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RLES Linköpingavdelning firade sin
tioåriga tillvaro under festliga for-
mer på Tranåsbaden, veckoslutet
2 3 okt.

HISTORIK

Carl Aspling, ordförande sedan står'
ten 1972, erinrade om vad som
hänt under de tio åren H,rr med-
lemsanralet mer än fördubblåts.
från 22 till årets notering 45. Stora
frågor i handlingsprogrammet har
varit, kamp för enhetligare normer
för erhållande av handikappersätt
ning och såmmaledes fdr förbands
material. Han beklågade det hittills
klena resultatet härvidlag, men
trodde på fortsatt kamp med vässr
de ergument,

z

Han påminde även om ällx angenä-
ma medlemsträffar man ordnat ge-

nom åren. T.ex. på platser som Kal-
mar, öland, Västervik och här på
Tranåsbaden där man också anord-
nade RLEs riksmöte 1974. Sedaa
1980 har man även årligen anordnat
en tredagars tal' och rehåbiliterings-
kurs i Dalarnå som blivit mäkt, po-
pu1år.

Stor geogafisk spddning på med-
lemmarna och i många fall hög ål-
der och ohälsa har gjort det svårt
att samla alla till de olikå aktivite-
terne. Man har dårför ofta fått söka
upp en del medlemmar i hemme!
för att hålla kontakt och infomero
om RLFs verksamhet.



Avdelningen har också bedrivit en
omfattande information i skolorna
om vårt handikapp. CäIle berättade
också om de fortlöpxnde terepi-
bcsöken hos patientcr på rcgion-
sjukhuset, både före och eftcr ått
de leq/ngektomersts. En utställ
ning, om våra problem, i anslut
oing till lnternationella Handikapp-
året, visdes på flera plåBer inom
verksamhetsområdet. Första tors-
dagen rarje minad hår men enord
nat s.k. talträffar i Linköping under
medverkrn av logopeder- Ilittills
har ar'verkats åtta sådana tråffar
sedan hösten 1981.

öVRIGA FESTINSLAG

Under jubileumsdagarna förekom
giveois också mat och dryck och
angenäm såmvaro i störstå allmän-

het, som brukligt är i sådanå hår
sammanhang. Man lyssnade till rn
förånde ev Doc. Jan Olofsson, sång
av Margaretakören och av 12 åriga
underbarnet Annå Lårsson. llan
tackadc varann för gott samarbete
under de gångna åren och avsluta
de lördagens ö!,ningar med en
svångom,

På söndagsförmidden blev det be-
sök hos stadens ledande pålsfirma,
som bjöd på kalfe och visning av sin
imponerande anläggning.
Eftcr cn välsmakmde lunch på
Tranåsbaden bröt men så upp och
reste var och en åt sirt hå11. Förn'.od-
ligen mcd dcn säregna blandning av
vårme och vemod mao brukar kän
na, när man lamnar goda vånners
l"g.

vyrelscn samlad. Si aad. fr.a: Rune Pet tersson,sck/.
* A ,1 Brit t L.nh'soa, ka"sor - Ståpndc Brcr Joho"so,1.
HCK ocb landstinget.

* Cdrl Asplilxg, ordf.



ÄvrN NORGE

Norsk Landsförening for Lartngec-
tomertc (NLFL) firåde sitt 15-ärs-

iubileum i augusti pä Vestlie SPor
iell, Geilo. Der var en mycket trev
1ig och lärorik tillstillning.

Iag rreffrde en massa manniskor,
l,;de lekmin och soeci:hsrer och
sku11e gärna se att vii RLE fick lika
brx kontrkt med Iäkare inom vårt
intresseområde. På Geilo fanns
inte mindre än tre läkare bl.å. pro
fessor Jens Hell som ju även besök
te Sverige i samband med Nordisk
Kongress 1979. Rektor Lorang
Hanien från Bredwet Senter for
Loqopedi d<ltog riLlsammans m<d
wi iogopedet 

- En kurrror från
Rikshospitalet var också näNaran'
de hela tiden.

Norges Riksförening har',ål samma

oro6l.- som vi iSverige, Iånga av_

itånd, så det blir wårt att nå alla i
glesbygderna. Vi diskureråde en
sammanslagning åv verksamheten i
de nordligaste delarna av våra av

långa länder. Även Finland, som

NORSK HTSTORIK

Bjarne Birkeli, sekrererare i föreningens
fö6ta styrelse och sedermerå ,i.e ord_

förande, har i ånslurning .ill deras 15 års_

jubileum tecknat föreningens hisrorik,
sod iiven till stora delar äi hela Norde.s
LIr-histo.ia.
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deltog i jubileumsiirandet, var innc
oå ramm,: Iinie. L nderteclna.t
i,,-t ...,.1" f,irsl:ver qansk.r lost
och vl enadcs o- ait tr-upp frågan
på Nordisk Kongress i Finland i naj
1983.

Norge har ca 300larr ngtktomerude
re$srrer,rd(, men det tinns säLert
flera, eftersom man har samma
problem sorn Yi l S,,€rige, arr inre nå

ä11r. Norge hår ett fanrastiskr bra
samarbete med Cancerfonden, som
är representerat i deras s§relse med
ett ombud. Nägot för Sverige att ta
efter tycker jag.

Jrg är myck<r racksam for atr jag
ficl delraga på Geilo, som inte bara
var en fest utan också en kurs i bå
de hygien, psykologi och attiq*d€r.
Dessutom en uppvlsnlng av slmnlng
med snorkel i hotellets fina simhall.
Tiden räckte nästan inte till. Vi fick
även vara med på en fantastisk
busstur till Hardange idda. En tur
genom omvåxlande natur,

KaÅn

Förbe.edelsema sträcker sig tillbaka till
1957 då iniriarivtagaren Kjeld Aal Flood
fick kontakt med amerikanska föreningen
lAL. Serdermerå ånslörs sig en grupp till
danska föreninsen bildäd 1965 innan man

således 1967 i likhet med oss i SveriSe

HAR IUBILERAT



var redo ,tt srlrra .get. De! skedde på
nuurande Bredrler Sen..r for Logopedi.

Man fick kort tid efter siart€n konraki
med no6kamotslx.iSheren rili vår Can.er
ford, som gev bidrag till verksamheren,
t.ex. för föreningens försra officiella bc
sök iDanmark 1967, vilker år upprjnDet,
sen tiLl de numera etlblerade lordiska
korgresftna. E! kongresdelegarion om
f,rra pesoner från rarjc l,nd besrod ur
sp.un8ligen xv en läkare, en logoped. en
§oci!la$istenr o.h en loryngektomerad.
\är det fösragången inbjöds rill kongrs
i Finland 1968 lisade dct sig ålt ingen av
de ölrisa nordiska ländernå hade räd alr
bekosra rcsan för sin delegaiion, varför
hela elenenanget hotade air gå i stöper.
tills finska LE föreningen Senerösr erbjdd

1969 va. Norge värdland fin Dordiskå LE-
kongressen. Der året kom även den törsrä
loNka ralföBrärkaren a! fickforma. rilt
ett pris ar knappt 100 kroDor, lalav sjuk
kasan betallde 75 %. Sxdnra procentuel-
Lå bid.ag utgick fö. luftfukr.re och hy8ro
meter- Ett antal sionaskydd började de

År 1970 åntdgs nya sradgår som Eav röst-
räti för stödjande medlemmar. 1971 in-
troducerades den belsiska sno.keln och
även eh svensk konstuktion (Kjell

Under 1972 srarBdes ku6er i socläla
f dgor och hjälpmedelsf rågor.
1973 bildades fö.sra lokalavdelninsen och
under 1974 hölh "de. fösra intemåtio
nella simmarstämman för laryngekrofte-
rade" j Belgien. Å.er dårpi ävlade rrc
lar] ngektomerade godkinda prov för

Under 1975 bö.jade bidrrysgivniDg fdr
bilköp..

1976 srarBde nybhnr ordförandcn Hans
(lotlschalk en lntirökkampanj i lenders
slolo. verks!fthctcn skörres ar "kåsö'
rer", som utbildadei på kurser i LE förc-

i\ågra kåsörer från den allt populälare a..
ti.ijklerksamher.n bjijds på en reckas
ies, rill SiideD 1977.
1978 föreiogs en liknaldc reså rill Tene
ritu med h€la +5 deltagir., kåsörer med
äkla hälfter, en läkarc. en sjuksköreAkå
o.h rcs.led,.e. En delesåtioD om sju per
soner .red prof. Berdal i spetsen deho8 i
Lt-virldsköngrese. i F.ankrikc. T.e ar
deltsgarna lar lan ngekto mr.ade. Detta
är indoducerxdes också Staffierk opera

Rektor LorangHansen rähnde i si.r in
Iedningsanförandc på ärers Ceiloku§,
ati det rar 30 år scdan (19,18) losope-
d;sk behandLlng blev läsr etablerad i

1979 reste ,13 medlemmar rill Lanzarore.
År1ls kurs på ceiLo sahläde näsran 120
laryngektomeråde och äkta hälfrer och
dessuton boftemor 30 andrx gäst€r. \v
ru! rill Kanarieöa.n, 1980-

Man kan inte underlåra arr nähnå den
srorå födust soD d.abbade no.ska LE
föreningen 1981 då deras eldsjäl Hans
co.tschålk avled. Hans insars är !erk-

v; durår här sammandrage! av d.n
historik på 11 sidor som Bjårne kallu
"kortfåttad och olullsrändis" nen som
ger mångr inftessaita upplysrinsar od
LE-föreninga.nas f ramväxt i Norden.



MERA FAKI;A FRAN

RlKSMÖTET

Riksmötets prorokoll har kommit.
Ur det hämlar vi några uPPlYsningar

som kan vara av intresse.

Det meddelades att Kålmar-av-
delningen ej har bedrivit någon

verksamhet under 1981/82. Ge_

nom sin ordfdrande hår man för-
klarat att man ej r,ill delta i RLEs
srvrelsearbele. Ärsavgift har ei

hlller betalts fdr 1982. Ert för
slag om att avdelningens med_

leÅskap i RLE skulle uPPhöra,
bordlades.

St) relscn bevrlJades ånsvarsfr;
h.r lör dden 1980 07.01-1q82.
06.3 0.

Lars Bergendåhl från RiksförsdL-
nngwtrkir RFV redogjorde f"r
crundtrna for trhålian,ie ar han_

äikeppersärming (h-ers.) och hän

visade till RFVs gjorda utrcd-
ning, om behovet ev h_ers., ivil-
ken RLE deltagit.

Riksmötet konstaterade ett ut-
redningsbeslutet el gett det resul_

råt RLE vintar sig och att mdjlig
heterna att få h+rs. bedöms olika
inom de skilda försäkringskas
soma. Leri-ngektomerade måste i

många fall ha ytterligarc ett hån-
dikåpp för ått få h-ers.

Riksmötet fåstslog att beslutet,
huruvida den laryngektomerade
skall få h-ers. ej sker med den
objektivitet som åligger den an-
slagsgivande myndigheten.

Riksmötet uppdrog åt sryrelsen
att med kmft och åberopande
tidigare gjord framställning kråva
likformig behandling för allå Ia

ryngektomerades ansökning om
hrrs. hos RFV och försäkrings
kassorna.

. Årsavgiften (den avgi{t per med-
lem, som årligen betalas av lokal
avdelningarna till RLES centralx
kåssx) fastsrilldes till 10:-.

a Lokelåvdclningarnas ledåmöter i
RLEs representantskap (tidigare
kallades denna församling sryrel-
se). Första nåmnet ordinarie.
andra ersättaren:

lngvår Härdin
Ma a Sköldin

Gåvle,



Göteborg:

Linköping:

Lund,

Stockholmi

Uppsala,

vär.jö'

Eric Hermansson
Gösta Jorhede

Carl Aspling
Ann'Bdtt Eriksson

Otto Josefsson
Hjalmar Nilsson

Lillemor Cedin
Sven Svensson

Svea östh
Gunille Beling

Ulla Bergendahl
-,\llan Iiriksson

Arne Folkerman
Gerd Folkermån

örehro,

o Revisorer i RLE
ordinariel
Curr Bengtsberg,
Sven Pettersson

A11an Christensson.
Harald Rr'{ors

Bengt Oli,
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ABF i handikapprörelsen
Under 70 Blet hå. vi i värt land fårr en n\'
typ av lägsriftning, .åhl.ger. Socialrjäns
ren är jst en räm]ag. Det innebär, åtr
iD.ehåller konkrei formas och beslutas
my.ket närmare människornå. Det är ute
I kommunerna som de ve*liga besluren

Defta innebär, att det är i dom månsa lo-
kalå föreninsarna son kunskapen om
medLennarnas behov och hur man båsr
skall föreirädå dessa måsre firnas. Det
bLii för nånea föriroendevaldå a.t arbera
på ett nyft sätt. Kralrt pä fler och djupa
rc kuDsk.pe. ijkår. Alltsä, !i behörc. mer

Årr siudiecirkeln i de allra fies.a falL år
der ojämforbar bäsra instrumenier för
att skaffa sig kunskap är vi nog hek ör€r
ens om. Det är också här ABF' kan ge det
allra bästa stiidet för sina nredlemsorga
nlsåtioner. Inom .LBF, s förbundsexpedi

don och dess centråla studiekomhirrd på
handikappomräder, erberå. vi enersiskr
med ått va4e åi ta fram nya och viktiga
studiematieral för handikapprörelscn.
Med ABF:s hjälp blir der mojligr, även för
smä och ekonomiskt rcsurssvaga orsani
sationer, att för sin grulp få fram aktuella
och vikti8a marcriå].

Men "go' v:inner, om det verkligen
sk ll bli någonting åv deijag hä. har sagi.

ABF kan hjäLpa lill med urbildning av
srudieorganisatörer, cirkelledare, tå fEm
studiemåtcriå]. Ni i er orgånisåtiön kan
hjälpa rlll med ått sprida kuska! om
srudie!ffksxmhet som err medel att upp,

"ä 
er organisätions slfre och målsätrning.

Utsc studleorgarisaröre! o.h morilera
tuedl€mma..i att dekaEa i srudiecilkel



HET
slåss Iör oss

HCK, s grundläggande uppfattning,
vilket vi också betonar i vår huvud-
skrivelse, är att full vårdesäkring in-
om socialförsäkringssystemer en-
dast kan uppnås genom en fullstän-
dig återgång till de tidigare gällande
reglerna vad gäller beråkningen av
KPI och justeringen åv basbeloppet.
Mot bakgrund av den nu uppkomna
situationen vill vi dock föreslå rege'
ringen att vidta nedanstående åtgär-
der, vilka i någon mån kompenserar
de inkomstsvagaste grupperna. Vårt
syfte är att uppnå en rårtvisare för-
delningspolitik. De. är HCK: s för
hoppning att regeringen deiar denna
vår uppfattning.
HCK föreslår regeringen:

1. Att pensionstillskotten för för-
tidspensionärer hdjs med två pro
centenheter från den 1 januari
1983. Därigenom återställs prin-
cipen om dubbla pensionstill'
skott för förtidspensionärer.

2. Att pensionstillskotten för för
tidspensionärer höjs med ytterli
gare fyra procentenheter från

Det av regerigen redovisade försla-
get om n,vtt basbelopp och nya pen
sioner för 1983 har vissa allvarliga
brister. Förslagethar fått en utform
ning som om alla pensionärer hade
samma förutsättningar att bära bör
dorna, vilket ingalunda är faller. So
lidariteten kräver därför att rege-
ringsförsleget komplettcras med sär
skilt riktade insatscr för de inkomst
svagaste - d.v-s. de förtidspensionå-
rer som saknar ATP och som år
hänvisade till årt leva på ca 33 000
kr per år. Många av dessa människor
har åldrig ens fått chansen till ett
föwårvsarbete. De har blivit för
tidspensionärcr i unga år, utan möj-
ligheter ått bygga upp egnå till-
gångar, som ett långt yrkesverksamt
liv åndå ger möjlighet till.
Vi vill i det här sammanhanget ock-
så understryka att fastställande av
basbeloppet inte enbart besrämmer
pensionsbeloppens storlek- Dess-
urom blir basbeloppet också helt
avgörande för villkoren för bl.a. Iiv-
dntor,. vårdbidrag och handikapp-
ersattnlng.

a



den l juli 1983. Vid detta rillfdl
le bör också ålderspcnsnärcrernås
situation beaktas.

3. Att dc nuvarinde nir'åerna inom
hendikappersättningen bibehå11s.

4. Att regeringen snarast urarbetar
förslag om inordnande av egen
avgifterna för sjukresor i det
nuvarande högkostnadsskyddet.

5. Att regeringen medverker till att
den tidigare riksdagsmajoritetens
beslut om minskade statsbidrag
till kommunala bostadstillågg rivs
upp. Dettå beslut har resulterat i
ått förtidspensionärer erhållit en
extra hdjning av boendekostnr-
derna - utöver ordina e hvres-
höjningar på ca i 000 kr/år.

6. Att beslutct om försämrade av-
drrgsr€gler vid inkomsrbesk:lrt-
ning fdr pensionärer omprövas.

7. Årr HCK ges representation i
clen arherrgrupp som hår åt! se

iivei de fråmtida re.qlernx inom
pensionssystemei.

yi hänvisar åvslutningsvis till hu-
'r'rrdskrivelsen och vire övriga kret
for budgetåret 1983/84, vilkås syf'
ten år xrt förbättra situåtionen för
hxndikappade och åndre eftersatrå
grupper.

Hendikappförbundens Centrå1'
kommittd
Bengt Lindqvist Rolf Utberg
ordförande kanslichef

,PREsS . STOPP'
Sista manusdag Iör deLla nurnmer var 15 nov.. Men trots
det kan vi få med några korta nyheter från represen-
tantskapsrnötet i Falköping 4 dec. Hur bår vi oss åt!

. Två nta hedersrredlemmar utsågs: RLEs, i kronolo-
gisk ordning, andra resp. fjärde ordförande, Gunnar
Bjuggren (72-73) oc:r' Hara1d Ryfors (76-78). Närmare
presentation rned foto etc kommer i marsnumret -83.

. Siv Baglien utsågs att representera RLE vid ett ut-
land svå rd e syrnpo sium på Teneriffa. Man vi1l från HCK
och landgtinget utröna vilken typ av vård sorn passar
oli.ka handikappgrupper.

. Beslöts att fortsärta inledda Iörhandlinsar orn sex
månaders provtjänstgöring på vårt kanslii för sökande
rned AMS-bidrag, Curt Bengtsberg och Karin Cedin
hå11er i trådarna.



lffiIE orsakar handikapp
Världens främsta forskare är i

dag engagerade i förstörelsens tjånsr.
Människors planering, resurser och
teknik tas i anspråk för nedbr_vtan
de ändamil, d.v.s. arr förgöra män-
niskan- Kapprustningen kostar i d3g
7 miljoner svenska kronor per mi-
nut, dygnct runt, hele året. Såmti-
digt breder fåttigdomen ur sig och
fler och fler människor kan inae ens
åta sig måtta. Detta skapar nva
handikapp och dödår. Det säger
Bengt Lindqvist, HCKs ordförrnde,
som i dagarne reser till FN för att
delt,r i diskussionen om FNs Världs
åktionspisn för handikappade och
för att överlåmna fredsbudskapet
till FNs generalsekreterare Javie
peres de Cuellar.

Bengr Lindqvist forrsärrer:

Inom HCK i Sverige ser vi der
som naturligt ett handikapprörel-
sen engågerar sig i fredsfrågorna.
Ländernes krafter är inte inriktxde
på att skapa och tillfredsställe r,åra
behov. uten att uppfinna medel för
framtida förstörelse. Denna vanvet-
tiga kåpplrstning måste stoppas. De
stora belopp det rör sig om kunde i
stället användas till humanirär verk-

Vi har sterkt internationellt stöd.
I junl i år gcnomförde DISABLED
PEOPLES' INTERNATIONAL en
kraftfull fredsdemonstråtion i HI-
ROSHIMA tillsxmmans med orga
nisationen för atombombsoffer.

10

I fredsbudskaper sägs bland ånnat
följande:

"Handikappade människor över he
la vårlden känner genom sin djupes'
te personligå erfarenhet krigets for
måga att sprlda död och förstörelse
övcr mänskligheten".
- HCK protesterer också mor dc
våldsregimer som förtn cker män-
niskor häns1.nslöst. I t'ängclserna
har också rusentals människor letu
lästats fysiskr och psykiskt genom
tortyr. I)essulom förvägrås månqa
ilrkring;r och poJirisks tjng,rr rehi
bilrtcL ing

-,\lli niste tx sitt ansvar för fred
och nedrustning utc i r.ärlden I Vi
måste kimpa för rätten att få arbe'
ra i frihet och för demokrati.

Världens handikappade kräver,

Låt oss enas i en vårldsomfat-
tande fredsröre1se
Låt oss kräva ett nåtionernas
ekonomier omvandlas från krigs
ekonomier till fredsckonomier
Låt oss kräv3 att de resu$er
som nu dösas på upprustningen
i stållet envånds inom socialt
värdefulla projekt

- Låt oss kräva att världens ledare
i vår känsliga tid när månnisken
har kraften att förstöra och lem-
lästa startar den enormr uppgif-
ten ett förde1å vårx resurser,
vår produktion, vår kunskap
och förmåga från skxpandet xv
vapen fdr krig till skrpende rv
instrument för live!.
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Sven Petersson, 81 är är laryngek-
tomerad och medlem i Stockholms-
avdelningen. Sven tillhör d€n föga
avundsvårda grupp, som tvingats
tillbringa ett antal år på s.k. barn-
hus, dit han togs in 1908, sju år
gammal. Orsaken var armod i hem-
met. Hans far hade dött två år tidi-
gare och lämnat modern, honom
själv och hans tre äldre syskon utan
försörjning.

Sven ger, på 23 tiitt måskinskrivna
sidor en inblick i fattigsverige strax
efter sekelskiftet. Det är ett intres-
sant och biwis skakande dokument.
som bår det självupplevdas omiss-
kännliga prägel.
Tyvärr kan vi av utrlmmesskäl en-
dast åt€rge valda delar och Iåter hår
med tanke på den förestående julen
Sven berätta bl.a. om sin Jul på

HEM]!IET
vi bodde i en hyreskåk på Söder i
Stockholm. Lägenheten bestod av
ett rum och kök. Köketvar period-
vis uthyrt till någon manlig hyres-
gäst, men med bibehål1en rätt fijr
oss art laga mxten dår. I köket
fanns tappstålle för kallt vatten,
slask och diskbänk samr en vedspls
med vettenresen,oår, som gev v;rrmt

r.atten. när vi eldade. I rummet ha
de vi kakelugn. Lägenheten låg på
nedre botten med tillhörende torr-
dass i en länga på gården. Vintertid
var bostaden mycker kell. Der hade
dock dcn förtjänsten att loppor och
vägglöss blev nrindre livaktiga.
lnqen människå frös ihjä1, sä r.itr jag
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Min pappa dog 1906 i den sorgliga
fattigmanssjukan lungsot endast,+2
år gammal och lämnade mamma
och oss fyra ungar ensamma. Vi he
de hört tå]as om Frimurarebarnhu
set Kristineberg "Krillan" kallat i
folkmun. För att få komma dit
måste någon av föräldrarnå våra av-
liden och fattigdomen i hemmet
skullc vara klart dokumenterad. Jag
togs in på Krillan 1908, sedan min
mrmma genom församlingsprästen
Kyrkoherde Klefbeck fått intyg på,
att vårt armod var fullständigt. ,\len
trots fattigdomen, loppor och vågg
lr;s kan jag än i dag uppleva minnet
xv min förav'ivlen inför avskedet
från mitt hem. mamma och mina
svskon. Jag visste att det tilläts cn-
dast några timmars hembesök f1-ra
gånger onr årer, så det skulle dröi.]
länge innån jag fick komma hem
igen. F-n hel evighet t),ckte jag.

KRILLAN
Barnhuset inhyste drygr err hund'
ratel pojkal och ungefär femtio
fliclor nästan alla i åldrarna 7 16
år. Frimurarna som finsnsierade det
hela var förmöget folk- I den s.k.
bönsalen på Krillan fanns stora
trvlor på väggarnas långsidor, som i
bladguld angav donåtorernas namn
och dei penningbelopp som respek-
tive donator bidragit med. Jag vill
minna§ rtt d.t vrr en som "offet"
hela l0o.0o0 riksdaler. vilket vår en
oerhörd summa på den tiden.

Sovsalarna rvmde 30 sängar, 1ådor
av trä med botten av turevåv, som
en gång varir spänd men med åren
kommit att mesr likna en hängmat
ta. I matsalen med sina långbord
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skulle således ungefår 170 bårn u.
spisas samtidigt, vilket betydde an
den som blev tilldelad sin mat först
fick äta den kall. därför att ingen
tilläts bö4a ätx fdrrån nlia fålt sin
poroon.

MATFIN
trlorgonmå1et utspisådes kl. 7 fm.
som det betecknades på den tiden.
Det bestod dltid av ölsupa sonr vi
kallade "gäspa". Gäsprn Y.u sällan
god, vilket troligen berodde på rtt
den njölk son den kokedes på i re-
gcl var gällen. Sommarrid hlde dcn
nrstan elltid skurit sej och smakade
vcde ärdigt.

Vr irck måt tem ginger onl dågen.
Det Iåter kånske mycker. tr'len på
grund av små porrioner och otill-
räckligt näringsinnehåIl blev man
eldrig män. Ilan rar ständigt hung-
fl9.
Till morgongäspån delades ut en

hålv skrädxd rågbrödskekå, som
dock inte fick ätas föIrän klocken
nio till ett glås mjö1k, som vi fick i
plugget. Den goda brödkakån åkte
emellertid ner i magen så fort man
fick en chans att stoppa den i sej.

Middagsmåiet senerades halv wå
och bestod åv varm mat ofta potatis
med kokt salt sill, lungmos, fisk,
bräckkorv eller annån enklare hus_

manskost,
Klockan halv fem fick vi något som
k:lhdes "vula' Kånske var det en
förvrångning av aftonvård, som var
den officielia benämningen. Vu1ån
bestod av en mugg blåmjölk samt
en bir torrt bröd utån margerin eller
annxr måtfett på.



Dagen avslutades med gröt och
skummjöIk vid sänggången. Gröten
vår ofråst så kall att man kr:nde hil
la den som en klump i handen.

EN PLÅGA
Här måste jäg berätta om en av plå-
gorna på Krillån I Vi som vår säng
vätare kallådes "pissluntor" och
fick ingen mjölk till kvällsgröten.
Sängvåtning betraktades och be-
straffades som en förseelse. Dess_

,rtom fanns den idiotiskå bestäm-
melsen att vi sängvätåre sku1le dric
ka oss otöstiga klockån tolv varje
dag, för att sedan vara utan dryck
till påfdl.jande dag, så ått vi Iättåre
skulle hålla oss torra om nåtten.
Snettade man vatten på eftermid-
dågen eller kvällen blev det frihets-
straff som följd. Vattendrickningen
klockan tolv skedde i hela klassens
åsyn.

Blötte man ner sej på nåtten fick
man ligga kvar på den våta kalla
vaxduken som ersatte filten under
oss. Många nätter låg man huttran
de och väntade på att morgonen
skulle komma så att man fick stigå
upp. Yi betraktades som någon
sorts paria och behandlades där-
efter. Denna plåga följde med långt
upp i tonåren och hår säkert bidrågit
till en känsla av mindeNärde som
aldrig har släppt.

JULEN
Min första Jul på Krillan blev en

anqenäm orerraskning. Då b.öts

"ridr',srudnen så fantastiskr åtr
mr., !,ckt. sej förflyttad till sagans

paradis. Vi fick alla skriva en be-
grinsed önskelistå. Ilan fick önska
tre-f1ra småsaker t.ex. spel av nå'
got slry eller andrå leksaker. Ibhnd
fick man vad man önskat sig, ibland
inte.
Firandet började med uppställning
på den stora gården klockan halv
fem julaftons eftermiddag. Av-
mårsch skedde med vår orkester i
spetsen till bönså1en för gudstjänst
och julevangelium av påstorn. Där'
efter till gymnastikseien som inför
julen röjrs upp för att ge plats åt
dess begivenheter. Överallt var pyn'
rat med tallkvistar och girlander. I
mitren en .jättejulgran som räckte
ändÅ upp till det höga taket. Nu
dansades och sjöngs alla gamla ring
Iekar som hör julen till. Alla dansa-
de och sjöng, stora som små, gåmla
och unga. AIIa våntade på matsalens
julbord.

Antligen gav skomåkårmäster tec-
ken till den sistå dansen som var en
slångdans. Vi hölI varann i händerna
och bildade ett långt ringlande band
runt granen och ibland om vädret
tillåt giorde en wäng ut i det fria
för att få lite svalka efter dansen.
Den som var sist i wansen på der
långa tåget for som en skottspole i
svängarne. Det var alltid skomakar-
mäster som ledde dans och lekar i
gymnastiksalen, och vår egen mu
sikkir, som förgyllde våra enstaka
festliga tillfållen.

OBESKRIVLIG K}NSLA
Många närboende och anhöriga
kom till julbordet i måtsalen för att
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bevittna vår spon.åna julglädje.
Känslan vår obeskrivlig når man ef
ter a1l gåspa och rtla såg de dignan-
de borden fulla med godsaker och
julklappar. Man måste vara krilla-
grabb för ått förstå hur det kändes-
Det är minnen som stannar kvar till
livcts slut.

Frimurarna hade fl era grosshandlare
som donatorer, vilket betydde
mycket for der generösa julbordet,
som formligen dignade ev julklap'
par, gotter och mat mån anners åld
rig såg.

Bland dem som skänkte julklappar
minns jag särskilt Bagerifirman
Reinhold och Svånströms Peppers
handel. Därifrån kom.lulkusar, ka
kor, olika sällskapsspel, snunor,
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munspel, rullband och mycket,
mycket ennat nästan ofettbart
skönt för oss som var instängdå på
Krillen.

Så iöIflöt någon timme när vi för
såg oss av vårå tilldelade godsaker
och jämförde och gladde oss åt våra
små julklappar. Men säj mej den
lycka som varar beständigt. Kloc
kan åtta skulle vi vara i sång. Om
tumhd av dagens många trevliga
upplcvelser kände man sej för en
gångs skull upprymd titl sinnet
och somnåde så småningom i en
glad fönissning om rtt snårt skulle
man få hä]så på där hemma.

HEMÅT
Tilljulfröjderna hörde också ett be
sök i hemmet på annandagen. Änt-



ligen skulle man i någon mån få sin
hemlängtan srillxd. Trots att der vår
fattigt och elåndigt hemmå s:i kän-
d< man naturlJgwrs ofrJ en gnagan-
de Jingtan hem rill mammc och
n'skonen. Mamma brukadc hamra
mej rid åtrariden pi ånnrnLlrns

Hemma bullades upp allt hon för-
mått spara och skråpa ihop pengar
till. Jag fick alltid brune bönor med
stekt fläsk, som var det godnste iag
visste, och dessutom proppa i mej
så mycket jåg förmådde av andr,r
cv. godsaker som skaffats fram till
dctta speciella tillfålle. Jag brukade
ha med några små julklappar hem.
Kanske ett brev synålar till mam-
ma ett rävspel till brorsan och var-
sin vackert Iöryackad tvål rill svsr

Pengar till julklåpparna kom från
vår enda inkomstkällå på Krillan,
rirtjakren. som skulle fördåna err
kapjrel för sig. Vi fick 5 dre för \,rr
je råtta. Död eller levande. Den
skulle vises upp för "Maschå"
maskinisten. som noterade den i en
liggare, varefter vi fick gå fråm tilt
ångmaslinens i rlucka och sLdnga
in den. En rid kunde en rdrra ge fli

rr frnjringar Ildn öpfnrde tlr-
luelrn orh siangde igcn dcn men
kxstade sånridigr råttan i en vid
biige mot en bakdörr där man senå
re kundc sm1'ga in och osedd hämta
den. För rtr senårc få \'trerlisare en
eller flera noreringar- för iamma
råtta. Nlen bluffernå upptäcktes
givetvis så småningom och kontrol
len skärytcs och omdjliggjorde
extre lemönngar.

FRÅN SKRATT TILL GRÅT
Jag vet inge andra dagar som gick så
fort som "hemmadagerna", Snert
vår tiden ute för umgänget med
syskon och gamla lekkamrater-
Klockån åtta på kr,ällen miste li
oLrönhörligen vara tilibaks

Avskedei hcmifrän och från manl.
må vid porten på Krilien finns det
inte ord som kan beskriva. Hastigt
Lastådes man tillbaka igen idån
vettlöså diciplinen kamråtförtryc-
k<t och trdngdes in med en nvränd
fördjupad hemlängr,rn <om aldrig
torr. Det srärs floder å\ f.irrvi!l.ni
och hoppioshet<ns rårar pi Krillan
dessr Lr,allar

Srefi petersson



Åter har ett år snart gått till ända,
ett år fyllt med många olika arran-
gemång. Först av a1la samtalsämnen
är fortsättningen på handikappåret
och dess beq,delse för alla grupper
inom HCK. För oss RLE-are hår
nog inget större resultat kunnat
framhåi1as, men vi äro starka nog
till att förå vår kamp vidare till-
samman med övriga handikappade.

De sedvanliga onsdagsträffarna fort
sätter och samlar sin trogna skera,
Informationer till påtienter, elever
och sköterckor hår fortsatt i samma
utsträckning som under tidigåre år
och har uppskattats mycker.

Flera ev våra medlemmar ståller vid
behov upp och gel moraliskt stöd
och praktiska råd såväl före som
efter operation,
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Som avslutning inför sommaruppe-
håliet företogs en dagsresa rill Kö-
penhamn med buss den 13 måj, Ett
40 tal deltog.

Vid åvdelningens årsmöte i april
månad utsågs de ombud som skulle
representera göteborgsåvd€lningen
vid RLE:s riksmöte den 11 septem-
ber. Särskild inbjudan art deltaga i
riksmötet hrde urgåft till våra he-
dersledamöter Gustav Andersson
och Edc Slättberg.

År€ts utlandsresa gick denna gång
med buss till Rhen Mosel och håde
samlat 40 st medlemmar med da-
mer. Vi åkte genom Danmark via
Puftgarden till ön Fehmårn som var
dagens första mål- Efter frukost
gick färden vidare genom Tyskland
till den vackra medeltidsstaden Gos



lar. Resan fortsatte på många un-
derbart vackra småvägar i det stor
slagna Harz till Riidesheim som var
vårt mål för två dagar. Vi mottogs i
Riidesheim av ett strålande som
marväder med 20 gråders värme.

En del urfärder gjordes bland ånnåt
till Wiesbaden dår r,,i drack brunn
och ti]] den internationellt kända
vinfabriken Åsbach Urelt i Riides-
heim där vi flck provsmeka deras
goda tillverknlog. Efter uppehållct
fortsattes fården denna gång med
en rvå .immars bå.färd pi Rehn. En
underbar och fin resa förbi den väl
kända l,orele\ klippan. I St. Goars
hausen väntade vår buss som lörde
oss vidare genom de mest underbar:l
trakter av vinodlinger till dagens
slutmål Bernkastlc Kaus. I denna
våckra st3d stannade vi rv-å degar
för rtt vila och rekreation samr iör
promenader. Sists kvällen vår en
festmåltid arrangered. Till dennå
goda måltid senerades moseivin.

Efter frukost lämnade vi Bernkesrel
Kaus och hemfården start3des. Re-
san gick till Bremen för övernart
ning såmt till Hamburg och Liibeck
samt genom Danmårk till Helsingör
och vidarc mot Göteborg.

Ett varmt txck vill vi framfcira till
vår underbara guid Edith Ceder-
berg. Genom bilder och foton semr
informationer fick vi veta nästan
allt om de sräder och landskåp vi
fårdades genom.

En talkursresa till Fredrikshavn un-
der tiden 10 12 oktober samlade
35 st. Intresset för talkurser är m\,.-
ket stort och efter denna inteniiv,
kurs var samdiga övcrens om ått
fler kurser behöver anordnas.
Yaterligarc en dagstur kommer att
anordnÅs. Resxn kommer arr gi ge-
nom sjuhäradsbygden onsdagen den
1 december. Resan avslutas med ett
gammald.rgs ju)bord på ctt trer ligr

Avdelningens sedvanliga julfest
kommer att ske den 10 decemb€r
på Dalheimers Hus, Göteborg.

Året hrl varit mycket arbersamr
men intressant ur rlla slnpunkter
och till glädje för alla partcr. Eft
stort tack riktas dll ella medverkan-
de med önskan om ett framgångs-
rikt 198 3

Till ållå RLE-rre vrr ni än hor vill
göteborgsföreningen framföra en
önskan om

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
Sw och Eric

önan tuppade av!
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MED POSTEN

Svar till "Hustru" i nr 3/82:

Du skriver att det endast år de "ut_
valda", som skall fira vårt 15-års
jubileum med mat och dryck, eme-
dan medlemmarna ute i lokalföre_
ningarna inte får dei av firandet.

Det stämmer ganska dåligt med
verkligheten!

Varje lokålävdelning her fått en
summa för ått markera att vi fyller
15 år- Dessutom är det faktiskt så.

att de "utvaldå" i det här fållet är
personer, som offrar fritid och be-
k\.ämlighet för att jobba inom RLE.
Deras inbjudan tili jubileumssupCn
betraktar vi som en liten erkänsla
för deras tjänster i ett ofte otåck_
samt föreningsjobb.

Kain Cedin



Laryngektomerades lokelåvdelning i Lund
hade på etr höte besdmr årr lå en u.
färd iill Kungsholms milirärområde vid

På nötet b.statfifiid ned! förcti,s.
vi shute åi, bil, d.t ut alLas n.nihE,
Fåt benm.rs lqno ldtld ri sl 1. åko bot,
rill Rl.kinse sknryå l ach så till Kngsbolns fon.
Ek dngri dntf.jt f)o.kd.t.lått ?1.k otb ?a.k
I bile, och hode till E$. be^itma.k
i Kisiansnn Dot skulle ri sdnhs tlla
n* nlik.n bebagade \n'nmrnknlld

vt knde tnl \'.ic at båhra.t pot finrct
det qt Ellt arh Allt sam ri dlta kd ret,
skatan. et falhdisdet latddcs en,
tåt.it.ton,.i th le nördpi O!.tl.n,
JaEhötde ln^t, tas titte hin,?p{ift frUa
ofl nåzor bt.! f.t då fnh nan på nig skr{d.
JaE sa on ågat gb fel si skiiu pi nt!, ilt.ä
jdE shalt indä ei s? snnnn skoil ig.n,.

I sL,ter hö,ne Nik löt d, ko"u.l.n
at ing.n bte. efret, at atking lu gefa,
on bilat gi.h söttletban h"nd.,eparc/a
.ch de bter heho.h åtet.ccelern,
Genom BlekitAe slaga/t he docb dam
,i 

"jöt 
tr hdtlig narut diit ti lot fidn

o.h söht? eftet?laa dat ri kunde lin
t ita t snotsås ocb sen få nddoto .

vi bnrtde en?ldf, dii fa "s 
bo/.1o.h binkdt

ocb taryade f olh nat hnde ,ii"k.,
Råde sndlgis oeh ?åldgg ath bå sone^ si ,
dnsio,n, ber?6tej o.b soka 'nett 

ditt.
vi bad. \i u.nlist ocb dlh.arsåraligt
att ,t;iffd aanne\ oeh det adt också totist
ach ldtnr Air ni snt a.b d kurde htttr
ar alh aott pi sis, s.n litk ii,då tun,b.
Fad." gich nat Ka skr.ka, på oKfrckri rop?d
bitamd tö$ade, behövde n.ft soppa_
våt ri.eron.iockså skutie tiilfd bal
han shdk littklaru föt o$ 

"nnhdn 
det btu.

Holzet,isst. liiset, hnrde före ned si, bil
det gattd. Jötos dndrn håtta\a hd lit.
Pd tiig.t faris e blo son hu e gå opp
on.i ej $anaat1. d.t bteDet sn.tplist*D??_

Kårlskronå. En a! dcltagärna har hä. pä
ert ,nnorlunda särr uttt.Jckr sinx tankar

st h.tt ti ftun tilt bdh !,, t! d.t.dti, bir
ti sktlle E; .nbahl i.t a ndt dtnasfiit,
MilnnE s bnt kon, risjotule entd
d.t g;tlde se ef,etsi o attd hoti ne,l.
\" lat iltdhqt lidråt nå|. KmEshat$fott,
a.b s. a.h hön alh rdi ,tilitaft n gjolt.
,Uen t r.r.ilritdl, ont, det het tigt it,
lie dds. hdt sqd nt.i hot Ddit ddt.

vi bddt,u ufilertud ondrui t.låx
dt ldndrn hnng bldnd milit;irct, d.t bl.ait la.t
Benk.tndlslat li giek på bite,.,tbail
en \kLttz lötd osår.t ti odoiotd,
,14.n \is den sbnie sah bsfitdis. ra/a/,
Ital*et k,nde ej sdrr? pi br.» ktdfl
ry rd föt de kiadönha,ladorhsis
at b'te s nt.kl,ti d fnrpi sdter lig
D?t nt ert ealnrtt, ,ad shtll! ri g.ra?
Fj linu en Dh ocb bo/t rå" banon haru.
vi ln^nkt ned \krutn?isel ach ståh/åd
Jöryba.jpp,a dinen, da fa,"s et nåsa, Å.1_
vi ftuletude ocb dåti ku"de enÄ
dt Hatserskull. dtut»ed o$ f.run8
bt åht. n?d o$ i bil.n, btah ]rdn k.n med
n.n ha,s bil eod htur, de lnhudedilled.
vi hnd? ,et1an "tda .n. e!?n?nang
till Katlsit.rd till ddda| pd t?eclanE.
],.tdrea o ,rn*kr ned h.it och 'tdnktoftlat,,_
vi btenna d 

"tan 
bäle syh achlifltar

cldt o.b nötda,i benåtd e lara,
Dd gåt LLll och Allan frdn tl ! shrtt
aeb rilL"t,i dÅchet kdlfc i deqsoilta.
Dei ljatute pi siimo bide tkiet a.h kitt ,.

Nnn blitkat i bnhn ?å dagen sah uir
?å,nee a.h sjö" son ai dlh hN h&.
Då nn" td.ks n mot r Hefte sam sen ill
d tllt hdt tait ot\icksfn :å e 

"i 
litt,

vi skilde\;t o.b togdtsked dt rd dtu
otb a skade såkett a alla de a"dro
son ire unt n.n ?å !åt 4lnrd i ddE
et dfror år tille 

"dru 
ned i ndn ln{.

?,/r/ård .xszor
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EUAFINE
simrnaF sorn en fisk !

Vi berättade i ett tidigare nummer
om norrmannen cabriel Smirhs
smått fenomenala insats i Stock-
holm Marathon. Nu måste vi få pre-
senlera ånnu ett spänstfenomen
bland våra laryngektomerade vän-
ner på andra sidan kölen, nämligen
Bjarne Birkeli.

Bjarne opercrades 1961 och har
ry,l]t 67 år i år. I samband med ope'
rationer var han borta från jobbet
ca två månader. men sedan dess
har han oavbnrtct varia verksem i
sin anställning på en chefspost inom
mejeribranschen, tills han blev pen-

Bjarne her en kristen livssvn, är ak-
tiv inonr Filadclfia och tillhör det
fåtal som fått lary'nxcancer trors ar!
han aldrig varit rökarc. (Endåsr rre
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av Norges 150 leryngektomerade
har aldrig rökt).

Men hån är ovanlig :iven på annat
vis. Med okuvlig energi hår han trä-
nåt sin kropp undcr de 21 år som
gått efter operationen. I första hand
för att kompenserå sitt handikapp,
men träningen har också gett en rad
utmärkelser, som even en mycket
yngrc icke handikappad person
skulle känna sig stolt över.

Som medlem i Oslo Helsesportlag
tränar Bjarne regelbundet skidlöp-
ning, simning och friidrott. En dag
fdr länge sedan säg han en uppma-
ning i en simhall ått "ta svomme
knappcn". Och de. Åjorde han utxn
större svårighet med hjälp av sin
snorkcl. Distansen för detta sinl.
mårmärke är 200 m urån ridsbe



gränsning. Hao kände att han skulle
kunna öka sin kapacitet betydligt -;'
om han tränade mera. Följaktligen
började han samla poäng till "Store
havhesten i gull". Kråven för detta
exklusiva märke är bl.a. under'
odttensimni g, dykning efter före-
nål på fyra meters djup, simbop?

fÅn fem meter, simning med kLider
minst 400 m, dokLidning i adttnet
ocb liwriddning med ilandtagning
20 25 m ao jtimstor ?erson. (Btrr)

Detta märke har hån nu klaråt /em
år i rad ! vrlket givit honom Hav-
heststatyetten.

Nästan Iikadånt härjar han på ski-
dorna. Skidmärket i guld utdelxs
varje år och kräver att man under
det gångna året åkt minst 30 mil.
Dettå mäIke har han tagit l5
gånger I Föt den prestationen har
han nu fått Skidstalyetten.

Men der råcker inte med detta. Ilen
har ocksä fått en mots\.årande ut-
märkelse i friidrott. För många års
godkända prov i flera grenar, har
han fåtr Friidrottsstatyetten. (10
blankt på 60 m)

Slutligen hår han belönats för han-
dikappsimningsmärket, som kräver

EFTERSNACK

t ftet fit altikel an "latthgektanetud
marutbonlopdte' tf.kte någon dtt Llet

odr "apsrkologiskt" dtt ge publicitet åt
iLllattsbtdgde/ a1 ldry gektonerdde Det
Jotnladddes kh"a ttkd »nnedd»de
tid bedi;n )ns ar beld sluPpew fusnka

Uppvtirm ing på fitillet före statt

7 km simning per år. Det här mär-
ket har han ocksi tzgit fem gånger !
Desse fem mårken hår till sist givit
honom Delf instatyetten.

Dettä år helt fantstiskt. och fak-
tum år att han är ensam i Norye om
art ha dessa fyra statyetter. Det är
skönt att det finns eldsiälarl

Desd fdtbågol dit ikelt otö.liqa. Vott
d.t så .i1, dtt nat o.b dfanrd, d! as
,ot. tillrdtdekerk så btil "iltimndd,§hulle i te de hdt tpptuitksdtumdde
spnnstfe andd Mtd så dnnd*ninss
&da ocb foliaktligen iryct att sktitd
an. De rit letkliget u ika ! Heb skilda

ltån nei ocb an,ltd likndulr bosntkot-

Rail

2!

I



Jh,{ti -!%tht,
on jäs såser, aft jas har serr julromren
ära gröt, så kan der lara en oberydllg a!
vikeLse frå. sannirgen, eller .entår vara

Det var i slurer pä 20 taler. Elekfiskr ]jus
lxnns i nåsra få stugor i min barndomsb!.
Någo! hade tclelän och e! cnsrxka pion
jär hade jusr skaffar den fönra radion.
Men i stiller håde vi minsr err " gdmmah
origlnal" i rårje smga.

I en kojx i skosen bodde en märkLig lne!
gubbe hed etr märkllgt namn. Han kaLlå-
des Motti Petrcr. Lilen lar hå. som sagr,
och krokig. Der knoriga ansikrer lar nii$
tan helt doli i en vildruxen rona av glårr
hår och skä89.

Koja! han bodde i läs cn btu bir från far-
bar räg. Barå en.inglånde Eångsrig genom
granskogen ledde dit. Farfar min sä, arr
de. mestå soh gått ät rill bvgger hade han
dragit dit på släde oft vintem.

Hur sammal hån var vet jag inre. B å att
han var väldigt gammal, serr med mina
nioåriga ba.nåögon- I sin krafrs dage.
hade han varit skomakare o.h kunde forr-
farande skdffa en nager försörjning med
en halvsulnirg ibland.

Någon gåog vågade vi oss dir, några snå,
hyliår f.än byn, för åir rirta Där han lagl-
de skor. Men kanske ändå me. fiir art be-
gapa hans lustiga säri art ärå. Han levde
nåsran bara på grör, sa folk.

När han sulade skor lar de! med en serie
lv säreget rytmiska rö.elser- Hundraiusen-
tals gå.ge! hade hån säkert flyrrar sylsper-
sen frä. talgklunpen till sxlan. Pligger
f.ån nrunEipan till sylhilet. Err snabbt
slag med hammaln och ftäpliggen sårr dij.
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den skxlle Uran slnbar lnsftänsning
räxte fo8en fram, råk och tånrn.

Ilrn rar nrärkr ar sitt vrke på 1'lera sätr.
Inte bårl den krokisa kroppen utån också
gången var egen- Etr kort sreg med
viinster och så ett långt ste8 med hogcr.
Hån likyrm skut.ade fråm i ungefär sam-
ma ställnlng soh nir hxn snt! m.d lirsrcn i

BostadeD Flömde jeg berätta färdigr oh
De! var blggd not en stof flar slenhäll,
som bildade ena !äEsen i kojens enda
rum- Mor dcn väggen var också nurar en
primitir skosten tilL eldstaden. som rar
ett nellanting mellan vedspis o.h kamin
En kamin med.inSar ovanpå, där man
kunde sä$a ner ett kokkärl.

Nu pojkar ska ni bä|a in lire lcd år
mej, så ska ni fi ett stort äpple. sa Pctter,
en kräl1 når vi snugir oss dir.

vi vågade inre srja nej. och det ii. klarr.
ett stort äpple var ju helle. insen dållg
Iön för ati bära iD eri fång ved Och .han-
sen fanns ju också air han skulle kokr
grin på veden och ä!a medån vi fick ritia
på. Llrc hysigr kudigr var det väl också i
ko.ians ha.lvmörke!, rrors art vi visste eti
han ty.kte om barn.

Vi kom in med veden o.h la den i hbr.er

Det va. lint pojkar. Nu ska ni lä elr
äpple, sa han, o.h sl b1åsre han upp kin
derna, så ansiktei blev som en baltons
Srtte sen knyrnävrrna mor kinde.na o.h
tryckte rill. så art luften for ut Ded err

Hr'Ha äppler sphckl



Me! det gjo.de inre så mycket itt han
skojåt med os för vi sig att har rog fråm
en svart bucklis kastrull, petade bort spis
.ingarnz och satte de. på elden. vi knuf-
fade och tittade menande pä varandra.
Det skulle bli g.öt!

När gröten vår kokr dod vi andlöst vän-
tånde. Der fanns förresren inSer mer arr
sirrå på än pållen bån själv z.vånde. Mål-
tidsceremonin började med åfi han sk€-
påde bon gamle skovor från skeden ocb
tallriken, med sin beckiså tumnasel- Sen

hållde haD upp en fösvarlig portio! gröt.

- Så var det mjölk, s. Petter, meo så vitt
vi kunde se, var det bara en skvec vatten
hs dos pä sröten. Sen började hån sleva
i sej med samma smidiga, !äl inövade rö
relser son när hd nyss pliggat sko..

För varje sked han förde .ill muD rtickte
hatr ut tungån indå ne. på håIan och kas
tåde ne. gröten di.ekt i halse., ungefår
som när e. eldare kåstar in en skyffel kol
i fyren. lust som han dängde in gröikli.-
ken stampade han till med vånstra klac'
ken, knyckte på huvet och sä "ä-hupp".
Medan vi fåscinerande och fniftenjuka
kämpade mot skrartlusren och skta ma'

kåde oss nor dörren. för arr ha fri!äg rrt
kuta ut. om det skulle behövas.

Just då öppnådes dörren. Itan k!åckade
aldrig hehohkring. Der verkade he(
skapsåktigI. Fadar kom in.
- lasså hrr ä. ni. Jag trodde näsrån åit
Rå'handå (skogsrån) ragit ei,.sd har och
plirade in i hal!mö.k.et.

Det går inge. nöd på dom, sa Peiier,
och st.ök grörer ur skägget med y.rer
sidån på underarmen Från armvecker
iinda ner tlll handloven. Sen rog han fran
snusdosan och måkade in e, prilla sror
som en srabbnäve. Snusdosan var det
enda blankr som fanns hos Perrer- Jåg
tyckte att de. blrnkte som ett smycke
not den sråa bakgtunden.

FarJar, min kompis o.h jåg sa åjö, och
iraskade hemåt genon skogen. Det hade
blivit nästan kolmö.kt o.h kä.des rryggt
an få hälla Få.får i hdden ända hem.

Fårmor rror an Matti- Petter är jul-

jaå en kån aldris ve.a, svarade Far

Rotf
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få l. rTlan
fråga

Visst får du det I Fråga kort och
rakt på sak så skall vi försöka svara
på samma sätt. Om du vill vara ano_
nym behöver du inte ange ditt
namn, bara signatur. En förutsärt_
ning för att vi skall ta in din fråga
är dock att den inte kan anses per_
sontigr kränkande. Beror frågan en
oerso-n. vidarebefordras den till ve_

äerbörandc som själv tår ra ställ-
ning till om frågan, med eller utan
svar, skall tas in.

VILKET ÄR RÄTT ?

Jag har sctt fii oliln ståvningnr på
ordet len-ngektomerxd. Ibland med
"c" men oftxst mcd "k". Vrrför?

LindranLte

S1)dt ' Någon gäng nderDrcu fidr
Biu gr e n s o nt fö ran tl e tid
1972 71 fdttdde RLE ett be
slut am dtt starta med "k",
Dnrför stdNas det så i rålt för'
bundsnamn ocb fu)en i ififor
mdtio smdterial etc. llotbe
ingen tir att stawing med
"k" gör det liittare för låstl
ren att aeta bu det uttulns,
Det .ir tillr.ichligt soått tindå I

Rotl
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SVERTGE U'LAND?

Vsrför dcltar aldrig RLE i Laryng-
rctomerådes världskongress. J ag läs
te i Ny Stemne ett övriga nordiskå
länder deltagit med flera personer
från varje land. \'i är iu i el1] fell ert
.rv jordens rikastc ländcr.

Bestiken medlem

S1\1/: Kdnbindd ai år ett aa arirl-
dens rikaste låfider. Men det
betld.er inte dtt RLE år en d'i)

o.irldens tikdste LL förc
ningar. Frågan om deltagande
t'ar upl)e på riksrhötet 78
men at'slogs då ao ekono-
miska sktil. Kanske tir det
dags att tånka om?

Rolf



"HJALPMEUELSMARKNAD"

Dessi hjälpmed€l seljs 8€nom
Kein Cedin, TorDbacken 3,
161 5,t Spånså, tel. 08 - 36 4t ,18.

LARMÄPPARAT
Larmapparaten är en dosa ungefär lika
sior som et. cigareirpaket. Den är avsedd
att lnvändas i nödsituationer och kån av-
ge en gä11 och knfrig signal om man be
hö!er påkalla uppnrärksamher.

Pris mcd betteridr 35:-
Bruksanrisnins mcdlöljer.

Stom kydd av vir rexril med kardborc
Iås.

olika halsvidder: 3s ,t2. Ansiv önskad
storlek. Pris kr 20:

PS S(omrskydde( Srom-rid (se )nnonsr krn numer.r slri\as ur ko\r
nadslritt. som forbrukningsarrikel inom fler; lan Fraga din Iogoped.

STOÄ1ASKYDD

G4t1 «
\\, \

\,
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BLI MEDLEMI STÖD VÅRT ARBETE!
Du som vil !.h me. om RLE .ller iU bli medl.n krn 6 konukt med nituar lokrlåvd.l
niag. V.n som vill k.n bli mcdl.d. Snt in l5i- pä poltgiro flr at 17 54 2o.hDuir*öd.
jande m€dlem. L.ry komme. son .xEa kvito pip.ngsnr.

Lokalavdelningarna s kontakter i
Cavb: Siv B aEl ien. In du st.ivagen 5.820 20 Liusne
«ileDorg: Eric Hemanson, Gitar4atan 1,42141, Väsrra Frölunda
Linlöpins: CrlAsplins,Svdlå8å1an 2?,5?l 00Tranås
luaJ Orrolo.eft{on. lrpldrrsrlrn J,,2J042'l,gel.ro

Sloctholm: LilemorCe.lin, Bangalan 1?, 171 63 Solna
Uppqla: Svea öslh, Ynergatan 22 b, ?51 25 Uppel!
Växjd: UIa Bergendahl, Kulagatan i6,360 51 Hovmantory
örelro: A,ne Folkeinln, vi,tnannagalån 17, 703 42 öre6ro

Ordrörandc: (arinCedin,T.rnbacke. 3. 163 54Spånga
Sekreterare: 5iv Baglien.lndustnv:isen 5, lt20 20 Ljus..
«asor Iren. Peru^son. T.!arorp s0s3.5.11 ,l Sl6vd.

tel. 0270/686 12
rel. 03v4r 87 63
t.t. 01401t29 4'1

tet. 040146 6t 76

lel. 08/83 87 97
rel. 018/14 05 32
tel. 0478/412 06
1el_ 019/11 46 45

rel. 08/16 41 48
tel. 02?0/686 tl

RLE6 kansli: Norrtullsgatan 6, 4tr tel 349580
t t 3 29 Stockholm Pg 85 l? 54-2

bdrudit dr§.i|ltl htit
i fjottot dal ocb dt r.ddt
en måmt1 eftet me.l arbetet!

Argirg 2 nr 4
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Ansvang utgirE:KrinCedin
Redaktör: Roli triscier
Tcckningar och layoul: Rolr Fh.her
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Kom ihåg "LARYNG - FONDEN,

Yår fond instifrades 1977 och fick offi.ielk föliande nen: ,,Larvnsekromerades

cå\o o.h prr.renr.rold Popula kdlir, \ide; l-.\R\ \L FONbL\

Influtnr medel skall används. om donaror ej m.at fö.eskriver. till rehabilirerings
åtgärder för behövande inom RLE.

De irkomnå medlen skall fonde.as rills den uppgå. tilt 20.000 kr. Dåiet'rer kan rä!
r,n -dc .§ r'l i,idra8sokande errrr be\or\provr,rg.

Fonden fönåltas ae RLE,sryrelsens ä.betsurskorr o.h fnmatecknas av två ar des le
damöter i förening. Arbetsuiskorter behåndlar de inkomnx bidngsansökningshand

Fonden revideras åv RLPs§relsens revnorer.

Beråtta om vår fond för vänner och bekantal

Nianskas en GOD .TIIL I

Tånk På Vår Fondl
Postgiro 91 82 58 5




