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inga frågor finns atl bes\ am

Rätt lösning på
LA-kryss 2/2001

Nytt LA-kryss nr 3/2001

opprs rtl ni h:]r h:1fr Inililighct
art njuu rY r':iflre odr sol. Dct
hiu n:isrrn varit lilr m,vckct xl

.letgodx. Plccis som ! iliormcrihäjl
r'hre barndorns sornlLr.

-lxg kanske balllLl Lrli lite rlxtig
111cn vi måste liirsöke itt iika med
lcmsantxlel. J \.:l scfu1ste nummcr
rY Ler\ skrev jag om att\.i skulle for
silke l:r liontxkt mecl onkologperscr
nal sorr sliLlkh:rndlar vår:t omr:i
dcn. sn rrpc och mun för ett lli cleras
hjälp xrt upplvs:1 nva pxtientcl .rlt
virl existens och verksxnitct. Allt i
lropp om att tie r ill vara mecl i vir'
gemcnskap. Etl vissi gchör har \.i
r-edxn frifi. Det sPolrrrl

\real har vi iLtt sc firm enrot undcr
en overskå(llig ftxmtidT I)eliiren hel
dell

Tidcn g:ir tbrt den senxste Ril$-
s(ärmrn känns rnte liingt borta men
det :ir redan dngs xtt planera niiste
ars. l)i skall vi cLessutom llra Jt i-rrs
julrilcum me.l pompa och ståI. Litc
extra skall \ i \:il hrnnx hitx p.i Och
Yi är nrilt Lrppe i planeringen. \'i h:lr
rtordrsl< 1<ongrt-ss clär ce 100 clele
g:iler ftxn r-ira i norcliska gran|ar'

komme r att .lel(r. E|enlrlelh kxn drt
kornma någr-e dcltagare lian cle Bal
lishe l:in.lcrnr Visså ko.lrlirer har
rcdan rellits genom logopcdlbrl)un
dct. \:i har bara ett och en hel\,r ir
kvar och dr-t är'mvcket sor'» skall
strilnn]e in odi plxncras. I)et flnns
s:ikefi anlealning :1tt ererl{omlnil
nre.l \-ttcrligere r.rpporter 1r:rn defte
albete.

Bådc Riksst.rmmx och nordisli
kongrcss konmcr att äga lum på
Horcll Forcste på Lidingö uranliir
Sockhol .

Lireiföreningen ko llner i
Ilbruari ett he ctt lokalt insLrg Lrppe
i L.mcä. Ett scninrirur för lird-
personal pa i förstl hancl slukhusen
i Norrlin(L lrnke. är xtt ö\Tiga ttir
cnlngar skall löljx cfrer mecL err
lok:rlt scminarium för lirclper sonr1.

I okober hel r i en rchebhelli pii
ön N:isslillgen i Stock
holms skärg:ir.l. I böran
a\ olitobcr iir det ocksi
st\relsemöte och ord
tiirandcträff pe tbrbulr
dets kansli.

B. P.t\sa,
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Cane erfondens

Ånnu större satsning på änti-
rökning i skolorna

ll.J\ nr 1l0L)l l(urlLlc \r hs.1

l.,,tr, r.,, ,,..n-,r /,1,11\t) L,r

E | . e[r .{1r .r1rtsrÄ]dr1t.r n.rd. 11 i
skolorne.l.rr Stockholrrsloreningen
nrcd\ crk.r.lc Dcft.l projckislog r\.1
Llgcl1 si \iil rn rrr Cr!1(!rlon([cn
bellijr slg fil)r ;Ltt gr ritLne rnerl en

L(lli I'irhLslrörir son) vrr prolekt
Lc(li1r(' iing(L(' inig i\ririr! ocL friig!
.Lc onr \ i \ illc \xrx cd i en Liten
loldcr soin sltLrlc skickirs rilL dll]
:kolor i lLe|L |LnrLet med Lrnke på
vrLL merh erkar I Ösrer',keL

Irg si!rrde stiilvkhn tr t1l detta
FilrbLrrder hxrju Lrn(ler en Llingre ri.L

Ltlbildxt inlorinilör cr I iöre.nrgirn!
s.nir sk,.Lll lörcliisx i skoldn.1. Rös

tci hir ocltsa höirs Lrr r1tl förbLrn.Lel
skulLe ta frrn en hLen folcler.on ri
kun.le >ki(kr Lrl. Tr\':ir vxr .let \:il
ocksr lite bmdis med slxr€r iill cxn
ce#ixrden sl lxd txg gi(rrd.' \'rr xn
ge Lena FahLsrinn larl)rn.lcrs
raress o.h reletirnnrnrnr.r

skolsatsning

I har ett tlotal läns- och

regionfitreninsar runt om

i landet

bevakar och tillYaratar

medlemmarnas intressen

arbetar akti\'t för att hjiilpa
medlemmarna tillbaka till
ett mcningsfullt llv
ordnar lehablliterings-

seminarier och -1esor

har sitt kansli i Stockholm

arbetar för att starta

samtalsglupper för både

patienter ocll anhöriga

antingen via s jukvårdsper-

sonalen eller i lokalföre-

ningarnas regi

ger ut tidniDgen (LARY)

med aktuell infolmatlon,
artlklar och reportage

har regelbundet kurser

för förbunclets och före-

ninSarnas förtroendcvalda
samt antirökinformatörer

? hå11er kontakt med inyn-
digheter och seNiceorgan

tillhör Handikapporganisa-

tionernas Samarbetsorgan

är en av huvudmännen i
Canceffonden

har kontakt med mot-
svarande förbund I andra

1änder

I har förtroeodeanslutna

läkare, ta[dläkare, logoped,

kurator och dietist

? har instiftat den fristående

Stiftelsen Lalvrgfondcn

st.if 1neredxL eller fi n.r.rlfi s.her soin
ri länmer ur Dc. Lll ;1 gröne (.1(.f
gula folclcr lir \ 1.1 sonr nnns. Irair os!
ar det ir.l sä rrt.ler lir !i nr:in.iskor
som kin beliftr y.r.l ri giti igcixrir
o.h .let är den vjktig:rsre och b:ist.l
hfbm tbn ri hrn ge.

Hoppas kanslipersonalen och
föreningarna orkar hänga med.
D.l rt:iste I der här l:iget bll s:r eft
fiirbrn.let hlir sr i)and.enrxl
KansllpersomLen t.rr errot alli -<ko
lor som lir intresser:rde och iör
nredlrr Jedan ut iffre-<ser till .len
regio.lijrenlng -\om ligger i nr rm rsl

Sedrn iir dei upp till !.r1.' region
fijrenlng o1r lrxn\.iLl rr kontrln mc.l
lkolan ir.h be.,t:rrm ricl och phis
Kll1l mrn lnte ga dLl en sL{oLa sonr
fill hr rlltbr1nrtion så gälLel det xft
bolh tillb:rka till tiirb n.isk:rnsLier
eller kontrlitx närrn:rsre grnnförc
ning.

Viktigt att vi tar chansen.
lrgcri \et llnnLr hur nhngr skoLor
soin ir in(reslelr.le menftnsta veck
in hö,de f\r1l skolor a\.sig Jusr nu

?
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Yissa saker kan bli fel

men ändå rätt!
Heh srken tijLl Llre i glörr-
sku under >envrren och
sijrrll ren. N:ir sen skl)
lorn! slrdxde lecka31 !l
ir!cri.tslixd.! lr(la ktn!
lict ii\ cn r!rr!sx >u)rL!l
qlt tL:r fi'rln skolor :orr
iille hr gmris1nxred.rl
fiin os> intör sinl
temrdrgrr diir .rntr
rijkl1l1irmlxtion lngir.

lrg hrr lnre seft
Cancerfondens fol-
.ler men enligt de
skolor soln rirgr s'i
slir det xtt n1äl(Jiil
ken f:is hos C.rn
.erfon.len clLcr
Slenskx L.1nng

LUtef rrfkle
p,i xlr \'.ift .rx(iiiLl :ir lnu(et till
rti \ i iir sk icki ut \rirx i1lJoflnalalrer
rill skoLorna. \rr ltxr \ i lu inte nag.il

:1r \,iil inirjli$ i(1
r,rrcrlig:1rl] skolor
rill hx nr.Lrcriil
och infomutöre r

vi har do.l.
besdmt :rrr \.i irlc
ko.nncr ell skicka
nr,rgol ftrerirl ulan
atl\i fi| komma oc]r

se enper$1nig inlbr
mation hrgen k.,i)
mer xft törsri rligoir
(ing r\ rår llllx fol.lcr
uran lntbrmetailer så

det är bar11 bortkrstaclc
penger. Hopp.rs skolor
na fiirstir der ocksi Dcr
:ir .r.ksir rikrlgt xtr \.i rär
chansen rrn få praktisem
dct \i lilr os! pl filrbun-

hiller rrxn pi xft plr

I

F

I
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Prag,
den gyllene staden

- Av lng.gerd o.h Siv -

Tidigt den 5 ,uni startade Sydöstra Laryngföreningen sin
rehabresa från tinspång till Prag. Efter diverse stopp för

nypåstigande resenärer anlände vi till Helsingborg. Klo.kan ll
avgi.k färjan till Helsingör, Vidare via bron över till Falster mot

Gedser. Där tog färian Kronprins Frcdrik oss med på en lugn och
Iin tvåtimmarsfärd över till Rosto(k och vidare förbi Berlin till

Postdam"Michendorf och hotell Sol lnn. Yi hann lagom installera
oss på våra rum innan en sen middag serverades.

isra n1()lgon gick l:ir.len \.ia
Dresden till :lrainsstationen
,Altenbe.g mol 'tle(kien. D:ir

.rstronomiskr uret mrn nl1n Elier

.l.nM run.l'andrnrg \:r der skainr
111 lr runnelbanln tillhaka rilL hotel
lcr orh (n igerl siU mnxn rniddagen

I'rxr t k|iiLlen r.rr \ i n,gra sonr
Lrn.lci Srefrns le.lning iLkle rn rill
.c.lr(mr ÅLerigen gi.k |i öi er K:uls-
bron och blicLie.le rrr in.er st:den
(liir Pragborgen o.h
rmlIx blggnx.l.r
br.h.le I srfilk.lslitl
ljLrs xut v.]l ,rr\(ker

Marknäd,
glasbruk och

kyrkobesök i en
salig röra.

Firrmi.L(lirsen .l:rrf i
Mde vi lor .rss st:il-
r:r. \l,i.g;1 belijkte
mrrlma.Lc,i
f.urns i nairhelen rv holellet och
glorctc kanske eti o.h innrr hn.l.
Eftcr lun(h srr icles \i.rch guidcn
Ih.hck i bussen och ;i1((e rilL Po.Lc
brxclv so11l :ir klint lör sltr glxsl)(Lk.

Det vnade sig,ttvår bu$chaurftir ltelau Nygren inte barayar en bra
resdedak soh rixåde der mes6 utan o.ki en hej.ie päatt underhåla

p:i grurag:rrnxs upp.tng Det tog
200 år aft b)'gg.r den Inte Lingt dir
ill.n besökre !icn k|rkl diir kr:ui
eI och skelettclclar anr.:inls dll lius
kron(I \'.rpensköldar och .rntut
soln Ltsinyckflrng Guclsrji.st lLa1ls

.l:ir en gang.)ln året, Ällhclgonr.la
gen. S!-dan bar .ler :rcr rill Prag.

Suck! Hemresa redan.
uorgonen d:irpå g:n liirlen nor|ur
\ii gör ett st(Dp i 'llrerensenstadr.

Lon.!-nlrationslliltrcr (rnder kriget.
N,ir vi k.rm till gränssr.[i.]nen undrx,
de vi hur l|lng dd det skLrllc ra denna
ging. lill alles glli.ljc gi.k .Let i
rekordli{. Efier -li miuL(cr \ ar all:r

pxss kollxde, rLlx yägskarter bctål
d'iL och.rlli sr:loplarpr phrs |iekLe

till Ciistro(', d:ir !i ö\'emaitxdc p.:1

horell.{1srx.h
Detlrr bira :i mil till Rostock så

rlen rnoqqonct lick sova [le llingre
rr:ln Rosrock glck t:lrji1l1 klockan I l
och .ler \ar itedgen Itonpdns Frc
dedk so liirdc oss aryer rill Ged
!er. Seclan b1e1.det sxn)nl v:ig h€n1
,{ter j Finsping I i.t lnidll1ltr.

.{nn'r ensåns h.ll hor och Kicll
ordnxr (1r \':ihlancrid resa me.l cn
tqrpeni:ILut]i)r ti:Ln Rejrn\rebuss.
\ii är.i0 r(seliler sorr iill racka lirr
6 underbitli'.tagar

Itl.qegctd ocb Si!.

Ett stort tack till Larpgfonden
som giorde denna trevliga resa
lnöjlig för oss.

bio \i slttande i I 1/ 2 (imme. Elter
nrvcl<ct o1r och mcn hxr vxr far,
trlilflig(' (luLrtl{jr Sr!Lrn tlft .rlla
srlimpl.ri l1lrnbehirrcle. \':ii xPlss Ilr
Itcrrtr,rltcrade sj r i L(Lnde f.rrlsäftx.

Dct ijr rrrckcr kLrperrd terr:ing
mcd mlngx skogsllliddl begstop
pir o.h s1nåb\'xr i ;lultnhgarn.r och
cLalgrnga|ne \'i riliLe tijrbl m:irgx
hur)rleo.lLnlg:rl. .ld \'rr 111lssor mc.l
srirrxr i narken i linsa ra.ler soir
hrn)len ficli lil:inga prl

I l,rrg boddc vi p:l hotelL IPS och
cfter fli.ldxecir sanirdes vi o(L
hirde rllsång. Slefan var en hcisre
pii gila och .rr sjunge.

Massor av sevärdheter
Bller frukosr rhgcn d:lryi hle\ !l
guidrde e\'\rero,il(.
Pregb.rrgen, S I vit I Lskaredr':rlen son)
:ir den stilisrx k\rkrn i Prag. Kirl!
hron med.rll.r sräller. (ier ar flodcn
\loldxLr sorn rinnffsenom Pr.rg deL

\:i ll.k rilLllrllc .Ir
h:1rd i Barhmisk
krisrxll. Sndcn :ir
också en kum( och
kin.l in sinx l)äl!o
brLrnnlr. Ir:irden
gjck vi,:hrc (ilL

K((nr Horl lhoi
bcr\der berli) som
e. ging i tlden h.rde
rih sihe*örckoru
sLer Karedlålcll S:t
Brrlrar.r upDlör.lesSlr:s PESEi, Hir s vi dla d:lerare vid ftjet€nninåten i nosto.k.



rrmnE-i?ir
En hälsning från Francisco,

laryngektomerad på Gran Canaria
- Fr.ncis.o Såtrche! Ronrigue: -

Hej, iag heter
francisco §ånchez Rodriguez

o(h är från Las Palmas,

Gran Canaria, Spanien.

lli il,,iit'lli::l,,tit,.i: ;t.li

l::,lt rl"l:.t.:' :l' t,l:i',
rnln irorilj L,r)]

lxgvillrcclogör.t tirr er) kor s.rnr

1nandmgen historia s.im är rl1jn
egen. Be filr eft !i bllut hsngek
tonlera.le. sl her inte lilet rpphön
för .iss, det :ir bara ett n\1t lir so111

s(rt:r| och kanske merL en n\, ll\s
lusr rtt se 1l1ei> rndfi go.la sid.:rr.

Brutal rökare,
80 (igg om dagen.

TilL att l)arta med lill j:1g bcr:ill;1 .tlr

lag är 55 år o.h operer.r.lcs ir:ir t;19
var .ii ir lrg 1xr en slorrirtrixrc och
ralkre nlisnn 80 cinircrrcroin digen
lag srbet,t(le p:r El!erket p:] Canei
!s och troLrgei heter "LrneL..r". IIift
1ir |ar un.lerbxlt ända fixm tills der
st,vmprdes under tem drrg:rL.

Jrg trodde art trg .lrabbats rr en
mrrdröm tllls trg mknlde upp och
!åg lerkLigheten, iag hrde blnit
st m. en oduglig perorl i lil'er nled
t\i b:rrn o.h husllx.. ..

..vad sör i:rs7?:

Frii.G.o hod tru, dä.kr o.h vi.nor

firgu.Le il]g nrig gltng p|l gir:l I stLrk

L:ikrren LrpPN:! ksirmmxde llrin
ctepre"srn r:rrlr rnrn diiligr livslrLsl,
o.h hxn prcs.nlcrrdc inig iör cn
!nnrn lon) \:r ol)crci.l([ p] sxinini
saiLr. \ llken krrndc pnri lirc och nrcd
möt1ig1)et nrl sil slg lt,rsllldd inliir
mig Dettx riin.le gnistan hos mlg.rtt
stlid:r filr 1l\el ,r.h i:rg törsnr.l \rd
i:rg nisre g{jr.r l:rg h{rrt:r.ie let:r elter
.lennx person och vern krnde v:ri
\.:u:r mer liLmpxd ,in en person i
srn1llr. situ.rtion Derme r n, Rr[1
el i\lontenego, lär'.le mig t.'knikcn
resrcn 1rr,:1.' l:rg mig slrh'i.rg ri:1n1

cLc i limmxr .{'h :lrcr rilnnlxr s[cca
si\ r Lrbiirrrr.lcs min rirn

Talär o(h umgås
utan apparat.

Åtl |iLjx air irt k nnr. och .rg h,1i xll
rid hxft \iltr Pi si.lxnt siifi i1lt jxg
i.l,rg hj:iLpcr R,rixcl. o.l) jag hopprs
x[ \] o(li>r L!rkir! i Ilr \illx art skal:

tr lL,st. sls.,1r i.rg gl,rde \u h:rL irg
LLpprirt ett anmt .leln l .J.h det
:ir a(t lrg Lrxdrr i po.rLer. pLxr.rn o.lr
ils klrr o(h umgxs me.l alh urun
rlargon sLrgs 'rpprrut' so1n törlin
drxr lnel nll M h:indernx tila. Uln
rost iiirl):llt1.r.les till dess iag lv.Lir

lxg rill r:idr Er riLl .1n \ i törsökcr
nh mc.[ irilrsrrlLpsla]. d(r:if jnLe

s\.:irt. \i xrdxs bäll(' o(| ,r,rr b:irl
rc o.h ii, l\(kLisure. O(h konl illrg
xtr li\cr ioilliirLer och rrr deL dnns
pcrsoncr soirr hxr (Ler \:ille :ln o)s.
ft(:chn rLndru inte harr det sr.

lioppas rtt dennx srmm:rnfafte-
de hislorir k.rn urr cr till hi:ilp o.h
jxg s:iger. rtr ul.rn xr]lere nxr nun
lngel lug ber att h sligx .r.ltij o.h
jrrc(l(. STOR KR{U tilL rllr l:rrang
cl<torn(,rrrle I Sverlge och tlll heLr
S\.rigc

F)anci:;tr juli 20ti l.
öve6ariiingi Bngii !lange

Stockholnrifd...inqe.,

Fyän.is.o i simbåsangeh. Han banar både pi blayan o.h i pooldi.

E



Höga kusien
I början av augusti fiek vi

besked om att Gävleborgs-

föreningens resa till Toscana

blivit inställd. Min fru och jag

tänkte snabbt om o.h i stället
för ltalien blev det en resa till

Höga kusten.
Det blev ihte bara en

ny svensk pärla utan ett
helt pärlband....

o
Ä U ,'a,.,,-,,.rrltc itr,, I b-,

nolt.r §Lnelr.o L

, I 'rrrl.\'L,k ,l: hrn,,, . n,n,,
g:LnS log och \redg.r.les Nu:ir nog
iffe gud ens.r)1 lJ111 :rft h. firrnlxt
iinclskrper. En istid .rch riotusen irs
rägs\ill har.rciisar ltrrkr l)idllrsit dll
xrr Hö91kusten sedanl iu llrns med
pi l.N s liirl.lsär sllsta. Isrä.ker 1.er
soln (iockrsr \id klrsren melLlnH:rr
nösand och Örnskill.lsvik och tord
skorprn lr1'.ktes ned ctjupt. Se.hn
isc0 sl ilt h.r len.lcr un.Lr lbr
un.hnhijtsi.ligsom csl2Eimc(f
vid Skuleberg($ lrrxnr.

Flertusenåriga
boplatser och gravär

l.an.thotningen p.lgiir förtfrilnde
och :ir n1r I flllli eler per ir. Der
l:(er inrc sri n,vcker nen pi en
rrunsålder k3n det l)cLlrla aft hiLis
\ r(.1 nlr\ | rf\lu r .r I rL !(:cl I I r

s(rn.l hli11r t.rrr lan.t Topp:]lru pl

- ÅY Ra8nar Sarjrt -

de hilgr bcgen. s.nn stupal brrnL
ner i Boticnhalers all.r \ iklr och lj:ir
dar, r:rr snra iilr i eft slofi hrv nair
hlan.lsi,icn drog sig rilltxrka. Lin:l(
Lrpfe p:i l.tn(l >töter m:1n nlr p. er)or
fln irl:rppcr !l ensfah, g,rmla h s

striin.ler.lär m.,.llan rl.tiig lift l:islc

- istället för
liuslen bror) \xr ri n'rLngnu rft sr:[1
1r.r rre gangcr liir rn.lrr sag hn.lpPt
hendcn frlnrlor sig. Brori. lo1n iir cn
i1 \:irl.lens l:i.Ssrr h:rngl)rorr s!r)s
nornrilt p:i narlg.r iiilo1nere l\
xr -<t:ii1d. men \ i sllg .len iirrc tijrx.
r'l \':1r pr den \'ld lrron-< nonl hnd

Hasnhustsnbron, Eyggd rr93-1997. Br.dd I7,9, längd !,900 m, kostn.d r,r mitjarder, Höjd 40 h

lliir Lrppe, L.rng( filn h;1\et, liggcr
o.|s.] flertuscn.d. ] bophtser o.h
g,x\xr. som cir srng Leg xll.leles \ id

En run,:ltur i i:ir1ds:L^ er skx irog
göras bicl. pr l:rn.l och rill sjö!s.
Dren ri shLLlle h\ra en bil och tlck
lerl skullc Lnn).fti.r dcn. Vihadcragit
oss tlll Hliri)i:lsrnd me.ltiig och bLrs!.
r ilket var ett l)eh :i1enr!f med fi fil
blren o.h .lcr log os-( n:istan 9 riln
mxr filn l;pphnds \:,isb\'. \rl log tn
tri cft ncvtig( hotell i en pr;lhrfull
r:ikik xlLdeles I i.L surionshuser,
lom nlre lingre ,ir nägon sre(ions-
hLr! utan cn rff:irför noblltc etbner
Uid.lag :ir yi pi en \lcDonalds sotlr
meste ligg1 i eft iör kedian Lmjkt
läge. Rcstxurangen ligger vid sren
den .1r turgemrxiriil!en :rlLdeles l ict
Irro. ö\.ertill Hcrnön o.h lned ursikr
mor rcsl.lenser och donrk\rkxn.

En av världens
längstä hängbroar

\an;1 m.rrlton hämrade |i ui \-år biL
och \l hrde i.te mer in hLrnnlr saifia
oss i den lör:ir1 der bt,tade iska
o.h ösre:rni. 1,.l de 1ä .r ilen tilL H ajga

lisrc ligger Hornöbogers li.,fc
lensanl:lggninq och lnl()rmelron om
\.:i dsrner. Uedan !i \]L drr khr
n.1de det upp och vi hx.1e sedrn !rr:,
lxnde 'a.lcr tills \i sklrlle .1ter ritl
I l:irnös.r11(1 n.rgr,1 drgiu scrure.

Lantgård med egen stuga
Fr:rn HorröLerger glti 1.i .rss Lrr pä
s i\ä!i.rir;r runt \orafl:irden o.h
nrL törsrod !l snen \utilr det herer
llögx lmsten. \':lgar1l sli.S.xr sjg
iirm pp .i.h ner mellan belg och
drLxr ,red iodtrmlrsbvgd. mcttan
ri{jar o.h tl:n dff \'i sökre oss rnor
Nordingrå, sonl sägs |ara cn 1ör-
s.,rling mrd i2 bI.ri o.h -2 llijxr.
Vi stänftde rilL I sj:ilva krkt\n d:ir
k\.rkrn och kr|kstall.I.na liggcr ena-
sricndc leckerl rid \:rigtjirden \.i
lbtuaue scdan en hah.mil söderut
dll Kasra,.lä.1i boL.t in oss pa 8e.l
an.l l,reaklasl Der \ isade sig lera
eft l\ ( kok:rsr Det |ar på en l:intg:ir.l
och \i I]ch en egen stuga med två
rurn och kök. fulh ulrxslad för sjiii!
hushå1lnlng. \,i bolrade omgicnde
ln os! för )rerligxre cn naft o.h grv
oss ui pi ännu en tur nu dll Barcra
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foscana - inte så tokigt det heller

och Bönhim.. r|i id,vlliskr lishelä
gen diir man ocksii kan t:r b:rr t dLl

i)nHalgbonden sonr iclxghxr etl v:rn-
drarhem inhvst i .len gxnrlx fiien
vi hann ocks:r ru(d cff besak pi
Gårdshutiken i Sj:illan.l och pr(r\.i
intedng på ICA b(lkcn i Nordin'
gr:i.

\ast:r nlorgon bjijd px cn xbsoL t
kl:ubLä hnnmel. \:l släll.lc kosxn
no Lrt till Dockslx odr Sliulcbcrger.
Uan kxn ikir linbxn.r upp till en res-

raurang på belgets iqrp om rnirn
lnre l iLl Leka alpinist och kläuft Lrpp
1ördenb ntlr ostsid'rn ri berset. Vl
gtorde nlgende utan nötde oss
rred alt besöka der \rtlrru1n. s.rn
bcratt.rr om hlrr Höga klrsten sdgit

pp ur ha\.et och .rm nxdol. lprr
ken SkuLeskogen o.ksr en del a\'
virl.lsarret lun.h it !i pi D.r(kstl
\-andmrhem. som 1nrsre vaLa bland
lxndets bäsr utrustade med re:taLL
rang. stugbr. pool .rch utsikt öier
Do.kstxlilrden med uj:ilialn Sle
rlges haigsra al i fon.len

Golf och <amping
Etier ett snabbi besök i Ul1ånger d:ir
HöEta kustens enda Bankornat 6mr
åkre vi dll Hvndtt:irn o.h ville Frar
i.us. P.i bvns g:rml.r sopripp mrft i

skoger har cn t.iclg:1r.l och \illx
anLxgls riecL rningi !äxrcr s.nn
egen(1igen irre skLdle kunnx växa si
långrnorrut. \'iikrc \ ichrc p:r b.'dö
ran.Le virclirr vilgir och. nigot sonr
iivereskade oss nryckcr. lcvandc
landsbvgd till Nodiillsfjärden. Del
:ir tmkrens störste fiskel:ige och hiir
har storx n_vinvestednger gtorts. En

stor konfc.!-nsxnlig!t-
nlng med n:irrrrxrc hur
dIxtaleL slugor hrr
bvggts D:ir l:ins cn 18-

hiLs golfr:lnx. sror .rm-
phg och hrLs\'.1gns pp-
st:i1lnlng. I .rigrr x\' .le
g:rmLa llskebodern;r
finns den lre\ligx rcs
taurangen Filkad:ing(

Surctröming
till siälvbetiäning

Pa 1ilg dllbxka till K,sLir
besiikte ri §'esths Srlte
.i i Haglivik. V:rr rär.lnr
na hx.le 4)sat oss om att
.Lerxs sursraimmnlg bnr
k:u lå toppbesg i tes
term och hon lude
också sxgi .itt om ingen
1ar dir så skuLlc nun gl
in genom den llLh d{jr
rc. och sjih t.r ian siliur
kyle. ocl) lågge betrl-
ninge. i l)urken -
snxcke o.r sj,il\ l)cti:i
ning. Dagcn cltcr l(un.le
Yi l:i$ i l.lxprcssen :rft
\irs(ins sLrrsi.ö.ining
fitt 5 gelingrr I å,els tcsll

En sväng över Sandöbron
\:ir !i \aknade näslx rnor.qon rcg
nade det isen. \'j lo! Iillbakx in.rt
Hämösand. ,ncn tog nLL dc. gemlx
\ägen aner Sandöbron. Vi rog c.
kopp kaffe på \\,:isrcrLlrn.Ls l\on.Lj
toriri.lsö.lra brof:istet. Det stod i:ir
digt när bron alppnr.les 1913 o.h i

Norrfållsvikeis liskelåge

,:let nu K 1nlirkllr huset
har se.lxn .less ingct tör
iindrrrs. \,'i.l hfaien ljl1
H:imösand fijljde !l väs
skt-h:una tilL \':i!(ernon
hnds \IuseLrm. Dcr 1g
ger lnom ftilllismusccr
Nlurberget .ich iir en
m.,.lern skapelse in'igd
1991 o.h ger :r\plock r!
lir,c'r i l:rner un.ler .le
s.n.sr. nrscn ,l ren
thdcr \::r run.lvanddng
hrclc .lcl sllrtir .rft regne
.(]h \ i kundc ocks:i se

oss o.1 p;r Nl rberger.
soin iir Ilimös.u.ls
Skxnscn mcd grnJ:r
h,r'ggn:L.Ler hallrt:rde f rån
hcL,.L liinet Dct Isrades
gcrosr pi labodvalLen, i
c. bondgir.l bakacles
ltftLlor och i l.nrhxndeh
ftån Köpn nholnen lrr

Hemresa
Elter iinnu en n:rft pri
Hot.'ll Ro\'rl v:rr det
.lxgs li]l hcnlrese. \:i
h:1.L.r bokxr om v.ii.r biL

icficr rilL X2000 .rch nLr korn \ i

hcin p,i dD$ i lillrorai. incn \i
llcl inrc bvri i G.arp Vi \cr
rururligt1 is nnc \ r.l rcs.Ln rilL Tos
cxni1 sliulle h.r g.-rt, men Ii rr,.ker
au r.i hitt.t.le cff reldigt br:r aheF
iriLtiv

Vr sL? su$kömlng til1

.tis!ai: IhlåturåY Hö8a

srrömin8 iil I oitsbe folli-

\unera ka rj6 ävo lå
mdh sriomhgsinlägg
dngd sAsom krydd o.h

expedhen gör sim ksto.

Hösa Ku*en SuEsonmiig

sahdöbm. öv.r ingc.manälven

E



Konferens om mötet

mel lan matsmältninsskanalen
\-och övre I uftväg"arna.

- «trrin Brunnegård -

Tack vare ett bidrag från Laryngfonden
kunde ett sällskap med fem personer från

Oronkliniken, I'lorrlands Universitetssiukhus, lJmeå respektive
Logopedmottagningen, Örnsköldsviks siukhus åka till Amsterdam i

Nederländerna i april för att deltaga i konferensen

"Where upper airway änd digestive tract meet"
(övers: Där övre luftvägarna och matsmältningskanalen möts).

I Lunfer.nr<n dcltor ir-Lm,r i.r r n
I n:L'.r-1,.r1,..* ,,li.il, n tr,i n rr
f ctr l"q,,pr, er trrn nrrn-r o I.r
l:inder, nren :iver cn del xn.Ll1
vrkesgtupper 1i1r rcpresenten.Lc
Der v:r11 m.rnge dclt:rgi[e fiin Slc
rlge och cn r! orsrlicflra lill nog:llr
detver Ucr än 'i som l:ift bidmg fiin
Lanngfbn.tcn
Der 1i1r cft digefi program m.'d
semin:Lricr, pxnels.m[11 och korta
prescnriLloner undcr tura dlgai \.i
ha,:le srorL Lrtb\te bn.le :rr.less.r och
de inlormelle samrdlen i pxuscrn].
Der ,ir omölll$ xrt berärta om ,iLr
men irg ger nrig:l snrakpro\..

Svåljnihg och ätande
Ife liirsrx n,i d.gema rv konferen
scn inriknclcs ftiimst pn Problerr
nre.l \\'älinmg och :fandc hos bam
och nLrna. bl a perlcntcr sonl
bc|andlats filr crncer i nrln eller
strlrpc En viktig pii1nnlnelsc till .rss
:tll.r vxr atl der lordaran.lc är sl aft
rningl pxtienrcr inre lår dc rattta trå-
Etorna om sin älsiturtion och inie
slih'.r ko1n1ner pii nft de ski ber:iG
tr om det. Därföi lur r rgx :ir och
sräliproblem so,n de inte ltu ht:tLt)
me.l Derta lir firistis xLlv.rlLtg( etier-
som deL kan lc(ln rlll underniirlng
och mvcket i1t1nxr. FIen olikx tila
re lrla.te också orr hur \iktigt clct:ir
.Ltt oljlra sPe.ialistläkxre, dierisler,
logope.lcr fled flcri samarbcrar i
rea kring patienr.r med är oclr
!\'rilis\.irigheter 1ör :1ff vr'rLclen skeLl
bLi bra.

BIOMED-Pegasus
Rcdoiisnlngen xY eft projckl so

erar ,^tL\-lrder) :ir cenrralisel..td >om
i Svc,lse. d I s brra rtss:r slLikhLrs
som behrn.U.rr !(rup.rn.cr. lir
.ir:rrlli$ i Eur.rp.r. Der iir bara S\e
rigc. \ederl:rndcma och [,or(LLgal
soln l.rh xft sarnle rirclci) rill nig.x
fi !lukhu-< i lxnder Sonr r(presen
irnt fi]l .Lcn slenska slukri..lcn
trpplerer nrln ert ri håller erl hög
sr;lndrrd i \ irt omhli..L(11..rgln.lc.r\
pxrienter nrcd (an.er i [Lr\Lrd h:1]s

Livskvälitet
blir allt viktigare

LiYskvalirct :ir ert begr(pp s.)ln lnxn
pratxr onr i olike sa[rmanheng
,\ven n:ir det :t:iller pers.rner sorn
behrrldl;1ts liir.a.ccr i hu\x.l hids
or å.lcl \Ied .lct rnene. nur hur
viric person rtptrleler helx srn sirlr
:rrion. ilxe brrx hur m.rn m:rr renr
hsiskl. Ku.slepen om hur. olika
rngrepp nr.ln gör un(ler behe..L
li.gcn pivcrkrr p:ficnremas ti\s
k\'.ri(et kin \rm |ilrrig 1ör \el xy
bclun.tlingsmeoder. Pl manga
st:il1en ärsiäh.a sn:ilningen och ope
i.lliolsmclodernx i)u liil.li$ brr o.h
lik\.ärdigr an.lra ctoder r:1l1 hxr
ar( v:rltr på. Dirlö. fun.lerlr r)Irn
r.er .rch rrci hur de .,lika Lreh.rn.l
lil]gsmeto.lcrna pä\rc.krr incLi!l
.lcns li\-sk\'å1ltet

lnte bara dammiga
konferenslokaler

Yi hinn försds hörx rmnge fer
intrcssanta löredrx:l och hxnn ifen
med en mi.ldag Lte ri(L Kerrke|hof
sorr iir en sr.rr. pxrk med nängder
xv fackrx hlo1nrnor. 'iiLlpaner lijr
stis, men iven hya.inler .Jch :rnnar
De ha.le ocksl eft lintesdskt orki
.lalms Dcr:ir .rcksi nr\cket reyligr
I Ainsterd:rn fle.l k.ri1.ler och p(
roicska bt'ggnader Eftci koriere.s
.trgaina rxr dct en grupp nijtda pcr
soncr lom rog flygertillbaka dll SIc
dgc

IGukenh.f

kallas BIOUlD PeErasLrs \ ar mv.li
et inlressii1l I \ederländema h.tfcn
grq)p Lrilder lednhg x! profcssor
Hans i\lxhieu genoirföfi en sror srlr-
die onr relubilltcring r| str(rpcan-
.er. Dc flesta europeiskr linder hal
delt:rgrr genom.'ir cnut soln skick
xrs L( tL1 .le sj'rkhus.lair 1nan
beh:rndlar canccr i srruphuiuder.
prricnteIll Mrspelats in octrrlehar
ocksr f:tt svai3 pi en enkif. N:ir
mxn l:infiir cles:rr result;ll ser mer-L
skillnader ihur många patientcr
rnan har oclr iilken behandling
olika sjukhus Yälter Pi cn del slål
lcn:ir det t er. mindre l lnligt 3its:it.r
in en rösneotil etrer en tol3l la1]n
gektoni. T\-pcna\ njstvcnril .ich vil
ken hjälp lnxn tir undcr rehebilirc
dngsdden:ir ocksi sä.lanr som vaii KarL]1BrutlnegArul



r'ittlE;linl
4th Pan-European Voice Conference

t ri ha.le blnit crbirrdnr rtt
l!+: I rr n,.r, \'ir
Y n,nc t,e t ^"1,. .,' ',,.,posrlli i all.r lägen, a\ cn.1c. h:ir

gi,igc11 Så jas lo\ r.le rft fir:1.111

ftrg D:lg:1.. \ e.kor o.hrrmsrcn
m.in.L.L gick ulan xti lxg harde
nigolllirg Uen unLlcr rnin
scrnester så fick taa rnlcdning
all ingx lörbunder och .le lrade
det kommlt ett progr:rm o.h en
kx(;1 iar LLiversiteter l:rg oclr i
liLkcn iL\ alh olika :rulor sonr
konlcrcnsen skrlle lriill: rll

For rrr lr tLllh-k.r lre rr l rlr
Lite snäriigt blev det

lxg kom rillbilka liin ln semcsrcr
.len 20,e :luglrsli o.h konfercnscn
bötxde .lcn 23 och alslutrdes .lcn
26:e. Det blc\ llte txit rred ri.Lcn
IIen der var.r birr au köm häd. J.1g
h:imt:r.]e slii.niI och utstellnijrgs
m.rerixler lrin lbrblrnder p:i nrar
dagen P.i lisdagen gick ixg ig(norn
ellt miltcriil !i xft allt v.rr inL&(
Göreborgsiöreningen h:r.le Iidjgire
linit Lrrsrällnillgsmaterialet Dcl ixr
n:istrrl hclt isln ordring s:i b!-iöul
tlll Giitebogslbreningen sonr \arir
törsikdga ncd mate aLet sonr iir
grnslia kairsli$ Det val b:lr:1 nagft
ln1llgreior s.,nr miste r.itt.rs riLl

Bra plats intill kaffebordet
.lag vxr lirisl på plats pi onldagen
tör aft sxtta Lrpp sk:irmen och läg:ta
ur \'_i|r inlomradonsmarcrial. si lag
fick sj:ih \.:ilir plits. Det bLel' n:ir
Il]dstdenkrflehörnxso fanns Ofr
j;1s fir säga det själi si 'xr lag bi.Lc
slolt och nöi.L .är iag d:uitiin. leg
såg dktl$ fr:rm cn)ot lu åkr .lir p,i
orsdrgen fin' iltt under n:rlJra dm
or.r represenrcil förbun.tet och
deie rrr 1ifi maredal

Kl 11. cfter nitt arbere lxr (ler
snabtra n'ck alt åka hem o.l) siirt]

lönroendcl s.] nrtalecle jag rnig att
.ter sp.lide nog nne sn slor roll hur
l)rx cnselskr rnrn kunde filr all:1
dessl niinniskor pisude s:ikefi
engclskir l1len red cn konlrig br,-r-
ning och v:iidj!$ m\.k.t tu(klig eng
elski o.h blan.l.1t ined mediclnsk;1
rcrnrer. Jalt tror ill filr xft kunni
rcpresenter:r löibundet i \.ir 'mon
rcr' s:l r:ichre ijtc !.anljg sk.re.gcl
sk;1 särckilt lingr

Bättre lycka och
förberedelser nästa gång

)Iy.ket h:rr jilg l:nt mig :rv clcfix
\ilste g:irrg ii skrli ställ3 upp rår
sk;rrrn si skalL iig te reda pi nler
frkt:r. \xr ure I go.l tid Yilka:i.bes.)
karna j monrern. \/ad \.lLl dorr lrnga
om Iinns .lct laindska besakrrc
VjLlra kan hiälpa till Behö\.eNi gare
en c.gelsk il\.ers:rftning pi rir.t iol
.lr.r O.s r

Äien om montern r.ar obem:rrr
nild den mestx deLen si \.rr i.rg
t\1lngcn ett qtlx på Lrögrrna mcct
Iol.lr.rr o.h'Lxn' \id tiå rillfäLlen
och dc( rvder i alle f.rll pi au.le s1 en-
sk:r och kanske nor.liska rlelragarna
rog rilL sig ar f.il1 ir;1tedal. Jxg tror
aiirdå irte att clet yir bonkastad tid.

t tnn r \.hh. t"'

Vår utställning på Universitetet
Yår ordförande Bo Persson

pratade med mig i våras

om en konferens som skulle
vara på Stockholms Universitet

någon gång i augusti.

- Gxnnar Schneider -

på nig nigm respekrxbl.t iililder och
iire.L kxmemn i hijgsu hlrgg drog jag
iväg ( ill Lrnlversiterer.

Så fel allt kän bli
Iirll !v fain:intan iLade jag in rill vir
s.k monter. Tornr.Inte cn k(,te srn
tes. Der Ia rt lfv.kcr \xrnrt Nlgr:r

Uartållning o.h underte.k.ad på ptals

höI1 p.r rrl n)onterr rrpp si.a "r[on
tr.rr'. \igie lnontlxr lxnns rcdan d:ir
nlen obcinirnna.le En rift i pr.]
grrmnrcr Lun.hl\rpehill Dcl \.ar
bar.1;1fi g:r o.h tx en fikr och i:inte.
I\loclxn kröp iam.

S:' änrllgen 12 30 \ ejei nlr dr':rr
.Lct igang O.h.ler giorcle det med
bcsl(]d. In strilrmrir dct xi I]paner.
'l Lrrb,tner. Kineser. Engclsin:in, T\.s
lii1r, lndonelier ja |xrend.r narnnx
lilcr soin [inkxs kunde. \Lr böta.]e
.lcr dirrr sri smitt i kninx

Jilmspikrr nu ir clci någon sonl
slxnnar o.h tiig.rr nig.r( Un. ir pn
vllke( sprik Puh c.gclskx. \r:rd il,
clet han fi:igar' lrg löl'st,r.l intc cll
skvr ti. Dctta 1 rr ingcn engeLslrl so llr
jxg fijrstod. Der ir birir xft lör§irkiL
fa,rkhrr pi mi. loLkskoleengelski
som ia:r Iirdc i sforsisådir.i5 birsr
sen Ji1g r\ckre lire pi l.rrne 'I
donr undcrsr d' Som, j.rg tran
nog nrte rikrigi svrra på dnri1 frågor

Hur skulle iag
trårklä mig ur det här.

Plnikcn böia.le snvg.r sig pri rnei.
Sjutton ocksr lir är der bcrgis 80ri
s.nn konxner turin ländcr som lag

int.' hxr en susnnlg .rn krLnn! prata
mc.l \'Ien jeg tänkrc :ind:r. nig.e
r1or,:lis k x rlelegaler rnistc clct !äLlin
nes \1cn vrr.li? Jag roU ctt p;u klil
at si.Lä.. sri drir, lilr etl .Lcr i.rc lkul
le se ur sorn om.let rir leg sorr lill
htrrcle clcn d:ir monterl \lcn t,"dli
gen inle tiLhlickligt nringa sreg

lrmmlör milt snrcl en lalnesn\gg
mörkhvxd tjeioch sr n.rr lagler
f.rrtfxrxn.lc iine rikrigr \.n.1. \ar
jxg stemm.t lrxrn n:lgot heh obc
grlpll$ lör hcnne sri log hon llrc
o.h gick Sonr LlIrver'.Jxlihedc
\.arit här i .i 2ll rnlnurer n:if ieg
tänkte kl:1rl o.h 6dll$ aft .l(r
Schneider. ;rnurgen så snl,vgcr
du Hirlfrin incd s\.ansen mell:rn
benen eller si går .1u bum n1e.l
raske steg oc| hösburet hu\1t.l
Itli iin. Det bte! ftska sreg. iu
lbltare dcss b:iure.
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En solig sommarhälsning från
Flallands Laryngförening

xLlands Lanngföre
nnlg har f:ut rilLgang
tilL er1 nv 1in möres

lokrL som k.rmrnunen till
handa]l1lLler \'l deLrr den
med ett prr rrndra före
ningxr och kxn rlisponera
dcn si ml'cket\ i\ i11. \:i lig
gcr ocks:i i srxngropllrn:r löi'
en r.h.h o.h -lt.rri.ns
resr riLl {hn.t. I \xr lirrc
ning. i\ s vi nrc.l \ rr.rndri

Elisxbcl och I\-llc ilpp
.xdc gencrösl jrr herlr lijr
oss och blil,d px god nrer
Vi glönri.cj rl.lrig picllxn
o.h .lcn Llirl;istisk;1 cl!-sso

Fff \rnnr r..[ ri ].r
h,id.r. f.Lisabct o.h t'cllc

l,ert lagessan

Birde. ar tasen i?id den Esande roliqå paelinreste . värdparet sirter lärsst n-am,

o

Arsmöte
å grrLnrL $, olika ilnstin.Ug
hctcr hrl rappoten fiån före
ningen i sldosr Lrll!1r tiirdrili.l

\lcn l)äftie sen( :in rl.lrig. -\]s1niitet
höL1s pl Srnr'Lhnclsginlen i ösemm
26 mcctlcrn rnrr 11e1Log. Inge1nar S1.e

.lin ld o.dlbisnde i HSO xccepte
r.rdc all Lcds nrötet, \.lLket han gjor

Ktttl ,4n.l||!san. ndlörl1 .le

E Sydös tra Laryngföreningen
Sl en'Okrf Gir.telm till le,:lx
mot i för'hundsssrelsen. Boo
Z:rndrin nomincrxdcs till
lc,jxmot i ]-xr\,nglond.n
\'laircr bL'slurxcLc ocksii xtt

Filrbundsordlör:rndc Bo Pc]sso.
1rr inbt den o.h grissr:Ldc oss llo
Zxndfn hacle ifirnäg srillr sin pLiLts

son1 \.ice or.llirrxn.lc rill Lrlogair.l.
.li Mn rred f nill fl\'ti:1r rill §1.rlnrö

Exrl ErLxn.lss.n lrin Husq\'.rrnx
i .il.les i ett hllnadsr"l pä f ir
catcrsonr Boo \xr vsld på lrii rr

Ilaircl besLLltede rrl nomineft ljo
Pcnson rill lbi 1) ulrdsordlalran.Le ocl

vrlberc.lningcn skill
bcsd rr rrc lc.hnraircr en
lrin \:rrte .listrikt OsteF
görlinds Lain. Iiilnsr Laln

!,ch Jönkiipinss liin.

il6(
uts

EEE



Norges Landskurs
- Sten-tve och Lisbeth -

cn r/6 åkte vi för .tt n:inara
i lanngfirrcningens lxnds-
kurs I Lillchx,n,n(r I Norge

En Norgehistoria
Intcrpol sökie en föd]l}t.re i
Norgc och n1an skl.kr,:lr crl bild
pi bovor ibtoErafan.l lmfl riin
stcr. harger och fr:rmiiån Elier
någ.x dagar ngde Oslopdisen
t ill lntelpol och sill

Yi 1):rr arestefiLt mannen til]
högc. orh annen rill vänster.
mcn nrannen i mitien h;i. rymt
iill Slcrige

my.ket omt\ckr.r\.' \()rgcs Lrrln!]-
ftnening dilr hxn.,cks'i blev heders-
medlenr Lrnder srort irrb(l Nxgot
som hxn yiirdesatte o.h blc\ m_!ck

En prlist ber:ittxde ocksä nr).ker
intressanr lrån sitt arl)etc ined
utslagna i Oslo. En rxn.ll(il(rrg \.ar
en ennin b txLxre Y crlig.tre etr
ant:11 liLlrre fxnns mcct umler rlessa
.l.1gxr.

Iair art inte rah orn hLLI rälkonr
nr \ i k:in.le oss och i1l denna goda
rn:lr sann sen'er:l.lcs slop i ett Hotcl
ler \r. ocksi i:nrcfnr. J:r dennl rcsa
1xr \erkllgen l)ark.rd pi alla setl cn
rcil vi g)mx gör onl

l)cl endx ncg;1liyr rar aft.iii
Srej) Ove \.rir.Lrclc cn sieffk hun
dr.rl.rpp så 6ck hxn 6i norskr ktu
nor Der trlel en.\', all

(tors.lag söndxg). \i'1gol sol1l r'lsa-
de sig ge .rss ocrhört nl|cket. Donr
iilrel:isare soln hxde inbjLr.hts \rr
rnr(ketinrlessxnrx:1tt l\ slnr pl. Bl.a.
en l:ikare tri. Spln i ]tortien som
belätiade om.lc lrrnrgekt.rmeradcs
situadon .lar. llon ber:illrde att ..r
60 procenr al d(. opere de h.r.lc
mrningerl aningonr \ rds.rlllllxn.Lc
ined efier opererioncrl in rr

l'rotessor Ketil N.t\ ig \ar .r.ks:i
cn som imponer.r.lc srort pu oss
nled sin utlänman.lc bt,laltelse om
sig sjä]r och srft li\. Hln beslirt sig
fijr ett hesakr vx.je LLn ngekrornc
rad i hela \orgc pii srn iitid eft
besllLt som knii.krc hono1n efiersom
han trrnn det s:i innessrnt att hxn
srxnnrde för langc hos vrr och en,
il)lrndhele.lagzr.Ji hen \.ar en otro
ligt fin o.h in.essxnt pelson och Slt t-Ote och l.isbelh

En glimt lrän kursen i

Eslöv.,.,".,"..
ör lndrr:iret i liilid h:rrYi .i\ ver
klr klrisen i Eslöv Rcg. helx
\.eckrn nlen humörct yar på

lopp hos nllx deltegare o.h der :irtu
det sorr1 lir vikliglst

h'ckäclc ta oss iiver örcsundlbron
fr.rm .rch rillbxkr o.h dcr \.rr en lln
trpplevelse med \..ilfyll(1e kxssar pi
tillbak!\:lgen lltflvkten a\.sLUtr.lcs

pi Lassc lilinknl.rns k.rL (i\viir fick
r'l inte se nrgon drissho§'') mcn
kifltt o.h dopp.f \iu \'.ket gotr

\ri gjorde en lit.in flsticlrarc rill
dcn Lllle llirarcn i keramik o(lr
siclcninale . hon har o.kså en k.r16
rörelsc !ami konsn(sliillningar 1,icl

sidrn .t! TroLleholms llott
En \'.ckr gil foll nrir n1xn har

revli$s:l heli plörsligL |ar d agen lör
hcmresa lnne r\1en \.nr I gn \i har
gardent oss liir err n)r besök dll
.äsra är i!!e..

I ir ':rr dct li(e rörigt p.i skolan.
Orsaken \'.rr rlt omlxltgrlrltioner
p.lglck. med .Let :ir tu s:int rnan f:ir
finna sjg i. cller hur?

Låkarieamer ficl( ä\.en .lc pro
blcm med ti.len nren som tur v:rr sii
hacLe |i jlr m\.sig.' o(h krLnnige lära
ren,lörgen som rog hrnd onl oss på
sin klLriga säft' O(l derl n,v:r l:il^
ren pri sidenmilcricl !1rg tilt ar dcr
l'er lLrllL ös hele riclcn

Atos lledicxL (sombl a tillv.irkrr
i årr stonNk\dd) fi.k ett bcsatk so1n
ver mr.ket intessant firr oss \:i

l4ona, Solveig o.h Cösta pi La$. fli.kmars kafä i Tåsarp
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Lycko-{anten

nget ont som inte harnågotgott
mecl sig, sa jag till Lric i samma

sekundsomvi fi cksynpåenblank
slant Då trottoaren.

boria. Erics röst likåså. Inget ontsom
inie har någoi goit med sig...

Eric, den sorglöse, som svepte
omkring mecl ständigt nya projekt i

fickan. Nu ligger clär en lyckopeng,
en enda. Han lär komma ått behö-
va den,

lag också.

Att våra anhörig till någon som är

allvarligt sjul( är att bli osynlig.
AIli och alla är fokuseracle på

sjukdom och tillftisknancle. Den,

som står breclvicl, står ensam. Men,
visst är jag iacksam över den oFör-

tjänta nåden ati vara fodcl i Sverige.
Här kun.le hån överlevå

I Sverige, Sverige fosterland
ffnns ännu ett shydcl för skrala l«op-
par och själar.

Visst är dei irist att behöva beta-
la skatt. Tills man behöver användå

clet kapital man satt in- Lyckoslan-

tarna.

Då förstår man att ingei oni...
tid tba)s

- /+

En lyckopeng.

Den låg där ochväntacie påoss. Det
var bara att plocka upp clen, lägga
clen i fickan och gläc1jas åt att allt är

överstånclet.

Önskår jag att jag kunde såga.

Men så är clet iu inte. Tumörerna år

Presentation av nya

Förbundsstyrelsen

\1D \R rn:Mr.mr Föi Dlr \fi hrngera

!a!rDS!Lro\ A( lbrskiinge. t,rsrffcr

lNDe! F:!t r RoE\DTUPPDEG
U\D 0r r! nlrörd srur5l\ Srä11. upp

Nru\ srlgJohantsr.

M|L)uIIsHt..Jfu Li n

Rötur]Lu r.in .r 30 ir
\\D 1r ulsNrulu |oR Dr.: -{ft få lngdo

FL$lrnrsr$oN: Art L txn iiisk

ÅNDA rötr1loL\lrppDi{., Ordtintrn.Le i
Lpps.la LaryngJärening
\1D li\N uL rLr'.Lr srY[Lsr\: AIl rift
bchlndli xll.s önskeniiL

N§,\ Bnr- l/ark r,rt-\

Uror-Lrtr&lrrcor Srii.l

FonFNr\c So.kholff

Yn$: Rcd.r,lsnnrgsass

\:§) iR La s6{LrrFr FoR .r., Au f:r 1 rm
hisk Eft adrere mxn ds hed san,r
umgis med Soda !äturer

A\DRIFoRroE\rFlrpplrdc: Kassö.l
sl,\'klr)lN l..ins l-!rngiarclling
\:aD h\ Drr rLrFoRÅ snnflsFN: Aft lrbcta
iir riB me,lle.r rrs hil{l

ffi

styrelsemedlemmar
Fondstyrelsen

\{r\: Solveig leis..,

i\f edLemskatcg.ri Leqli

fox.\\. S(rdra sr(iges

1'tsKr Arbelqleiateut,
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Dalarnas Laryngförening, l0 år
Dalarnas Laryngförening

lirade sitt l0 års-iubileum,
den 16.17 augusti 2001.

§reLsen hedc med noggrannhet
\.elt ur en pl.rrs. sorn förening-
cn godklint, o.h den gi.k fijrst

dll \:ildm.rrksg;rllerier so1n ligger i
NIo, srm\r r(ruför O.kelbo. Det \.rr
eft 'unikr galleri" me.l uppsroppadc
daggdjur och f'dglar. MlLiön ,1r så
ril.lmerlislik del :ir mijiligt nlomhus,
med sten, lnosse och d!1. Lppsbp
prde stor.r biörnrr. vrLguL. lodiur.
rävar r L srnn (rreliga fagelafer.

I catete :rn scr\e des kaftt i
blörlnn gger .rch snijlgis mccL
btomsrek. iökr t:iver eLler rådiur p:1

plxnk.r mccl björnbelrick Åft d.rgcn
vlr v.rrm och solig och ri hundc
avntuta k:rffcr !(c Sjorde det hele

Medlemmaruå i Dalalöreningen i fira|tägen

Suar på.frågor till
Doktorns spalt
D,l sr rnrl .L\ rlt ingJ tr rsur r.k.rn
I rnlL ull red.LltLoncn ,a rr U, io,
tr.xrndeläkrre Rlchar.l liu\lensrier,
na lngn frågor atl sv.rr;r pa.

Vi i re.lakturnen hopp.rs nu pi
en skirpning.

J'dg |et hte onr vi\arit o§.dlig:l
rnen det är intc l)ira petlenter som
tår ställa lrigor ,A11a nl anhöriga hrr
ocks:i oröilighel ltt skrila till rcd:Lk
tionen s:l vi k3n rirlarebefoctia frå
:toma till Ri(hard

Fatt:r nu pennrn eller ditorn.
skri\. o.h sräll fri8.ir, så iir chL sr rLr

i naslkonxnrnde nurnmer ;lv L1§.

Iled vimlis h:ilsnlng

- lnrid Berghån -

l'irdcn glck rldrre rill
Ilögbo Bruk. i aIs hisloria t:1ck
rc de sellasre 30t!ri00 ire.s \ itl
skiLdr ut1 e.kLn1gs.'pok cr
'Gunnel lämhants riirg ,
"'lirmft)srsinnn" o.h en hön-ll
och konferensanläggning. \i
insllllerx(Le oss I rår, flrfr .rh
senl]tvi lurlch, varelter !i strö
1.x.le mnr och trftr.lc pii olika
mlrseer och clYlil(l.

lubiliumsmiddag

Fin,]]u ndsorcliö ! xnde Bo Perlsson
ha.le äl« ncr rill llöSb,r.rch deit.rg
i middigen. Bo informerade orn
rerksamheten p.i lb,bLrndsnil.i han
l,v.könsk:r.le D.1l.rnas Lrrryngföre-
ning och dess slfrclsc. hrn poäng-
lerr.lc HoLger Ä.dcrssons i.lo!!a

aörbundsoidtörande Bo Pesson grattade rälaföreningen

mecllem tackade alh som kainrp.t
lör löicnmgens möiLigheter ätt.,i r(
me.l ini.rllnarl{nl dlL si\':11 dc drab
b:r.lc som rnhörig:r. och hrrnde
si:ih bctiggr |iir.ler rv dcn kLLn:kap
som bl.! lo.qoped Pcr 'tcstid med
clcläd. Hon §.kte etl jLrsr lokah iijr
cningxr iirvikdgr för iirlbir)ralion till
n1,opc|erade och.lcrrs inhii gr.
Hon lainnade en ros och bloniller
.hc.k rlll Per Testa.l och \ils OLol
Nilssor1. ilöiet al.sLutrdcs urc med
en kopp kaitu

EIler en n:rft mcd äsk. o.h reltn
rnijttes 1l pi rnorgonen rilL fuLrkosr
och soLer, \'idrog promerla.ler och
etier Lun.h sräl1des fluden henr rill
DaLarn:1 lllt stort ta.k fiin oss .lLa
till .rrrangö r(ma eller riiftrrc s.rgt |er
Testa.l och .Len tre\.lig:t .hiullören
fiån He.linins nrrii I Srirclsiö. Tack:

D al atu ds td tlnEli, 
" 

I 
j n t S

Sr1 lternl Bo-Enttn

Pa k\-:ilLen rrnjarts en 'undcrbar'
jLrbileumsniclclxg bcsriende r\-firF
rärt. \'xrmr:itt o.h dcsserl.

arhetc iör föreningen och
nuvarande orrlför'andens till ik;r
sckreleftre Per Testad. solll
(rppel1:illlt och fbnsårt yerk
saml)eten. Han rilit:rctc o.kså
cft tack dllkxssören soirr Ln.ler
mänga år liln allet ekononin
llxn öierlär lLde en pcnning
g:rvr. Ing d Belgman "stöd

Rätt lösning på

LA KRYSS 2
FUrst.Lo11s--r oi.l.
l.d",, h.l, ,.',,*-n
till cun Peier.
Slockholm. Andrapris-
tagare blev Dxga
Nilsson Lundkvist.
N1,höping <rh tr.eclje
priser skickar l-i tili
Kurt \(n-rman i
Oskarshamn Rechk
ti(ncn niger, bockir
och glatulerar r1h
pristegarna.

VÄ L T
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SVENSKA LARYNGFÖRBUNDET

läns och regionalföreningar
med kontaktpersoner

Larynglöreningen Dalarnä

Ki!ry Megnigatan 19. rr1 iI Fxlul
'lcl: ll2j 261 17

Laryngförenlngen Gåvleborg

'Itl& FA 0270-16.i t9
IlobiL 0l! 5'18 60 39

Norra Sverlges La.yngförening

()1r. Ilannerksgrlxn 20A

'ltL 061 12 3! 4r
IlobiL 070 ilz al 96
I posr bo.pe,ss(nr lir,,nr@reli1 ( (,n

Hallands Laryngförening

Bereh :igcn l il. 3{)2 Jl HrhlsLad
Tel !l; l0 2l 23

Stockholmi Lån5 Laryngf örening

Heniik{lalsmgen rla, 131 32 Na.k,
Tel 08 61i 03 2.i
E post gu nra, @ $or421 sR ipnel !l
Sydörtra Laryngförenlngen

l:il1]&igen:i. 612 l1 fnrsfrang
Tel 01:12 I i5 :ir

södra sverigcr Laryngförening

Pc. Albnr Hrn$oni \ill56 L
21i ar3 \,lrLDö
Tel. n,i0-96 2J .1tl

Laryngf örcninq€n Göteborg
8or 12051. ,102 +1 Cöreborg

I-ll['bv !).kedaLs\ rgcn ,,
TeL & Frx {r3l 56 15,11

Upprala Laryngförening

li slrxrlsg]rrn 6!. i5.i,16llppsr r
'1t1. 018 2i 28 63

Västmanlandr Laryngf örening

le*:irlsgat.n 10, 732 al \'isreriis

Läryngföreningen I Örebro o<h

SEN'OIB PEfin$soN
S§tllr.Lsextri 12. 652 2i Ktr.lsta.l

STIFTELSEN

LARYNGFONDEN
i kamp mot

strup- och mitnhåleca ncer

Laryngfonden - en friståencle firnd områdena larvng-. hemilarvng oc1.r
instiltacl ar. Syenska Laryngförbundet glossektomi samt främja vård ocit
- stär öppcn för ansöknin11ar om bi- rehabilitering för behtivande sjuka
chag, vilka kan bcviijas i enlighet ned inom clessa onräden. dock ej säclant
fondens ändan]ål: sorn åligger stat. lanclsting och kom-
Fondens ändamä är att fr.än.rja forsk- mun. enlipJt gäIlancle 14qar, regler
ning och uffeckling, särskilt inom och praxis.

Bidrag ocb griuor ernottages tacksamt på:
Bankgiro: ,916-rbt8 . Postgiro: g0 OZ LZ-i

91 82 tE-5
Ansökningsblankett för bidrag finns hos:

STIFTELSEN LARYNGFONDEN

Barks Väg 14 / 170 73 S0LNA / tet: 08-6554001
e-mail: larynglonden.kansli@telia,com
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svenrka Laryngförbundet
Barks väg 14
170 73 SOLNA
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Atos MedicalAB
Po. Box 183, SE 2:12 22 Ilorby

Tel: 0.115-198 00. Fa,(i0,115 19898

Ernaili intii @ aiosmedicaL.conl


