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. . . och just här på Sahlg.enskx sjukhusei i Cöreborg, son bilden risar. Gaml. öronavdelningen är nästan heft sklmd av n)are nora rillbyggnader, men den skvmrar
hngst rill hijger i bildkanren. Inlälk r!å av initiarivtrgårna till RLE,custev Andeisson

En milstolpe har passeBts i vår relativt korts historia. vi har fyllt 15
år. Det skedde 22 april om man viII
vara exakt. Det faller sig då naturIigt att man vänder sig om och ser
tillbaka på åren som gått, och där-

för

innehåller det här jubileumsnumret särskilt många återblickar.
Men givetvis även en del synpunkter

på och förhoppningar om
ningens framtid.

före-

NåväI. Det var i cöreborg det börja-

BLEV RIKSFÖRENING

laryngektomeradc
semlades på Sahlgrenske Sjukhuser,

Då fdreningen reden från

de. Ett ental

där de hade fått sin krämpa åtgårdad och bö4at rehabilitering av talet, för att återanpessas i tillvaron.

De förstå rcgelbundna sammankomsterna av föreningskåraktär,

som i regel semlade 7 8 personer,
började i juni 1961 under ledning
åv talpedagogerna iuarit Liljefors
och Eva Årlin. Ävrn docent Björn
Fritzell (numera klinikchef på Huddinge Sjukhus), kom oftå till möte-

FöRENING

För att

ge verksamheten en fastare

form bildades 1965 Larvnsekromerades förenins i Görebo;s

i

Ord-

förande i förenlngen blev'Gusrar
Andersson och sekreterare Eric
Slättberg. (Båda numera hedersmedlemmar i RLE).

Ur ett PM frin 1970 av Eric Slätr
berg citerar vi,

"Alla laryngectomerade och övriga
för föreningens verksåmhet intresserade hälsades välkomna som medIemmer. Föreningens åndamil an8åVS Vara att sammånslutå de la
ryngectomerade och vara dem till
stöd och hjälp i spörsmål av gemen
samt intresse, sårskilt när det gä]]er
bistånd av det allmänna. Föreningen skulle vidare medverka till
bildande av lilnande föreningar på
andre orter så att en riksoryanisation av laryngectomeråde skul1e
kunna bildas.
2

srårren

erhöll anslutning av laryngectome
rade från hclå vårt lånd. beslötsvid
årsmöte den 22 april 1967, ått före
ningen därefter skulle benåmnas:
Riksföreningen för Laryngectomerede.

Redan innan föreningen

bildats
gjorde de Iåryngectomerade i Göteborg en hänvåndelse ti11 professor
Gösta Herberts och docent Bjöm
F tzell med begäran om deras medverkan ti11 anskaffande, på statens
bekostnad, av larynxproteser. Båda
tillmötesgick beredvilligt denna
framställning och föredog i gemensam skrivelse den 23 januari 1965
till 1961 års sjukförsåkringsutred
ning ått ståten skulle lämna bidrag

till larynxproteser. Vidare hade
uppdragits åt undertecknad att i
skrivelse till socialministern fåsta
dennes uppmärksamhet på årendet. En sådan skrivelse avläts den
31 mars 1965. Förslaget bifölls, och
varje laryngectomerad kån numera
efter rekvisition av Iåkare
håIlå tålåpparat på statens bekostnåd.

ETT 70-TAL MEDLEMI,IAR

Riksföreningen har för närvarande
ett 70 tal medlemmar, av vilka 56
betalat medlemsavgift för är 1969Årsavgiften är lägst 10 kronor, var
av c:a 7 kronor åtgår till prenumeration och distribution åv den numera

nordiska tidskriften

Ny

Stemme,

som utgivs i Danmark.
Jbtts.

siLt

4

ONSDAGSTRÄFFAR NA

är populära inslag i

göteb or g saktivitete rna.

övre biLden fr.v- Sven Pette6son. Allen Chrlstenson, Eric Jarström, Å](e Forss och
Nedre bilden fr.v- Halald Ryfo6, Eric Slärrberg, Evr Årlin och Sven Pettersson.

NORDISKT SA]\,IARBETE

Riksforeningen har sedan linge intima och si\ ande konrrlrer med .le
laryngecto'merades sammanslutningar i övriga nordiska länder. Allt,
sedan 1964 har sålunda medlemmår
i den wenska föreningen inbjudits
deltåga i de danska studieveckorna.

l

Dorlån ,v ar lyöl erholl toreningen en skrivelse från den finska
LE-klubben. undertecknåd åv hl å
professorn vid Helsingfors Univer
sitet, Urpo Siirala, med förslag att
en nordisk konferens skulle arrangeras för att närma de laryngecto
merade till varåndra och möjliggöra
diskussioner i frågor av allnånt intresse. Detra finska initiativ ledde
till att ett möte med företrädare för
de fr.ra nordiska ländernas reso
före;ingar ägde rum i Köpenhamn
den 5 maj 1967, vanid man bl.a.
beslöt att bildå Nordiska Förbunder
för Laryngectomerade (NFL). Nordiskå konferenser hår hårefter hållits i Finlånd den 17 19 maj 1968
samt i Norge den 19 21 september
1969. Vid det senarc mötet uppdrogs åt professor Urpo Siirala och
doktor Matti Aro att leda den samnordiska verksamheten.

KONGRESSER

Då der på grund åv de relativr höga
omkostnåd€rna torde vara oeorlist
att åranger3 konSresser varjeår, fIr
men nog räknx med att hädanefter
träffas vart annat eller kanske vart
tredje år. Den wenska föreningen,
4

som ombetts arrangera nästa möte,
beråkner ett, därest erforderliga medel kan anskaffas. kunna ordna en
kongress under år 1971"
så 1ångt

detta PM

I ett protokoll från 1971 ser vi ert
man arrangerade en nordisk kon-

i

gress Göteborg med Prof. Gösta
Herberts som svensk chefdelegåt.

SAMARBETE MED SLEF

Bläddrar vi vidare i riksföreningens
protokoll hittar vi ett beslut från
1971 som ryder på att ett samarbete inletts med Stockhoims Laryng
ektomerades Förening i ävsikt att
förbereda den form av riksförening

vi nu

har.

OMORGAI{ISATIONEN

Samgåendet skedde se
10 sept. i örebro. Inom
parentes sagt, ett käft minne för
LARY'S rcdaktör. som hade årån
och glådjen att fungerå som ordförånde vid dettå försra riksmöte. Dår
upprogs förurorn Gdrebores och
Srockholms även Gävles o;h Linköpings föreningff som lokalavdelningar i den omorgeniserade riks
dermerå

9

f6reningen. Samtidigt lanserades
också förkortningen RLE som för-

bundsbeteckning, vilken numera
slågit igenom som en låtthanterlig
ersättning för det s1,,årurtalade förenlnSsnemnet.

ROLF UTBERG:

RtE UISAR
atl ui
hehöu er Egna
inlres seorganisalioner

!

Tiden rinner undan. Men jag minns
mycket väl hur vi på HCK, hösten
1972. fick en första kontakt med
den då relati!,t nybildade Riksföreningen för larvngectomerede, RLE.
Dåvarande HCK-ordföranden Richard Srerner och jag själv mötte
företrädare för RLE vilka framfdrde önskemål om ett HcK-medlem

RLE: s första styrelseledamot i
HCK: s styreise blev Rolf Fischer

skap.

Jag tror att detta var det första
viktiga steget för ett RLE skulle

Vare sig Richard ellerjag själv visste
då sirskilt mycket om laryngectomi. Vi fick en värdefull kunskap. Vi
fick lära oss ett nytt handikapp. Ett
handikapp som vi hade starka skäl
att ge uppmärksamhet och plats i
samarbetet inom HCK'familjen.

I

början av 1973 blev RLE HCK,s
18, e medlemsförbund. RLE hade
då omkring 150 medlernmar-

med Curt Bengtsberg och

Sture

Linder som suppleanter. Vi andrå
i HCK: s stvrelse fick lära oss mvcket om situetionen för leryngeciomerade. En kunskap som skuile visa
sig värdefull i vårt semarbete inom

handikappfamiljen.

accepteras som handikappförbund.
Nästå steg blev sedan att sprida
kunskapen om laryngectomerade
till beslutsfattare och myndigheter.

Det är min förhoppning att HCKmedlemskapet varit till hjälp i detta
arbete.

Bildandet av RLE utgör därmed bekräftelse på en gammal sanning.

Den atr handikeppades situarion
och behov får genomslagskraft i
samhällsdebatten lörst när vi sammanslutit oss i egna organisationer.

Bildandet av egnå organisationer
staller å andra sidan lrav på oss Vi
måste Då å11å sdtt vrr, akriv: för rn
påverk'a samhållsuoecklingen. Våra
behov ska inte bara bli kända. Våra
krav måste också leda till praktiska
åtgårder.

Detta kan vara en tung och svår
uppgift för en liren organisation,
och här kan HCK som samårbetsorgan inte helt kompensera der lrlla

förbunders otillracklise resurser
"farhoppningur
Inom HCK vacktes
om en effektivare och siagkråftigare
organisation när vi mötte idCn om
ett gemensamt förbund för talskadade. Nu blev det inget av denna
djäwa tanke. I vart fail inre vid
det rilltållet - men har mörtishererna tlll nysskapande hek forånnit ) Frågan är befogad eftersom vi
idag trängs hårdare än någonsin
med nedmstningår av redan \,'unnå
framsteg,

Som talesmån för HCK vill jag
vårmt gratulere RLE vid jubilCer.
Err jubileum är en vrkrrg etapp
men brra en errpp. Nu gäiler der
att finna våg för framtiden. Det
ställer krav på oss - på er i RLE
och på kamrarerna i HCK att tillsammens sätta in vår kunskaD i semhällsdebarren. så arr vi kan' uppna
de fdrbdtrringar vi kräver. Vimisre
dårför gå till offensiv. Vi måste sörå
klart för oss själva vilka krav soä är
angelägnasr för oss och hur vi ska
verka för dem.
HCK rörelsens offensiva kamo mor
inforanrlet ar karensdasarna lia. ,,r
göm ett mönster. Ett äönster som
ken överföras till andra områden.

Vi hår skapat våra organisarioner
for art åsradkomma bätrre viltkor
för våra handikappgrupper. 1980talet ställer skårptå kråv på oss. Lår
oss tillsammans uppfylla dessa.
Först då kan vi säga aft vi samårbe
tår för ETT SAMHÄLLE FöR
ALLA

RKSMöTET
Årets riksmrite holls oå Horell F(len
i Srockholm, Ldrd. 11sepr.
Sedvanlig rapportering har troligen

redan skett eller kommer snart ått
ske via lokalavdelningarnas representanter vid mötet.

I

korthet km hår nämnas art det ble!
onvål på ordföiude- säväl som sek.eie'
rueposten, Karin Cedin och Siv Baglien
sitter således klar med sina resp. uppdrag

frm till nåsta riksmöte våren 1984. Kas
sören Astrid Bergh, Sto.kholm, avtacka
des dä.ehot

fö.

förtjänstfullt

arbete

under de gångna t\å å.en. Hon efteftrnds
av kd.e PetteBson, Skövde, som tillhör

cöreborseavdelningen.

:.-

lrene
MOTIONER

För eti nigor ytterligäre belysa vära akti
virerei kanske vi å'en bör äterge de mo
tioner och föshg som förelades för be_
ha!dling-

L i,Iotioniil Kdi,

Cedii:

underrecknad föreslir ärt Riksmörer
beslutd aft en auktorirlad revisionsbyrå anlitas fdr att i samlerkan med
den förtroendevalde kassö.e! sköta
RLE. kåsåfönah.ing.
Motionen btitrhades att bebdn. os i

\dnhand ned notia" s

2. Fo$lng a,

Ralf F,s.bet:

Hä.med fö.eslås att riksmöiet bedutår
att en omredigering åv det fö.elagda
stådgeänd.i.gsförsleget, utD änd.ing
av textens

betydele.

Den nuvarande uppstålLningen är svår
läst. Läsaren blir lärr förlirad, när
mrn i löpande texl finner ord, som ej
klart definieras under den rubrik där
de hör hemma. Sålunda bör "Riksmö
ie, Representantskap, osv" ärerfinnas

under rubriken "ORGANISATION".
Fotsldget bifolls o.b kotumet att !e/k-

3. Motio"dt Astnd BelAb:
Angående antaler represenran.er !.ld
riksmöre föreslås

att Riksmörer beslurar arr nåximera
anraler rep.esenEnrer från varje lokalavdelnin8 rill högsr fem.

Ligre kostnad. Uran atr represenratio
nen kan mses menligr försämrad.

Matiaaet drslogs »ed notioeri rek
dtt dem oktutiska pfihcipe" blit lidande
on pl o p o ttio n atit e t e » fa iiadlds.

L

Motionii/ Kdri, Cedia:
Angäende bidråg till klimatbehandli.gsresor föreslås

att Riksmötet beslut

ill

avsätta medel

en klimarbehandiingsresa för varderå av årcn 1983 och 84 såmr

att belopper får en storlek som .åckei
kostnad för nedfdljande sjutskörerska
och därutöver föslagsvis 50 % av deltågånde laryngektomerades reskosr.åd

att Rikshöret bedura. om ant?l bidråg

ningsekonomiska frågoi eller

e. s,m-

nasieekonom med goda kunskaper i

alt ansrällningen sker endast under för
ursårrnins atr AMS bidråg kan erhåI1ås,

att Riksmör$

beslurar

on

ansråll-

ningens omfattning kotala längd,

t/2

ttatianen bifolls.
6. Mationät Cdtl Asplik|:
Linköpingsavdelninge! av RLE lill
hälmed till årers Riksmöre fråmlägga

Vi vill o.h viljm hår jämställa vi med
k.avet arr Riksförenirgen och dess
styrelse medverkår till art hos berörda
instuser få till srånd en för o$ enher
lig och tillfredsiällande lösning berräffande urfåendet åv nödvändigr för
brukoingsnaie.ial.
Önskan innefartar ärt bli lika behandlade som örrigå sromister och infö.as
son sådana j H-insrituters kåtelos.

som kan tänkas utgå per.esa.

Motioaen datlogs i si" fdretig?ode
tuoti"eringea dtt föE
hihgeks nedel ei ka" dispo e/as lör kti.

fotu ned

natbebandlingyesol.

5. Motio rirct

Vid

Anhw

Nikson ocb Sreh

Stockholms,zvdelningens Blku.s

24-26 måj diskurerådes RLES framtid och allmänna målsätrning. Dånid
konstarerades atr rår ekononiska si
tuarion var rclån\r sod. Smrdisr
ockte vi, oss sBkna ullräcklig pers;

LinköpingsavdelDingen av RLE lil
härmed till årers Riksmöre f.amlägga

vi vill,

och liljan här jämsr,ills med
krarrt ått Riksförclingen och des styrelse med åll krafi medverka. till
att hos berörda insibser raga upp den
nu och allt sedan rillkomsren åv handi
krppeBårrningen få bon der hett fet
aktiga och orärrvisa system som äi rå
dande. Ert län bevilju, nnstå i!re. Mo

ude.klingen

nell kap&itet för arr.ikdgr hänga med
i f.åga om informationy
o.h handikappoliriska frågor_

rivering för eller emor är i anrål lika
med insranserna- En enhertighet skall

Underecknade modonn.er föreslår

vi

med a.lednins dä.åv:

att RLE på p.ov

anställer en vätur
bildad hendikåppad penonj t.ex. en
so.ionoh med goda insikre. i före8

7- Matiohtit Cqrl AspLi g:

här rill

kräver hä. en absolur rärrelse, bör

och skall följes upp rill Resering-och
Riksdegsnivä om så blir nödväldisr.

t,

lli
Glide Knur Ardersson ongiven av fr.v. Lillemor Cedin, Brittå Håmmarberg, Eric
Slei$erg och Lilly Amnelius.

BILDER IRÅN RIKSMÖTET
I

fråmrc rader fr.v. Gerd och Arne Folkemän. Sven Petterson, Eric Hermanson,

cu.t Be.gtsberg och Svea östh. I ilden bakom skyntår

E

Ann-Rrin o.h Karl-Erik Eriksson.

vi Cårl Aspling och vid fönst

/«kk«*a -ooy'lto
Enligt beslut i RLEs styr€lse högtid
lighöl1s föreningens 15-årigå tilh,aro
med en festsupd samband med

i

riksmötet 11 sept. på Hotell Eden i
Stockholm.
Som gäster hade inbjudits våra sex
hedersmedlemmar såmt någrx rcpre_
sentanter för olikx organ som sam_
arbetår med RLE.

En

födelsedagspresent från ABF
i temperamentslulla och
färgsprakande danser rv gmppen

bestod

*)

Som avslutning på den trivsamma
såmvaron togs en svängom till dis
comusik för att skaka ned den godå
maten innan det var dags att bege

ut I den dagen ti1l äm skönå sensommarkvällen. Heder åt jubileums'
sig

kommittdn!

För lokalavdelningårnas jubileums
firande har evsatts en pott som kan
disponeras efter vale enskild svdel'
nings önskemål och förutsättning.
\ridare uppl,vsningar om dessa anslag erhå1les via lokalavdelningarnas
repre§€ntantskapsledaInöter.

t

tidigdrc kdlldde stlrelsemedlem-

sjäL! som snter dårbortrl xvslutarde festsupdn tillsammans
med husr.u Birgit och hcnnes bordskavaljer A1la. Christensso!. Tack srillå fotogr!1-en

Ilen ? är der in!e .edåktörh

10

Quttco R^4t

Vi

som jobbar inom HCK, s kansli'
tillhör dom som kommit att
ta närå del i RLE:s verksemhet.

kar!e11

Vi

önskar RLE framgång

i

arbetet

för laryngectomerxde och ett fort'
satt gott såmarbete inom kanslikar
tellenElse

llarie

Bergmdn

Jedn Claessafi
SoLl)eig Johdfissotz

/

a[nT]r
]L]t\rSODtr
Oskar Nordn har varit medlem i
RLE längre än de flesta av oss. Han
laryngektomerades redan 1963 och
berätBr här om sin kamp mor sjuk-

domen och sitr liv som handikåo'
Pad.

TIDTGA SYMPTOM
Riksföreningen fi.ar i år sitt femronårejubileum. vid ridpunkren för dess bildan
de va. jas redan medlen i sö.eborgsföre.ingen, och der kanske därför kan vara av
intrese hur ja8 som "vereran" upplevr

Egendiser började inre htrr handikapp,

di jeg bler srrupopererad , dec. reoj,
uran redan i mårs 1458, då jag rnsk orh
i goJ flsisk kondirion bd4ade kan
na en liten retning på srnmbanden, som
jag försökte hosta eller harkla bort. Men
det ville inre fö.s,inna. lran wånom
kändes det bara såmre och säm.e för varje
dag som gick. Hesheren blev bara !äne,
o.h

iill

slut mäsrc jåg söka en halslåkare.

Dr RimCr, då anlitåd bl.a. av rådiofolk.
kurde rots hånga fö6ök inre få !åsoD
rätsidå på mitt onda. "Jag skall remirrera
er till e! av nora Eu.opas bäsra håls1;ikare" var hans sista ord till mis, och så ham
nåde jåg hos docenr E.ik cårlens, seder-

mera professo., på rorukliniken yid
Karolinska sjukhuset. Ha! ver bronkolog
och rillhörde der då be.önda Crafoord
teamet. Hu förkiarade ått jag håde en
cysta, och vad det var för någo.ting, samr

krotftor

lz

på stähbelden.

OPERATIONER OCH TALTRÄNING
J.g blev opererad och ordinerades .öst-

rila, me! insenrins hjälpte, och hh
nämnde, att stämb.nden på något sätt
spårar ur. låg var olv.klig, då jas inre pä
eft verrigr säft kunde pretå med människor, yarken direkt eller per relefon. Jag

k.lxade

till

och med väre än en kråk&

Jeg hade ett jobb, som taftade mina rösr-

resuBer, och nu började jåg vqkligen
oroa mis. Till min hggnins hårjag yarir
ge,ska envis, och kånske lirer föi ambi

iiös. och der har varii oraler rill art jas
skadat mt sj,ih, utån atr jåg larit med
veten härom- Cårlens rädde mig .tt kon
takrå dr Bjuggren på Sabbåtsbergs sjukla8 konme. väl ihåg, våd Bjug8ren

sa

när

jas ringde och besrällde tid. "Jas sjukskriver omedelbart". Men som varlisr
bromsade jas- Bjuggren förklarade, att iag
int€ ånvände mina rnrra ståmband, uran
de falska, och ari det nu gällde, att få till

båk, rösten på de rärra. Nu bö.jad.

en

lång tid med diveBe .östövningar av de
mest skilda sleg, avslappning m.h., och
den som hjelp.e mig var ialpedasos fru
Elliot. Sakta, mycker saktagick der rill e!

liss bärrins, och jåg fick sora uppehäI i
ovnrngarnå en tld. Men rrvätrfrck lagri -

het. Der

doc. Carlens fdr ope.a.ion, och åier till
foniarlska kli.iken på S$batsbere. Så
fonsåtte der till 1963. då resu.ser; ,r
f.åmbringå ljud hade blivit berydligt ned,

besrämdes, .[r jag skulle under
sä srdlbehandlins, pi \ilken j,8 reaseråde tåldsamr, så pa$. arr dc m:$e tagsa
in ht. Läkarna vår rådda, ett der kunde
ske en olycka. Sistå behå.dlingen inh;
berades, och jag fick {ör hig, a.. jag fått
för stor sdåldos. Vad visste jag? lis va.

STRESS PÅ

Nu var vi låDgt in i oktober, ochjag kotu

baka min hesher igen.

N).t

besök hos

skeppsktarerare i Srock'OBBET
Jag jobbåde som
holms haDn. lusr der hä. irer hade vi en
rycker besvårlig vinter, som tvingade ned
stora mångder gods f.ån No.rtand för ur
skeppnins öve. Srockholm, och jag fick
en mycke. sro. arbersbörda på grund där-

av. F.ån ridigr på morsonen d sena
kvällen u.der fle.a ve.kor. Jag inbillar
mig nu efterir rrr der ble\ tor mi8 gri«a

I

augu_sti for jas på semeste. dtl Härie
dålen och \åndrude i 1lä !rrlder. is

srr som en ktump I s\ alser.
ri.k räru arr rä tuh. narlag
idei hosre terarqen.

krnde atr der

.ch ar

Jag

kom upp

I slurer ar åusu$i eller bo
ber ble\ iaB pä nvu stamoandsopererud,
och \rd arerbesoker en \ e.ki senrre
re jåg, arr räggarna ville rdti övei ^..kmis.
då Carlens nämnde ordet "celföränd,

rin8d". CANCER, .opade jeg. o.h var
och en kan förerå, hurjåg kände mis. Der
blev nu en n)' provtagning, för arr siikerst;illa diagnosen. Der gällde väDsrer scim-

band. Nu var jas övenysad.

las

överansrrnngt mig. Jas bo.de hå

hade

lvtr dr

Bjugg.ens råd rill e! läDs röstlila på 6 12
mänader, ulker JAs inre k,"de aicepteru,
efre60h jBg rnre kände mi8 rysisk r uk.

SVÅR TID
Nu böllade en svär rid, dei väsraj2g upplevt. Jag remirterådes till öronavdelnilsen
(prof. Håmberser o.h doc. Fluur), därjåg
undergick en mängd olika undersökningår, och överfördes till Radiumhem-

hem i awaktan på iesul.ater .igra må,
nader. Besrnrlghete.ra efter s8ålbehandlinsen ebbade sakrå ur, he! swllnaden i
svalget fanns kvar, och dä jåg tyckre den
rilltagir och började bli besvärande. be,
sökte jas årer Radiumhemmet, dår de ros
välnadsprov. På lvtalad tid besökte jåg
öronavdel,ingen, och på lrkårkonferens
beslörs, att struphuwder skulle aviägsnis_

Tumören fånns ej kvar, eldast dökötr
och vattensrullnld (ödem). och der lar
der sistnämndajaE kinde obehag av.
OVISS FRAMTID
JiE kunde inte farra rad som nu skutle
ske. Talade årer med Hamberyer, som
efter ny undeBökning förklarade, atr der
ej f.rns någon årennndo. Jas kände mi8
hoppiöst plisgilen. Hur skulle framtiden
gestaltå

sigl

In-sen hedejag atr prata

hed

om min situation. Doc. Jan wersrill. nudera profe$or, fråsade om jas
rädd

for operarionen. Nej, rnre fdr'aroperationen, men fdr följderna . svaräde las.

Den 30 dec. 63 opererades jag av doc.
Fluur, som efrerät beråtrade, aft hån an
vänt dubbel t.äd på gtund av arr vävnaden
åv st.ålbehddlingen. vår skör. "Jag kan

;nte fö6tn, hur ni fått den hår ilmören.
ni ä. inte den ,ypar". Vad han menad€.
har jas ej fått något besked om. Jas lågju

i hin säng, men haD skulle sekerr
fö6tåx o6aken, om jag kunnrr berärra.
stum

hur duht jag burit Jnig ätsenom ått öve.ånstängå mina stämbånd. Dä.för vill jag
vdnå allå människor. som en längre tld
va.it ånfiiktade åv heshet, "Var tyst".
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Innan jag utskievs, hade jåg hindelscvis
träffåt e! annan laryngecromerad som

cenom talpedegogernå pi K.S. fi.k jeg
besked om, arr det i Götebory h.de bil

räl{at fä e. mindre halsrumör. som skuUe

dars en förenins, och de undrade, om jag

avlägsnäs. Dct vår jng. Lå6 Aijou (nunera avliden), som berättåde, dti han srrup
opereråts tO år tidiSare. lag tvckte, drr
han tålade ovanligt bra, inte högt. men
tydligt. l.s blev mycket imponerad och
jag tyckte iilharon med ens bh,it mer

var in[esserad att bLi medlem och jag
tackade ja. Tidpunkten, nä. dettå inträf

ÅTER TILL JOBBET
Hela tiden hade ias störrats a! cheferi aF

betskåm!åtcr och kolleger inom sjöfar§bransche!, därj,g hade mån8a ranner.

Ilos dr RoU -{lexande6on och hms talpedagoser gick der snabbt framit, o.h jxs
skulle r.o, attjas hade sod hjilp av de liir
doftar iae ridisue fitt i! Bju8sren och
fru Elliot. J.g åtcrlntridde i !jän$ en månad tldigare än beräknat, men tucd andra
arbersuppgifter. Tyvli(, mcn \'!d skulle
man göra? Jåg varju handikåppad.

JU kände mig väldigt ensm med minå
besvär och svårigheter, Iör sådana fanns
der mängå, det miirkre maD tydligi,'när
ma. väl lnhnat sjukhuset. lnte bxrå svå
righeterna att kommuni.era med människor, u!a. även den ml,ckna slemavsöndringen från luft.ören besvårade och
generade mig kolossalt, och ofta kom den
vid olämpLiga tillfållen. Inte kunde man
badr som ridisare m.m. Syrebrlsr lid liret
störc kroppsansträngning gjorde och gin
fordarånde. atrjag inre har samma ko.di

KONTAKTBEHOV

lag

saknade en såhmanslutnins euer löre

nins av något slag. med medlemmar, som
!.r i sånma predjkimenr som jag. Där
kunde jag kanske fä en del rips, ku.skaper och erfarenheter a! ardla larynge.to
merade. Dct måsre vål finnas fle.a, som
vrr i samnu situation som iry, o.h som
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fade kan jas inre exakt e.inra mis. men
der nåre ha vddt framät !ären 1966. för
jag fi.k mis tillsänd den danska "Ny
Stemme" i juni- Det var ju allrid e! början, tyckie jas. I'len Göreborg var tyväir
för .viägset beliiget, för dtt jag skulle få
n-vttå !v mjr! medlenskap.

ir felunderrättad ombildadcs
1öreningen til1 riksförcni.8 På åismöter
om jag inte

den 22 åprii 1967.

våren 1968 bte! las tilllrågad, om irg
skuLle !iljå delta8a i Nordiska konsre§en
i Helsingfors och Jy!iiskylä den 17 19
naj, vilker jaE tacksånrt accepterådc. De.
blev ett my.kei inffe$ant o.h lärorikt
sammandäifande med laryngec«rmerade
från de nordiska länderna.

FÖRENING

I

STOCKHOLM

ncd slor glädje och tillföBikt vi i
srockhold for förstå gången tr;iffade§ på
foniatiske avdelDi.gen på Sabbatsbergs
sjukhus dcn 17 dec. 1968 för bildåndc
a! en lokal finenins. Man kunde inte
missta sig pn infesset och glädjen ij'er
Der var

detta.

vi

här kdermera under årens lopP

tläffats ett otål gålger, o.h ktn. den 8emenskäp och samhörighct, som svetsat
oss

såmmå! på grund av !ä.t handikapp.

INGET CRATIS
Undcr årcns lopp har mycket ändEts till
det blittre. På den tiden. dä jås bler opererid fick man i.geniing Sratis vad gälLer
ftedicinsk och teknisk urtusrning. Jag
kommer väl ihås, att jag fö. mina två silvcrkan!ler måste betåh c:a k.65:
Jag h,de

fåti eri tips, årt i Tyskland

skul

le linnas en s.k. ulåpparat, eller cn libm
röi. och fin d.n skull tillskrer jas 1965

tyckte jxg. Pä Nordiska kong.e$en i
Ilnland 1968 visade betgaren paul

firman och frägade. De sv åde. ä1r derås
representan. i Sverise var KIFA, som jeg
besökre. och de demonsteråde en SER
yox-talappperat. Den skulle kosta mig
I o00 kr. Dr Leande6son anså8, att det

Haxwen sin sno.kel. och det är siikerli
gen sahma som lir !än Rolf Fische. de
monslrerrr här i S.ockholm.

vore båst. om jas kunde undväu vibrå'
rorn. Endast om ias skuue tala länge och
elrnr. bli uttrÖttad, tyckte han, ått den
kunde vara till nylta. Inie nog med att
man vå. hån drabbad, man fick också lä.å
sig bet.la. På den punkten är det i dag
bättre ordnat, och det il ej mer än .ikrigt.
SNORKEL BEHöVS
las ha. i alla tider

vrit

en kanyliknånde uslutni.s till hålsens
sronä. Jas inköpre en sådan o.h den an

vände. jas ibland än i das både i badkaret

och sjön.

ty.kt

inre skulle kunå få utövå bad och sih
ning som för, sjorde mig betänkt o.h
bekymrad. Give is k.n man fortsäftå le
vå utan arr hoppa i pluset, me. det var
nägor. son saknades- NoE borde der ned
teknikens hjälp vara möjlist fortsättå med
badlivet om ej pä srmme sätt son för,

Pi

hnkoresan 1975

rill c.!n

Canaria demonste.åde jas snorkeln i en
ba$ång för int.e$erade medlemmar. Arr
den för mie funserei rillfredsriillDde beror nog på, åa mit. sroma är så liter, ån

intresserad av

om bad och simling, och det rr
jag heft såken inte ensim oft. Bara vet
skapen o.h tanken på, att jas i framtideD

och

Sture Li.der, en annan av vårå medlem
också rillverkat en snorkel med

nar, hade

den helt och hållet omslurer den ka,yl
liknånde anslurningen.

MÅTTLTG RÖKARE

Sjil! rd jas på d€n dden en Dvcker
mådlig tobakyökåre, öch jag llor knap
i mjll fall rar den srorå
bolen.
oskat No/ln
pasri att tob,.ken

=rHALSNrnNrG
IlInLs+z.\§r=a!;.tza!>+za:>i=
u krn tå l-odmr

med

ei lu hj srire

i

LARY urder en samlin8eubrik.

GOD JUL och GOTT NYTT AR
önskas er alla

ex: Karin o. Karl Karl$or. L3xi

B(til

Pe6son, Stockhcln

Vill

h

du rxra Ded så benörer
10: på LaryngfoDden
Postgiro 91 82

s8

iu bår.

sålra

5

senast 1 dec. och skrnz "JuLhtilsnilg" pä
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LE-nytt från Finland
Finlands LE förenings officiella

nmn

numera LEinvalidh-LE-invaliderna

är
r,v.

srdSarna är på våren införda i föreningsregistret. Föreningens lednin8 besd. av en
sty.else av nio nedlemmar - aUå prtienrmedlemnar i föreninsen.
Föreni.gens styrelse har bedutat att päbörjå uwidgningsarbetena på Kyyrönkaitå
rehabiliteringscenrrum deta år. NybySget

b]n

1028 m2 srorr och kostnådsberäkninge. uppgår till urgefär 3,s milj. mark.
Kostnadcrna för nybygget är förisso
stora och kommer att av fö!€ningen för
länga rider atr fordra siora ekonomiska
denna orsak skulle vi ijnskd. ltt d.
no.diska brod.!orgdnisdtioner skL,lle gii
med på rii nordiske LE-arbetstr.skottets
möre .rsta vår skulle hål1es i sambaid
med den nordiska LE kongressen.

A!

Den nordiska LE kongressen anordnas
2 5 ntj t983 på Hanaholmens Kultu.
centrum i Helsingfors.
Enlisr sällande kutym bjuder den före
ni.g son srår som värd för kongressen,
för vart och ett åv d. nordiska medlemsländernås ryra deltagare fritt uppehälle
och logi. Av andra deltåsare uppbä.s en

skälig deltagaravgift. Närmrre lpply$
ningar om kongressen sänds under sonnarens lopp

till

Dånmark, hland, Norye

Finlands LE fölening fyller 20 år. Fnan

der av jubllcet öch nottågning hålls i
sambsn.l med kongrcscn. Hcla rikets
omfattande iubilcumsårcrs insa.rlins
bij{xr d.n 1 d.ceftb.r 1982 och fdr
sätter eir helt år franåt. För de medlen
$m insan .s, ir der meningen an räcka
en d.l a! b_rggnadskosrnåderna fijr b)8
get på K» rnrkaiia.
Med vånLig hä1sni.g
LE_invalidit IT

Atto Addho
16

en

/ndaM«rro
ju

/

mårga fina stunde..

En jubilar bruk.r
bli firad. Då undrar
man: är der något arr fira, err der har behövts en förenlng för Låryngekroherade

i

så och sä

hingå

år?

Naturlisrvis hade det varit mer ert fira.
oh den inte behövr fiDnas iill. om det in-

te furnirs

nägra laryngektomerade. När
der nu ändå är så, ert vi ärguska många,

och tyvårr tycks bli fler låryngektonerå,
de, så tycker jas der ä. befogar om iDre
att fim. så i alla fall vara gladÅ öler arr
RLE finns.

oh

jas skall överlämnå någB rosor, så viil

jag ge dem

till RLE avdelning na ure i
låndet, då jas ry.ker ati der är där. som
de. finr arbetet udö6. Det ärju dår mån

komher i konekr hed medlemmarna.

Minå fö6ta kontakter med RLE minns
jåg med stor tacksamhet och glådje. De!
var 1970 som jas opererades. Dä hade

jag inser uing om vad la.yngektomi
vår, i,re hade jag hörr tålas om någon
förening för låryngektomerade heller.
cenom hin loSoped fick jag veta arr
det fanns e. förening i Stockholm.
Både Kul Erik och jag blev in.resse,
rade och Karl Erik rinsde till dåvarmde kassöre. Åke Amnelius som hä]sade

os

vrlkomna

rill

Stockholm.

vi

for

dit på err av deras möten och blev hjärtlig. !älkomnade av Ha.ald Erikso. som
var ordf. då. Vi möttes av en sådar !ärme, allå ville hjälpå mis o.h ge soda .åd.

våd der gjo.de soft_ Der blev
resor

till

många

Stockholm under wå är. Tack
alla väuer iSto.kholm för de å.en.
Sä blev det

köping.

vi

flert som ope.erades i Lin
blev en liren g.upp som

såmlådes hos logopeden varje vecka. Frän
den gruppen bildades 1972 på hösren Lin-

köpings avd- d;ir jag unde! 10 år haft

vi

fösöker Eots

]ånga avstånd, deffas så ofra som möjligr.
Talrräffa. fönta rorsdagen i varje månad
i Linköpins, har vi hafr der hnr sista årer.
o.h ri starrade igen den 2 sep!.

ir i rad h.r vi varit på Såxenboig i
Dala.!a under Krisri Hilnmelsfå.dshelgen
I år håde !i slädjen att ha en grupp frän
Tre

Förutom

at!

föreningen arbetar med

praktiska frågor, har der viset sig, arr de!
personliga kontå-kten beryde. mycket för
ors laryngektomerade. Därfor håde a{

hoppåts när Rik(oreDinqt* .,i
ls-åriga rillvaro, an der skulle ",
bli en såm
mdkoms. för hnnga medlenmar, som i
all enk.lher kunde träffas och rrivås rill
Isrället blir der en gå.]åmiddag för någrå få
utvålda. Trots art jag rillhör de utvåtda;ir
jas djupt besviken, men jubiieumsåret är
j! inte slui ännu. Kånske kan nan få en
önskan uppfyild att Riksfö.eningen ord
na. er rikskurs under hösren.
Med jubileumshäls.inger

Ar4 BÄtt
DÅLIG INFoRMÅTToN
På mötet ralådes om iubilelm. Varför få.

vi inte vett om derta i tidniDsen. Der skall
tuas åv de uwalda med håt och dryck. Vi
vånliga ute i förenirgar,å fär inie lara
Ge oss då en stanr u. kassan rill er ext.a
höte och respengar så arr vi årminstone
kan få t.äffa och p.arå en stund. Der ä.
här lte i före.ingarna vi år. r swrelse. år
det ju bara nå8ra höjdare. Skriv !u hu.

bIr. Eller skalt det bara varå roloa
hEtorier r rdn'neen

det

'

sadr: Eh

H,rt*

jtbiletntpe sd/ kanner
till lakaldrd.
R.a

det

tioen att Cå

t7

Riuea äe Aaira
- orrco ia? kr/&l
Jag lårde

kän'e honom på 3o-tåler

då

det

tiksom å! 1982 rar depression, årberslös
het och svårt fö. ungdomen i smHiller.
ver den som i tal och skrift frtmför'
de våra kmrrters synpunkter och var

Ho

desutom en sod organkatör.
skaper gav honom en god

Dessa egen

stdt i livet och

samhållet tog hans kunskaper i anspråk,
såväl komnunalt som stådigt och hån
känpde sig fran ftån notede rill ekonoSä

kon

hesheten och dess följderl

Näriae kon in i sjukrummer en kall narsdag 1958 efter strup.ånceroPerationcn
tecknåde haD åt mig tft ge honom Pennr
o.h påppe. och hån skrev med e! linglig
handstiL "Rösten år bort1 nenjag lever".
lnre förrin då gick det upp för mig hu!
srarkt jas in i det sisra hade hoppats på
ett miråkel, om bara en del av stämban
den hade kunnat räddats. si §kul1e hao
kanske kunnat tä tiLlbåka nägot som åt_
minsiooe avlligset liknade hans gånla

röst. Men nu föreföll det klart, ati han
som varit så översvallånde ralför kanske
å.1drig mer skuue ta.l,, sjunga, skrttrt,
.opa elle. ens ryta. Jusr då trodde jxg
zldrig den dag skulle komna, däjag än en
gång fick höra honom uttale miir namn,
lågt och hest visserligen, men omisskennL:ikaren förklaråde ett der faDns tli olika
ralmetoder. en mekå.isk och en naturlis.
Han vålde den naturliga.

lag hade svårt att finna mig i ldken att
båns muD nu bara var etr iiftedskap och
håns näsa föga mer än prydnad, ått hans
18

mdedräkt

för all framtid

skulle påserå

genom ett hål t halsen.

vid

samv&o med andrå nänniskor hade
j1g komnit underfund med åtr det hån
skrev. genast skllle läsas upp högt, der
gav honom en känsla av att deltaså i sam-

varon. men han slutade sDrn åft skriva i
stöne sällskap, därför att han in§äg. etr
våd hm skrivit i en fråga inte längre var
åkrueut na.jåg skulle läså upp hans rader,
man bade byrr samBlsämne.

Främmande männlskor blir generade när
de har svån att förstå lad han säger, de
drar sig för ått intoducera en pe§o. i ett
sällskap, där han kanske konme. att sitta
stum. Vemodiga uPplevelser omväxla!
med gleda.

En sång lar jåg med honoh i en hhs fulipåckad ned folk när hån bö4ade pratä.
Jas ble! gererad och min fö6tå impuls
var att ]yfta etr finger tiLl läppernx, mer
jag erinrade mig i tid att det enda liktisa

vår hans alla anstrångni.ger att låra sis
tåla. Ingenting ånnat hade någon betydel
se- om hån hade mod ätr fö6öka offe.t1igt, så var det minsta mM kurde begära
att jeg låtsades som om det inte var något
undedigt ded hans röst.
Det är liu över 20 år sedan. Han har klarat
handiklppet brå, ,r fullr akdv - men på
sty.elsemöten och bolagstämmor och i
diskussioner rar han till ralförsrärkare och

Vi för ett rormalt liv

med sror vänk.ets

o.h jas, hans hustru, tycker det är bevis
på energi och stor tig, ,tt konma iillbaka från stumher !'ll lal om än svast o.h
rill full !erksrmher
Bt YCERS

lt,

- . . med

posten, forts.

rnÅu

ru

ANtlArl vÄRm r

till Sverige för ca sju år sedan. En tid senare
fick jag strupcancer. Det oroade mig på ett visst sätt.
Endast 'rpå ett viEst sätt", därför att jag rnånga gånger
tidigare kännt en annan och mycket värre oroJag kom

Ear ni någonsin tänkt er, att det kan vara ett piivilegiurn att ligga på natten i sin trygga säng och endast behöva sörja över att man har ont i hal6en eller värk i
hjärtat: Ganska säkert blir man ornhändertagen nästa
n'rorgon, och säkert får roan äta sig rnått .
Den andra och svårare oron jag tänkte på, är oär man
natt efter l1att Iigger och väntar, att dörren skall sparkas upp, och rnan skall få en kulsprutekärve i magenEller att ens familj ska1l släpas iväg tiU tortyr och
förintelse. Jag har upplevt rnånga sådana nätter och
vill helst inte tala om det.

Men jag vill kyssa ma rken varje dag, 6om jag -tår sranna i Sverige. Aven Iasr jag inte få r varkpn färdtjäosr
eUer handikappe r sättning.

Fred och frihet är för rnig de största orden på alla
språk. Viktigare än den personliga häIsan.
Vän av Sverige

PS. Tack för att jag fick hjälp med att få mitt brev
|översattI tilt ett begripligare språk I DS.
:i: )i:i: )::: ii )::::i
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Åt

Alrik kom

rassdnde upptör tråppan.
du
nr
vaken, viskåde hän. Ta På
laså.
dej regnklåder och stövlar. för det ö$egnar ute. Precis son om jag jnre lagr märke
dll det själv I En kopp skållheft ie inmun

Åt, !j, en nanet har fastnat på linan

digådes under päklädningsproceduren öch

Ba.a iång än så ]änge.

iå gjorde vi sållskap ner över de reg.!äta
klipporna till Al.iks sjöbod, dä! siggen
otålist ryckre i sina förrdiningår. vaftner

en grann bergrunSa på minsi ett kilo.

fullt åv stora, grannå, röda maneter,
som å! srrömmen fö.is in i den smålä vi
ken. "Damsumpen" längst inne unde.
var

berger skulle nog få ha sin rartenyta i fred
för badhlngrig. evor den dagen.

Föi kraftiga årtåg gled gigge! med kurs
mot Måkholnen- Regnet blötte urifrån
och svetten inifrån, när vi änrligen

upp_
räckte den orangeröda våkareD som låg

Nu gav Alrik order,
- Du r bägge årorna
Backå nu sä småttl

Stryk!
Rätt så, nu harja'n.
Saktr back!

za

Nu kommer förstå biter.

S.ryk

I

årminstone eti h.ht.
En död lusrorsk, en sjöstjärnä
stor som en .allrik.
Ro på bara, sitr jnre och slöa rilll
En vrcker krabbhona, mums!
Men va ä dä här då?
Hummer, t.e i rad

lusr va.kert sällskap e! får på halsenl
Krabba, rödspättå, tå!g
to6k, to6k, rödspätta
sjöstjårna, kråbb. - slut.
A-kra böen, för fasen I

Alriks morolog hade verit så underhil_
lmde och gerners fångst så intresanr att
jag glömt allt an,at omk.lng mej och höIl
pä arr rammå eti Lirei skär.

Alrik

lösÅjorde med vana och flinka
fingra. fängsren ur maskorna, fisken för
sig, de stinna krabbo.na för sig. När ha!
kom till humrarna sr han sä där i förbi

ja ä inte gla i hummer, dom ä för

Regner iade upphön och solen brör ge'

nom molntäcket b*om ky*rorner lust
!är vi Iandade vår fångst. oljeklädelna
åkte av och vi kunde inre ftotstå en
hasri$ dopp sedan vi med ärorna fösi
undm de he§i påEängarde manererna.
Sen

Jag tittade på de srora srana besrarna,
som fixe.ade mej med sinå kålle ögoD,

kaståde

en blick runr omkring

konstarerade att vi

fäit

och

sällskap med and

rå monontldiga f iskare.

-

bd der hem till frukosre!.

Innan Ahik och jas skndes år sa

hu,

icke utån besvikelsens dar på rösren:
Du, dom där humrarna, ä dä inre
själv" tusm aii det jusr nu är fdr-

Hlaa skräpet överbord. såjag beslur

samt, och en för €n en gled humrårna
rillbäkä i sift rättå elemenr

,4Å" Forss
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parluo14,,y,fr*?
vi

frägade i förrå numrer under d€nna
rubrik vitka som på egen bekosrnad ville
delta i en gen1elsåm resa söderur i vinter.
15 20 svar har kommir in. Nåm'en Då de

irrreserade har öve.lämnars d1l sryretsen,
som får ta upp frågan ritl behåndling.

VI HOPPAS PÅ ATT DET

BLIR ETT BESLUT OM
ATT ORCANISERA EN RESA
:. r!
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Medarbetare välkomna
Skriv o.h fräga om nigor du
funderar på ell€r om Du har nåsor r br
rära Vill du tara anonvm Earånterrs i.r
diit naDn inre läninas ut till nägo!. D.t
§.annar nrella. dej o.h redakrijr.n Dirr
bidrrg bchöver inte våra någon välskr(
ningsövning. Vi pursar till forft.n år dirt

bidrag, or: du sä vill. Du ä. också välkoor-

nen per relefon. Nog är der vat,rg,r som
d! trckcr är dåli$ o.h borde ändras på.

EIl.r kansk. du har någon solskenshisro
flr atl dela med dej au. Hör a! dej. våra

"HJALPMEOELSMARK]'lAD"
Dssa hjiupmedel diljs genom
Kårin Cedin, Tolnbacken 3,
163 54 Spångr, rel. 08 - 36 ill 48.

TOMÅSKYDD

/?@

Stomaskydd åv

vit texril med kddbors

lås.

[\

Olika halsvidder: 15-42. Angiv önskåd
s.orlek. Pris kr 20:

\,
I-ARMAPPARAT

Larmåppåråten är en doså ungefär lika
stor som eil cisarerwakei. Den är åvsedd
att ä.våndås i nödsirualioner och kan at
g€ en gåll och kråftig signai om mu beböver påkallå uppmärksamher.
P.is med

båtteid. 35: -

BruksaD!isnirg nedfdljer.

PS Stomåskyddet Stom-aid

(se annons) kan numera skrives ut kostnadsfritt. som fdrbrukningsartikel inom flera län. Fdga din logoped.
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BLI MEDLEM! STOD VÅRT ARBETEI
Du son vill v€a ner om RLE .[cr viu bli nedl€m kan o ion6kr med nädat lokshvdel_
ninS. v€m son vill [d bli medlem. Sät in ]5!- På tosrgi.o nr 35 17 5', 2 och Du år $öd_
jud€ m.dlem- L.ry tonm.riom exEa lsito pii P.nsuna.
Konral(mÅn lör lokål.vd€lningrrna.

Gile: sir

Baglien, Induslliv,8m 5.820 20 Ljusne

Giiteborg: EricHemlnsso.,Gil rsatan 1,421 41,VäslraFrö1unda
Linköping: Carl Asplirs. Sydtåeatan 27,573 00TGnås
Lrnd: Orro Jo.er'.on. irckani.gdrdl r, ,ll0 4l TLg. 'io

§tocklolnr: Lilenor Cedin, Bmgarm 1?, 171 63 solna
Uppsal,: Svca östh, Yderg,tm 22 b, r53 25 Lppsala

Växjör Ula Beigendanl, Kulagahn 16,360 5l Hovnanlorp
aireitu: arnc Folkennån. Vislninnåerran 1?,103 42 Örebro

Ordldrande:

Kdi,

Ccdnr.

T...ba.ke. 3,

163 54 Spångr

Sckreterar. air Baglcn, Industiiviscn s.810 20 Liusn.
(asör: Irdnc Perte^son, Tomlorp 5058,5.11 93 Slornc

rel.

0270/686 32

ler.

03v47 87 63
1el. 0140/129 47

t.l, 040/46 61 76
r.1, 08/83 87 9?
rel. 018114 05 32
lel,

rel.

r.l.
rel.

0478/'412 06

019/11,16 45

08136,11,18

0170i686

l:

slr sirrir:ga eftci ihck!r
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