr korma hera
och dLrscha vanrt lör \,ärmlarrner
i Reykielik tas från de varma kil
lorn.r och luktar därIör s:i m.vcker
svarel att rran helLe duschar kal1t.

Vi vi11 ge orgamsarorerna på

Island en sror eloge tajr cn alltiilc
nom lärorik och rro,lig resa. b:ide
n:ir der gällcr förel:i irgar och de
olika arrangeman.qen.

Jag r.ar lika redd pi flygresel
hcm, nen jag, Lisherh, kom ned.

Lisbeth oxh Sten-art I

L*rymg§å§re§?§E€§effi § &*§wrms p& semmarufflykå
Vi har larit pri en sornmelutflykt
under er dag iAuglrsti nrcn t)\.ärr
blev clet irtc dct r,äder r.i hade
planerat. Rrsan blev ändock
h'cl<ad.

Ett mlckct intressant besok pi
g ui musict inledde dagen. Gruvan
sorrr numera er necll.rgd hal cl
mlcket lång historisk bakgrund
och lockar år'ligen srora mangder
hesökarc.

Eftcr gnrvbesöker ikre vi vidare
mcd bLrss till Enr.iken och Björk.rns
pcnsior:t,:1:ir vi inledde med, kaffe
och rmcka, innan vi startade förc-
nmgsnrötet c1är vi l:1.a. fastlade
höststxrtcn och hiistarbeae..

Eftcr dctt.: lick vi lrssna till

chefslosopeden vid falu
lasarett, l'er Iested som
berätt.rde om sltt dclrxgerie i
medlcinsk kongrcss i
Monaco, ]net 1996. En stor
del av dcnna kongress
bcriirclc laryngektomi och
vi fiek oss till de1 vxsa nye
riln p'i omridet bl.a. crr n,v

ventll som skell ko,nna.
Dagerr avslutadcs ned art

viirdfamiljcn på Björkan servera
de crr ursiikr måltid lnnan r.i rirer
enrbarl<eradc bLrsscf ii;r :irerf:ird
till E:lLrn.

A11a deltagarna utrrvckte srn

tiilfredsstillelse med dagcn och
foreningen vill tackr I aryng'

fonden sorn gil.it ckononriskt
bidrag lör resens gcnomförande.

Hrtgar Antlarssont
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Ör eLl,ikrre Grnnxr lliusgrcn,
Ronnlge. hrr ,rr lldir 8S ar garrmal.
Hrns n:ilma..re ar malirn C;u11,

todd Cederlurd, barnen R<,li och
I(lrn mecl ,n:rke (]1e. §n,nr brnl
bsrn och blmbrnlsbrm.

1.\rr Rll<siörenmeg,r fijr L.rru
gekronrcl1ldc lRLE r, som Lar\'ng
iörhundcr Lrr+rungllgen herre. bil-
d.rdcs l97l I Örebro r xldcs
(lL,n.3 Biuggrln till ordlij,end..
Hlr rar det secLnr i ming.r år ocl,
h.rlc etr srorr intresse ior rchabili
rcringsir:rgor irnxn ia;,.nlngen.
Han bler ocksl hedcrsrreilem i
Stoclholms LJns l.ar r rgiorenrrg.

Har fcidles 1907 I I |le.r. Eher
srudcnrcramen i Or!brc l.isre hlrn
mcrLicln r.id Ufpsrla urliver\itcr
och cllirctter rrd Kercluska rnsrlnr-
trt. .lär han 193t alllde medi.in.
lrccnri:rer.rmer. Han speclrllscr:r
clc sl.s pi öror-, näs och hals sjLrk
dornar och tj:rrrrgjorde som Lrnder
läkare vrd olikr Srockholmssjuk
hus. I börjån pi 50 ralct utbildrde
han slg i forirrri iri;st- och ral
rubhningerl. 1Ian L, er, under clcn
ticLr larse de stora brisrerrr rnom
telvården o,:h kiinde sig nrararl an
sj,i1v utrcckla omri.tct. 19i3
kunrle Lrr p:i hlrgsrnma r.l11kor
srarrn elr nro.t]gmng iijr foniarrlq
k.r p.rticrticr pi S.rbbt*bcr.gs slLLk-

hLrs, hrr fick r.aru ilok.rlerne trt;r

ba rroronmotrlsnLngen uudcr de
tlder på drgcn ii lokalcna srod
.orlxral LIr .lct..r cnlbr!o ut\1..klr

ies den rrrrlrtriska kLnllicr, som
inr:iftrdc\ l9-t-t o.h ior rl <cr hiln
urs'iss tlll ör'erhkrre 1960. ,:r.h
hrn lvckarles arr tlll slg knrre
skicl<ligr ralterapeLLter. sr-,m dar
tidcrs term lvdLle. Irriresler for
iolsknnrg f:rnrs dock .rllnrl hr:»

honom och her irspirer.rrles,l rler
torskningssarrarbere har hann
med. bl cn nunerr klasslsk snriie
r! naisl(,rvlrc.ernx, rillsammrns
med proic:sor Gunnar Fnnr rrd K
l ekriskr högskohn.

Han anade nre an h.rrr gav srg ir i

''sitt li\s srörlra :ir'errrvr', §orn har)

scrrrc krllade det. rr:ir |nrl åtog slg
ett uueir behoret av uttildmng rv
picLagoger rnom r.rlL:rrdcn. lnsprrcrrcl
.l *uclier i LrS-\ i tra,lan lr'60 rdlc.
Lrralberade har !t. törshg ri I en
s ensk aladcnrisk krgopedutbl[1ning.

L,thilchlrgsprogrammer lar iör
den tlctcr mrcker fanutseende och
oLori crrionellr. ur kon$1J]nrion
a" tcorerisk och prrkrisk LLdrild

ning neLl Iakultcrscilergriparde
*ur1ler i psr kologi och iorctik 1rn

glisrik iörutonl nedicru r:,ch logo
pedl. ForskrLngsiorarLrlngen .rr
u$ildningcn rxr e,r !j.iLlkhrher
for honom. liksom pl:reerngen av
LLrbildrirgcf rill en,,jukhLrsklrik
iLir rär'hcrcn ri11 paticnrcrna.

ll.blLdningsprogr xrxrer nrör.rs
mecl missrro pl många h;ill. j.r
motarbetrdcs rtrl.x\'. d:i dcr brdr
mor den rlclcrs urbildringstilrxoii
med I.rlulrcabegrrnsrfde nmrr.
Nlen hrr rrr enr'is och srridhar
och rack r,rre en hlar iision. en i
Lletalj gerlonlrä kr uppl.isgrlng
turrle hrn srana cn logopcdLubild
nrng 196,+ \id l(arolnska insriru
.er. lIån \,lr sedrn l<Lrrslcdare vrcl
Jen undcr rio ir rill si,r pensione
ring. Udrl clninren kom ocksr att
brggas ut krairigr o.h cner hars
utredårrdc tillkom )oeopedurl,ild-
ningar lid de nrcdicinska lelul«
rcrue rid LLrncls och (la»cbor.ss

Lrfllersirer 19-1 resp 1980- De11

srcnska utbildlingen rrnrer idag crl
nrrckct gott anxenJe inrerrarrcr
rcllt och srlr s<m rrrrrdell fiir a.r,r
lärcler. lbr si,rr lnsarser prornoi e

rarlcs hrn till ledersdoLror r'ld
l\:rl0lrns(.r n\l lLr.er '.1

ljor dcl nnn hefr förnr:inen rrt
lir:r §li. lrke hos horom. r.ere h,ur
nred.rrberare ellcr cfierterlare irr
har en lörebi cl. Han var sräriigr
aktiv med olika urrednurgsLrppJrag
vrtl g,illde clcr klnrslr taliirden i
Soci.risryrclsen. L,lircrsiters o.h
hogsliolcämberer ocl dcssr embets,
1.erLs ti,cgångrre. Har vissre ellticl
vart hiD \ar p.r \ig. håde argumer-
ren klarir lrir sie och sijkre n!:r \igar
n:ir hån s.öffe på rrotstnn!1. Han\
cn illiurrge och k.nsekrenra hill
riLrir i sakiagor vlrr urmarr'l(an.le tir
honom Sennlligr var hrn cn skrck-
lig ktinlk,:r. som ohe krnJe lasa av
der outsagdr lid rnöter mecl anctra.
och cn r.erm.r,rsirserxd hrar! lor
sina smdentrr. Srknarler cfrer
hr:rnom. r.rral oeh debattlvsrln lr i
d.. sisra.:,ir \ior. o.h \:rrr rankrr gar
tili hustru Crll och irrri jen.

lSriLta Hannt.n furt. ttuL,ar,tnlc
l:n' Jed,t rc .n, l4o p c dut b ildn i t ryu t

uLl Kd,,l;nskd i]1st it11!. t a

Or er'1iik.rrc Gunnår Biuggre,r,
Rönnrngc. hai.r'lldit 88 ir g.rllma1.

|frer srudentcr:men i Ot l.ro
lestc han mecliclr r.rLl tlrysah uni
Ier\itlt och \'i.1 liarolinski lns.lrLL
ret. clär han l9-18 rl'i.rdc Dred Ii.
e\attlen. Han specirliscrarle sig på
ilrcn n.rs' och halrs;ukdom.rr och
tjänsrgjorcLc som urclerhkte r lrl
olika stockholmssjukhLrs. (ie,ronr
cler kltniska arbetet rrcl brm s,,-
hade öron och n:t!lrfekrionei -
vilket oclsa ledde tl11 iorskning
blel hen rrrresserrtl el deras tal
rost- och spr:i k r u bbningar. I bör
j.rtt a1. i0 r.rlcr ftbild.ld. hån sig
dä,4ör i io,ria.ri. Ilan bll rrnder

fl
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.lclre ri.l !ar\e c1e stor.r brister
irro,rr rrliirden.r.lr kainde sig
rnanad rtt \j:il! unc,:lil.r onrådrt.

l9-sl kL,ncLc han på rrrrc<cr
blvgsammr r,lllkor silr,tå cn lrtot-
.ägnirs tör loflat.iska pitl!ftcr på

S.rbbarsbergs sjukhrs. UL detta
unechl.rrles den fonlatisk.L kLini
kcn. so,I irrätrrlles l95i o.h for
vilken hrr Lrrsågs till ilvcrl:ik.rre
19(,0. Tftrc\sci fiji knskning finns
clock rlltirl ho. honorr och h.rl
rnspirer:rdes rv der tolslrlngsar be'
te ha. h.rrle mojlighet t111.

Efter stLLdier 1 LSA i bi,rj:u p:'r

60-rllct utalber.rde hen iorshg till
*cn,,k logopedutbilclnrng. LtrbllLl
,riLrgs]nogrammer var för den riden
rur!cket lijrurseende och ol<onven
tiollclh, err l(onrbinarion .rI reore

tisk och praktlsk L,ibild|irrg. \led
en i mrrsra rletalt noga scnomtiinkr
uppliggning och med srijd hån
medicrnalsrvrelsen. uni\ersi.e.sänr
berer och kanders:inberer ku rclc
han starta en logopeclutbildnhg
196.1 vid l(lolinska rrs.iturer. där

han serlan IaL kfLdcrlarc Lrnicr I l)
rr h.rn hrde kvar rill sin pension.
Eirer hrns utredrnde tillkom logo
perlud,ilclmngai r.id de mediclxkr
fa[ukerern:r vid Lunds och Care
[rorgs urilersLtet l9]0 respekrive
l9t l. Dcn sve,rdt:1 LLtbildningen

ra)ller idag d. rrichcr gort rr)sccrr-
de rnrematiorcllt och står vrn
modell for flela lilrclc,. För rlne
rnsrtser promolerarlcs han till
hedersdok.or vii l(arcllns[.r ]rsrl-

CLlrrer BjLrggren och Roli
Fjscfcr srartadc Sren\ha Lnrlng
iolbunrlct mcd slitc I Srockhol,l i.
1972. Dct filisr.r rlkqnriiict hilll\ i

ÖLebLo, lllr Gurrar BiLrggrcn i al'
des enh,illis. rill SLF:s iiirs..i or,:liö
rrnde meJ Irolt Fiseher som v. onl
iörande. (;Lnxur Biuggren hlel
,ncdlerr I Stockholmsiörenrngen
o.h sri srnå|i gom o.Ls:i löre11in!.

cr. hcrlcrsrred!em. (;'rnnnr Biug
grcn ur clcssutom LLlder en loljd
t1\ år liirbunders förrroendelaikxre.

Ir'. Vogel I

Etl lilet vänskopsrerept.

,\ff hi !f liif iir tirr.iifr.
,{rr rir. n.igons !i! af

D{ kinfs nn iit \.ra,i
,rh reta ar nnen skrner

I i rir ir.ågof «,m

-\idr ur Yitr ar Drr.k{ n,.r...

\rg.n lrn tr ker fi er

fi\rrn,]d rr$r,rl,r

\,igo! mn h:1ll.r Iunnarna
nir nkr sh gofr r.gol sf,iLr.

\lin ltifne, \is il.lrilr rilitifi ef\afr

E! rinr lrsnaL pil 1'!d !u! säg.r
o.h lorsok.L larsri Qd nur nNiiL.

\1er en \rn lrillel,te bla,red.
Ef v:i! siisrr,,n,.r..ll
irr or rt t:iikr !rie,.

l-f liin lilr 0r rn nckr om nQ

'rlrcr. srlrcr son urrr irtc sh,lli

Ff raf i, nig,n, !,.r ri, 'lg I ftir
nrr «mmer ocl or trckir om cn

.\ll.r l.r \.fr \:nr riel ug(m.

Br,r naf rnte hir \:i ]r irt.D
rt nan l.ie nir (er fa! fis,r

Till e.r i Ldryngföreningarna sam (tgerar mot rö kntngett

Kom ihåg
,TOBAKSFRIA VTCKAN"

vecko 47.

Erik Ohlsen hor ovlidit
Vår ordfinr,rdc i Sij.lra Srcriscs
Lxnngförcnilrg hl1r garr u! tr.lcf.

F.rlk va, cf pcrsor son ierkli
gcn br.vdtlc och ergag.raie sig i
problemen som r.årt h.rnrlik.rpp

Elik r er ordfnrandc rcchr I 990
rills hrr avlcrl r,:ircr 1995, han
.:inkte på oss förerrrgs/firrbunds
kaluater anda till sluter. Elik var
v. ordföranrle i Stifrelsen Larlng
ionda, och iLrnger.rcle alen under
cn tid «,m dess ordförande.

arlk !xr dcn pcrson sonr rnångx
av lrira blliardc rrcdlcmmar flck

trätta inliir opcixtioncD. T)ct.a
svåra och m.clct vätlcfrlh rpp
drag sköttes på err mi.cket Itrrrro
enieskapande s:iti i or s:rval p:rri
enrer som siukhuspersonel. TacL
Erik I

\il känncr nu crt rryckct stort
t,nnrm och stor saknacl. när DLr

liimrat o* iil allriJ.
Dr kommcr tö, allrid att lDnas

kr,ar i nnra rankar stm cr nlclct
rxlmjuk och delaktig medarbetare i
de fftigor so]11vi hrde arr handlaggx.

Erik. r.r.k iör nrr t.rg iicL laira

l<it]nrå Dig o.h Dln f:rmilt lr)er pri

vrt deta på grund a\ \,rilt gcrncn-
s.rnllr h.rrdiIapp.

Srl<]rrclcrr liärrns ocrhiird, årnu
ichg krr lag irtc fa.ta atr Du irtc
linns ned oss hngre.

Cett a
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Lönebidrqgen - en politisk cirkus
På tc;rsommaren blev turcrna kring
1öneb r.rgen allt snLrrrlsare. Först
nu i eiterhand går iet art få r,rrsrde
pi i ad clct var som hende. Åtr dct
vtr a la pitrvckning.rr som dclris
räddade siruarionen är hch klart.
Fil plirik ar det Lniljligas korsr.

lmaj r.rr över 1000 pcrsoner
verslarle om uppsägnrng och der
lanrrs ett starkt opnionstn'ck for
åtr görå nåcontin,a år dena. -\4ar
garcie \ilrberg hade börjar bli
!årrn i kl:i.lcnla som rrbersmark-
rlrdcrrriiistcr och kanske :iven ban-

t.rt tx iru nrcd sir iörerridares srrill
nlngstaganden. Anders SLrndströrr
f:rle jLr en mlcket llstlåst posi.ion
Mr det giller lörebldragcn. \1en
Nlarg.rrera Wnrbcrg hxrr inre eller
ville 1lre göra n:igot. Därför b1er.

der err s:i l<allat utskottsiritiariv.
Der år nrir eri r\ ril<sdagcns utskotr
vander srg dirckt till rle folklaldr.
-Vlin krnrggår på ietra s:irr rege-
ringen och dea ir o\.anligr äft rnrrn
gör så. I dct hiu fall€t :ir dct nrijt-
ligt afi iritirrilet kom rill med
i\larg.rrcta \\iinhergs gode mirne.

Dc iolkralda i r.llisdascr rösra
de sedan enh:illigt ia rill arr skiura
ti11 40 miljoner kronor iör arr lata
80U0 löncbidragsrnsrrlld.r i all-
minnltriga orsanis:rtioner fä bc-
hilla 90 procent iret rLr.

(,lrilt(f nurl tr"ndrl..rpp,,

relsen blel stor och uppnrning.rr
om tartlit ing skickades ut.
Handikappförbunden iick är.r upp
dctta. allrsi inre rårr.rn uran upp'
maningen. For nir regeringcn
serlan tolkade riLsdxgsbeslutcr sri

sä m.rrl att bara de sonr omför
handlade srna löneb,drag cftcr tlcn
l:a lLLli skLrlle rmlrttas av tlen nra
gcuerösArc b!clönrlirgen. D€rr.1
bcryclclc atr cle som recl

hdc skrlle törlon sina arbrtcr.
Handlk.rpptörbunden Lrppfenadc
clctr.r som en bron rnot errdcmc
ringcn i riksd:rgens beslut. Strrx
hnan midsommer blcv HSO dir
lOr rlungen art åtcrigcn akrir.era
m:lrmrsLor inonr hrrcllkapprdrel
sen. Denrr.r gång yår ier ntnga
pohtiker v,rrr hijll ,ncd. Ja-q mmns
sjih en xrg polltikcrriist i relefo
nen "Hor tattrr lu iDgenring" ionr
Nlargrrctr Winberg).

Dct kon ocks:i rr m:irga olika
bud orn huL regeringcrs iörord
ning. dvs rolhnirg al rlksdagens
beslur sl<Lrlle tolkes(lr. 1\.i rlks-
dagsmän orh lvlarsare.ä Wirlb€rg\
pressekreterarc gav beskedet rtt
det rer irga problera. alh skulie
rirclclas. \Ien vid samt.rl nrcd juris
ter i srarsforvaltningcn s:i r.ar
bcskedet det motsatte och den
tolknnrgen deladc ären A-\lS.
Ibland lar srtuarlo,rcr parodik.

Samral med bLLrl och motbrl
kom kors och t,lirr. \rbr.sr rk
nadsminisrer'l\lirg.reta år lurch
med I Ia.diLåppfri bLrnd -\hrg.rrere
iör an pr.rtr lirncbidLrg. Dagam.l

sick men irga khrr beskecl kom.
l:ör ell niinniskor som r,nr

r.arshrle ellcr r,ars ansrrllmng häng
de på .rr skör trid \.xr den hir §ln,-
atiorcn mr.cker pligsam. ANIS lude
inte f:'rrr LLnderhg filr aft skjcka Lrl

instnLkriorer till länsärbersnJnnr
denu hur dc skulLe hänrem m:i ri+
kor med linreb rag. -\hngr \.ar
tvungra att gå p:i sonnnerserncsrcr
nred clcr här oron i brgagct.

Mcn s:'r hinde,rågonrirg. Den
.1:c jLrli .rrdrade rcgcrirgcn srr
tolkning ar. rihsrl.rgsbcslutct si arr
alla som omlirriandlat sirt lL,nehi
drag under 1996 nrr inre accepre
rnt de11l:igre ni\ån hrnde ti err 9(l
procenrigt blrlLag irer rLr.

Lrågra tlock.r lLLlrtol irån rlk!
clagcr hitras forl(la,iDscn. Brde
arbctsrrrarkn.rrlsutskortet oc]r lln
xnsutskoitet t)ckcr ltr regering.n
tolkade riLsdagsbcdutet pi Iel siirt.
Dess.r rrå Lrtlkot skr le ha kurrrrt
venda sig till de folkllidr fiir an
"l:ira upp" regerrngen rned crr nrn
rlliscl.rgsbeslur. Dcn presrigeforlLLs
tcn bchövde ru iLrrc regeringen ta
cftcrsom 1ren hclt takriskr andnde
sig sjä1v. T

ARNE HAR ORDET!
SlLrk- och :rbesskadckommirt!n
l:nnrladc sirr slLlr betänkände rill
biu:id:rnde sociaLninisrer \1.1j lnger
Klingvall dcn 2 juli..hg Lar fölit
utrcdnirgen so1r sakkurnig fi;r
LerrcLikapprörelsen och birrä..s äv
cr skugguredmng' mcd rcpresen
tartcr tor rntresseradc hardikapp
!,rsänisatirlrrer. Kornrrliitan hrr hrli
till hur.udLLppgih att Ligga fdrslxg
till en ål]llrän och aktl. sjukrrlrsäk-
rnrg som oeks:i skulle irklucLcra
n ui er an cle fi,r tidspensic,nering.

Errligt kom[rirr6ns ian\lag skn11

detta uppnås genom .rtt sjLrkpen
ningen elrer cirlta ett ån sjukskrir'
ning aurom.rtiskt ölergår i e

mårl.rdsersätnins mm .rllrrd skall
Lunn.r onrpriivas om siukclorncn
eller arl).rsfijrrnågån forbairtras.
Ers:irtning!,1lvrir skall ligg.r pi 6-S

% ar, dcn gcnousnirriiga nkom-
stcr rrder fra av de ser sista åren
filre sjrkiallet varvid clci bästa o.h
det simsrr iret riiknas bort. rl
rernrrr\'r riiklras mcdclirkomsren

r:nder alh rir tr.o.m. 16 :rIs ilrl.-r
merr dä. en iemredel av åren raed
lägst inkomsr inre bcak.xs. Der iör-
månligaste .rltcrnarirer g.rller. För
clcn som rntc hrr så srarlt.rrl,nyt
rlng ri11 rrhctsmalkn.rden sLall cn
gäranrnrivri på 2.1 basbeL,pp urgå.
I Iorslagct ligger också cn höjmng
xI Iäg*.r ildersni\å fii rä.. rill
rinrdscrs:iftning r.ån 16 tlll 18:ir

samti.lig. s.x11 ocksi vår dbidrager
höis till l8 :ir.

Fiirslager rill mirxclscrsiitll1ing
får bctraktas so,n c.t principför
slag. IorriarrncLc saknas nagre
betldelse rllt pusselhrrar. I nrirt
sirskilda ynlande har jag frarrrhil
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llt !tterligåre nigr.r viktig:1
f utsiitnringar fö. en nlrslut|ing
till iilrslagct. Carltiuini[i |i] inte
bli lijgrc iin r.ad sr:rm ru gällcr.
N{åna.lscrsätrllfg,-f må*c kLrnrr
komplerteras mei ett bostarlsstöc1

av srnrrrl! omiarhng sor11 nui
arnarq Lommer m'ingn rrr rlingas
sijkd \o.l.rlht:ilp. Fler h.rnrlikappe
de och kroriskt 

'iLrka 
bt;r |i slipfx

:'rrerkommanrle urprrn ningal och

i sr:illet iri er larakrig ckoromisk
ersrnning. Nlöjlighererri .ill cko-
nornisk ers,ir.nrrr!. r'id smdier för
urrgr nred .lnedsersäroxnll mrsre
utrcda\,-trerligrre-

1((nrruritt;u förordar atr den
rrskldc i,,rllr icler sIrll k,,nr:
l).girä en reh.rbiliterlngsbedöm
,ri,rg.r\ lin.\iLrjngskrssx . ,\rbet
sgiiarna ska stå ldr n-,'ck§ lr\
lehabllrrenngen oeh försiikrirgs-
kassoLru ska kontrollera ntt erbers
gn.rren också gor der. Dessrtom
bor lörsakringskessans, arbetslör
medlnrgem och komm
ser sanorlnas ute pi plars i lantlet.
llfrersom detra iörsleg endasr mot
lilligr bur:icls av de inbhnd.rde par
tcmå h.tr iag inrirr raraldc iurrit
arlcdning undcrstrika bcnclclscn
å! cir sridxnr s.rDr.rrbc.c som måsrc

bli ar, obligatori.k karaltiir.I lrnn.t
fa11 blir resuLraret att m:inga ham
nar melhn srolarna och h:rnr.rsas

rill so.ialht:ilp.

I srn srLl an .rn erhjuda mojlig
herer ri11 rehabihrering g:ir kom
nritt6n emellertid ett sreg tor llngt
är nr.rn föresl:ir irr försiiLrmgs

ka*r,r skall ii befogenherer.rtt al
sjukv.rdcn i vis\.r irll L.;px l,rdi!i-
rlue11 bcharrlling a\ Lrcr\ol1cr !oli
Iiirl.intrs kfnrl] itergå i arbere.
1:örs:ikrinsskassän skulle alLtså

k'Lnn.1 Lop.r sig l.rbi sjLrkl.:irdens
beh.rnrllingskoer Ior art p.r si sirr
mirsha försJkringskosrruderna
m.n. Jag fr'.rniriller I mitr,rnr.rnde
aft.lrtia är ctt tänlie§ätr \om air

helt ir'ämrurdc och oaccclrt.bclr
iör handikipprörelscr. Den r-vpcn

x\' lrlrrsrn ets.:i*årde iir aldrig
rr:rnsa tn v.trc sig i liiden e11er i
den allm.rmra iorsikmrgen. Det
strrcler helr nlot hilso o.h siuk
v;rrdslage]rs bestä nnelse onr värd
pi llka r.lllkor. (hr \juL\årde
bchiivcr icslrr\cr för atr bli rilckti-
varc sk:ll clcs;a tlllfilre\ på crt
gercrcllt sätt si ett dcr kr»rmcr
r lla till dcl.

Ör'crgångcrr tlll rr hclt rr fcr-
s:ikring kommer rr. sti11a srorl
krrr pj älh xnnandade. mre mxlsr

få fa;rsrikringskaqs.lns personal.
Dct individuclh rchel)ilitL'ringr-
.rrl.ctct, rra ch:itoringrfor nr,rr och
bcdöDnlngrgrundcr, kravrn pri

sann.erkan rrl«l arbersflarser och
.rndra samh,illsorgan .ir exempel

ri onuiden som krar.er nr och

rnnorlunda kurskep. tjet ir \ik-
ri$ aLt särslirldå mcdcl avsätts rill
lijrsiihringskassorna så :tt garanri
er \l(.rp.rs f.ir lrrt LrrLrll.Lningcrl vcrk-
liger blir ai i dllräcklis olrtiatr-
r)j,rg.

Inligt rlirektiven skulle korr
r ttin ocks.i gilra e11 o\'ers\'11 a\'
svstemer med siukltu. Ir:i den
punkren har regerngen krlrt or.er
kommirt6n. Trors art irig.rn inre ir
ilrdigutred och rrors rrr stor rr,ek
sarrrher hemförts lrin rr:inga h:i11

h.rr regeringen fö cslagit riksd.rgen
.rtt cr fiir'längring bör lnföri:s frrir
2 ti11.l veekor fr.o.m. den 1 ianLrr
ri 1997. Dlmed firrsr.iras helt
klart mojLgheternr för liLnLrio s

hindrade etr Lnnma in p'i erbets-

Fiir dtt i nå,gon mån linclra ska

dr:vcrhningaua mistc crllgt mln
rncnlng Drötllgfe.ema art omfanas
ar, riLrkpcnning från iörsäkrings
kasrrrn lsrället tör !jrkliin lrån
rrbcr.gli.aror rndell:itrs för ien
som p:i grund av funkrnrnshinder
e11eL sjukrlom ori.r her :irerko,r-
nrande sluLpcrir:rclcr. Dcr miij 1g

lrctc,r finns idag men kraven lir ior
hårt st:iLLda och infornutrcnell om
derna moilighet orillra.kllg. Hair
kr:i\,s en :rndrLng i L.rgen om sirl
Lirn och l RR\':s.rnrlsnirgru.

t\tte Btt g, ortlföranJc i
Åfasrft;rbundet t

Till föreningorno och ondro

som vill önsko God Jul och
o

Gott Nytt Ar i [ury.
Tider går subbt, det går inte .rn andra och r.i i redakdonen mäsre p.iminna om rtt dct är rid art tänka p:i
ovanstående hrllsmng.

Nrir derra nr. kommer i brevlådan har r.i redan borjat med nr. ,1 r.arfar vi ber er att iltc dröja Iör l:irge.

Reddktionelta
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Rolf Fischer in memorondum
r\''i m:inxLler l lran sirl bortgållg.

Der alla inte rer är ett rlksicire
urgcrr ft;r lar!ns!r lrrin börian hg

I GirtcboLg. d,ir rlen starrrdes 1967
al Lal nger pi Sahlgrensl<r sjukhu-
set. ltoli fick konrakr rned riksfin'
eningen i Coteborg 19-0 och.lct
tog rnre 1:ing rld lnnln ril(sli;rc-
mngen ficL §1rr s:ire iStockhol,n.
Det for\tx Rikslrrötct hi;ll! i Orc
bro 1972 och LrpprJraLer arr sitta

'om dlss orrlrörrnde iick Roli
Flschcr. \:ld mörer valdes enh:l11igt

tlr. Gunnar Bjuggren till Sr.enskx
I arr.rglörbunders försra ordför.rn-
dc s:mt Roli Iiscfer rlll r. otcliö-
nnie. Under :iren som gåtr har
Rolf :rr en verrr iartu]rd*ctrctcr:r
re r ilerr onrgirg.rr.

Åtr Rolf lal er rcrkllg cldsj:il
med nrirg.r länr I !ldcn tiirsr.ir
mrn, di h,rn fiiruroln Iörbunis
o.h forelirrgs.irbcr!r1 ri1.en ikre
l,rrrcl och rlkc runt för atr informe
ra om rökmngens skadelerLan.

l1oli trcl<re om .rtt lekrr mcd det
s!e11ska spfliket - sorn han s]:ih
unr_r.ckte det - och clärför vnr det
nirffli$ ftn hononr att strrtr en
rldnlng i Ler\!rglin bLrrders regi, en

rldning iin srntliga opererade I

hcla hntlet. Sagr och gjortl Rolf var
inte en person som vllade på hanrn
när hrn fick en idi, 197.1 kom rler
ut en n,r nedlemsridrrirg. I ARRY.
En r,rss, mrcket !älL:nrd, l.,sopcd
på lluddinge sjLrLhus ockrc atr
L-\RRY mer.r llknaclc crr hund
nam :i en tldnins. \,'isst. sx Rolf,
!i inYkcr ..t R. och s1 Lolrr tid-
llngcn I.irv i trrck. Roli r.ar nvcl-

et nog.r rnccl att r,arje urgiva shLLtle

rnnehalh cll lcLhrde rrdkeld:r han

s.1rn.t "biLrssade" p,i sig sj.rh.,\llt l

tidnlrgen skiev RolF ti si,r grrnl.i
Halrla rnder nunsa är. rnu. 1af
cftcr envisr tjer 1r'ckedes iå lltct
modern.rre urrLrsrning till sirr fin f.!
garrle. De iorsra lren gjordc hen
a1lt, n:ir rrlckmngen rar kl.rr samla-
Je han hela l.rmilten rLlrt kilksbor
der lor rn kuicrrcra, skriva airesser
sarnt kli*ra frankorecken.

Eftcr l-5 år som tidnrngens ellt i

r lo och redal<rör hörj.rde håns
hills: atr sr.ll<t.r o,:h 19EIl bcslc,r

han sig for.rtt hoppa al rcrlak

Rolli egre ol11 r.ar art "arbers

sl:idten :n .1c. bästa gledien h:ir i
l1\.er". d i s rlla nänniskor rrir.s
b'ittre olrl dc får srssla med der de
iir nrest inrrcssenie :v.

Firllaktligen srartade hen en nr
tlclskrift, för rrr sirt.r ovcrksam när
de som hacle naktcn gjoric fel r'.rL
rnre Rolls mclodi. 199.1 srart.rrle
han 'i\lcrlknxbl.rder SLLI'. ctr
rninetilgt medlemshlarl p.i fr ra
sirlor fc,r StockhoLns l.ins
l.arrngförenrng. Arer här rkrcv
han i regel rlla tertcma, :irda frarr
till n:i n)'inådrr iö.c sin borrging.

\ii korr1rncr aLlricl arr mlnnrs
Roli tör hifs okm.llsa Lvsrilja.
hrns enorma arbersgl:idie. ha \
idrm:iga art pcppa oss andra nrir ri

Tack Ro1t, Du ler er sann irin,
krrtrrr och nrcclmiinniskn. vi
glömmer Dig a drig.

rur'. \ ogrl I

Pi kr,ällen den 1-l .rLLgLLsrl 19'la,

arled Rolf lncher 1 srrr herr cricr
en leng tids sjukclo,n lcn rilrlcr al

Roliblo lar rrgck«mcrrrl sorr
nrarcn 196E och hajsref sirmlna ar
lärde h.r. \ig matsrup.talers sr:ir.r
honst pa Karolinsh sjLrkhuser.

Dcn 1: rlccember sarmra ir r,rr
Rolf cn rv cle som krllede i0
lrrrnger till err mijte fair ftr di\kLr-
ren bildander .rv el larvrrgfirrcning
i Srockholm. N:isri rnt;tc jl.rfIxri
1969 h:rLle 1.i låringcr möt. Lrpp

och der firrste år.rniirct bcstiimdes
an halles i mars månarl iör r..rl ar,

lincningcns srvrelse. Så skedde och
Roll raldes rr som r.ordirlrandc
,rcrl H:rrli l-r.ikrio. son, .r(lri!
rinde. Roli her sedan surtlt i

Stockholrrrssrr''relsen ål].r år trlrnl
.ilL :jrsmoter 1995, då han på
grrnd av .i1der och sriLtanclc ork
avsade sig sina uppclrag, itirutorr

rcdakriir icir med
lemsbhdet sonr han rkiirre fram rill

- Ar dw säker på att rökning inte påuerkar buden?

klart, backlingt- Heb titta på en
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I ff l/96 r\.Lilr! l.eranade irg om
min pågiende LLrhildnxl3. l:or am

lag skall kunna iullfö1t.1 min
trtbildnl g:ir dct dll \ror hjlilp oln
nl hliilpcr Dig rrlcd xtt Lrcsvxra frå'
gorna nerlan och p:i ri;ljande snla.
Itanske k:rn ;ag genom mh urbild

mng och mitr arbete iorbinra r.ir
den. rrfomurionen, iorrtlelsen
och kLLnd<apen om et handiLåpp
hlrrri r;inltolker !,illier frlr .\r'
mcn'arbcrc sifnr rill. Hrr rri hå-
goi och s,-nlronktcr onr lrrlnd frå'
gor si rirs cllcr skriv tl11 mig. mln

edress oclr rritr tc.lclnr'. iinncr ni pi

Ni får gä,na .rf\,,ifda €rt,rpap
pcr rlrn irttc skrivutrvmmer ricker
rill hir i ridningen.

irlci t:tt tack lin l:liitpen
H;iknhrdt I'ir L.ies A

Hei, nu är iog Pio Pries här med mino frågor...

H;t han"net tu 
"tii1d i'ti3c,t, sc,m iag skttllc nn ]q,.kct ttu ksdm t)m s,i vLiigd sant nti;iLigt dt .t srdt. pi.Det

i.ir1.)t1\,|nt.1tiulrill ni |il1tn. nrmn o,.b idrcss ir jns sla,l. Dti ids iir fir.dfu nal satnmdnstillnirc kclwner dll:t
t kiitct dtt lörstinns.

Operernd.................................. Nair

Gifr Skrld Ensamsr:iende I ,\nki/Ankling

1. Hur skulle Du vilja berltriv,r hur Du fick beskedet om Din sjukdon?

D'ililrr Nhcker d:iligr Ifscn risikt

Egna o rl

2. F;nns dct råsot Du skulle vilja lörbänra)

3. Hur rar stödct qlrlr bchandlingcn?

\Ilekcr bra tsra Då1igr trl!.het dåligr lngen isikr

gr.,'.......................

4. Vad sltulle man frin siukrirdens sida kunna förbättra?

5. Hrr lar stödct q&!r bchandlirgstidcui

Nlvcket hra Bra Diligt Nl,vckct d:iligt I Ingen isikt
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6. Vad skullc man frrin sjukvårdcns sida kumra förbättra?

7. Hur var rehabilitcringen)

r\{vcket bra l3ra Dåligr Nlvcket då1igt Ll Ingen isil<t Lt

8. Vad skulle Du vilja åndra på?

9. Vilkcn funktion kan dc anhöriga fyll,r? Tar man rillvara deras resurscr rillräcldigr?

10. \ .rd hetl Jrr lir st<rrlite tdr Dig?

11. \rad betyder hälsa för Dig?

12. Har dcssa virden föriildrats efter opcrationeD och isifall på vilket särt?

Skri! gämi uamn och:idrcss. \rill Du rill:iglr'r nligot rins s:irna eller skrir,.
Pia Prics, Akerbärs\,ägcr .29, I-19 -lrt \jÄRNIDö. Icl. 08 570 226.+5.
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Svensko loryngförbundets läns och

regionolföreningur med kontoklpersoner.

tskilslum: siimhndi to'ynslöreiiig

terrtr odnd 2 2rr.644 32 Totst]ÄllA, tu 016 35 51 35

Iolur: Io,ynsliirdiigei Doloim

Ridmmrd!er 27.7916l lAtUll,ft 023160 95

Giivler Loryrylör. Gdyhholg med Nd oid
5l gig ief

oxlorqd I !, 8?6 32 sdD HAilll lel 0?70 1 64 59

Giiletolg: tu,yigldreringen Giileh,g
8or 12053 10? 4l 001t80[c. tu 031 42 30 ?8

cihllg0rorr,42l4r GöTtBOR0, ft 0314/ 87 63

Holmnrd: Holldidi Loryryföroitrg

SehLiser 10,30? 30 HAI 5IAD, tu 03510 2l ?3

Bor 5054,ll2 05 5(0II0RP, iel0430 ?0] 3l

Iinköping: Sydiiitrc tdryngliireiirgen
Nlj Blid
Mörd5ri$ 4,590l0 B0Rl 58lR0 Iil0l4l 410 46

tun Sidru Svqi96 torytrgliirmitrg i trdd
Gtrll]i, Ksllindsr 2 23155 uel5ins! !Id04101495?

sro*holm: sto*holf, s liini loryrglörering
Gd 0 5v0ir, ldrmmadqn 8, l 5l 47 50DtRTAll t

Uppslo: Uppsk Ioryiglöraing
5lJoh0m6! ?8.75? 33 UPPSAIA.I! 018 56 09 36

svs & Lli ny Erlkir, tkho a, tar 740 ll LANIA

T! 0174 220 84

Viinerö !: Viinmoiloid r Luryngld re ring

terkdr qordr l0, 7?3 5l ![$ Å5,tu|021ll7476

Lorylglö,dinsen iöreho «h Viidhids liii
tkllduirss 9-15I,70217 drEbrq ft]019l8 47 08

T.ldr: P$ AmE t]erbdrirn, linke loloi 4,69? 36 ruNÄ
Tel 019 t l8 86

5lön: shn0wturknii,tue ll,6699l Dut
tu 0552 4t6 t9

Postgiro:

Laryngfonden en h'istående iond insriftad
av Svenska I aryngliirbundet - står öppen för
ansiikningar on bidrag, vilka kan beviljas i
enlighct mcd fonclens rindamål:

Fondens ändamål är att ftämja forskning
och utveckling. srirskilt inom områdenir
larvng-, hemilantrg och glossck«rmi samt

ir:imla vard och lehabilitering för behöi nndc

.t79.3-0661

sjuka inom dessa områder, dock ej sådant

som åliggcr stat, landstingskommun och kom-
rnu'r. e"l gr g.rl .rnJe l.rg.rr, .eg e- o(h p- ryi..

Ansökan om bidrag insiindes

Laryn gfon dcn
Barks r.äg 1,1.

1i0 73 Soha

Srrrrrrsrru LnnvrucForuorru

- i kamp mot cdncer

918258-J Bankgiro:

18



Gibeck informeror

Bäste Lar1,-läsare!

startade dcn 1 septenber 1996 crt nvtt bolag, Ciibcck L:rnCare AB.

Vi giir dcta för att kunna koncertrera r,år r.erksamhet på utveckling, tillverkning och
lörsriljning av produkter som kan bidra till hättre livskvalitet för lar,vngektomerade och
tracheostomcrade personer.

Vi är en de1 av Gibeck, ned stora resurser, mcn son sjä1vständigt företag kan vi nu kon
centrera oss på derta område. Vi r-ct art det firrrs mycket art giira. trrlånga produkrer
kan både förbättras och fiiras ut pir ett annar särt än iclag. Vi kommer- också att satsa
mer på export.

I Sverige är befriktning av andn ingslur ften, när man sonl lar,vngektomeracl förlorat
näsans funktioner, accepterar bland såväl läkare, logopeder som parienrer. I många
andra länder börjar man först nu intressera sig tör detra. Vi har- el stor uppgift i att
informera och art fi ur produkter som förbättrar livskvalitetel fiir larvngektomeradc
patietrter. I många länder får de opercracle patienrerna i mycket hög utsträckning ,.klara

sig själva" efter sjukhusvistclsen och man har inte alltid en logoped till hjälp för att lära
sig tala igen.

Vi på Lar,vCare är nu i början tre personer - Sten Gibeck, VD, Birgitta Lejdebr., kund
service och Eva von Krusenstierna, produktchef - och fler kommer r,i att blil

Vi hoppas art Du hiir av

Med vänliga hälsningar

Gibeck LaryCarc AB
Box 718
19zt 27 Upplands Väsby
te| 08/594 102 6-5

fax: 08/59.1 102 58

Vår allra första sändning av Stom-Venr gick till
märksamma genom att utse Elof rill hederskund
deltagit i utvccklingen av r.åra produkter.

om Du vill veta lnet om oss eller om Dr-r har fråsor.

PS. Som Stont Vent-användate kommer Du fortfarande att få Dina Stom Vent nå
samnra sätt som tidigare. DS

Elof Bystedt, r,ilket vi gärna vill Lrpp

nr -1. eltersom han varit en av de sonr
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POSITIDNING B
Svensko loryngf örbundei

Borkr väg 14

170 73 SoINA

Gibeck startar
nytt Lary-bolag !

Gibeck LaryCare AB
utvecklar och förser laryngektomerade

med produkter och tjänster
för bättrelivskvalitet

Vi som är med i starten av Gibeck LaryCare är
Eva von Krusenstierna, Birgitta Lejdeby och Sten Gibeck.

Välkommen att kontakta oss.

() Cibeck
Gilreck LarlCarc AB. Box 718. 19,1 2l L\rplands Väsby. Telefon 08 59,1 i02 65. Ieletax 0ti-59,1 102 ..s8.


