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Er k Oh sen Tordönsväqen4 L,22227Und,Ie A46131405
Slockholm GöranWe n-Berger Östgöiagalan 61 l1638Stockhom,Te 08 434644
Uppsaa: Sven Erksson Ekbacken Lö1, 74011 Lännaholm, Te 0174 22084
Väsleras Anna-GrelaAndersson,Tryifelvägen 16 72541 Väslerås.Te 021 52523
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LAHYNGFöRBUNDET
. är huvudman i Cancerfonden, Bikslöreningen mot cancer
. . ti hör Handikappförbundens Centralkommittd (HCK)
. finansieras genom med emsavgifter och anslag från Statens han-

d kappråd
. värnar om laryng-, hemi- och g ossektomerade med emmaT
. arbetar för lika rätt till behandling, vård, rehabiliter ng och för en

soclaltrygghet
. har lokalföreningar inom andet
. har kontakter med motsvarande förbund i utlandet
. har förtroendeanslutna äkare, tandläkare, logopeder, kuratorer

och d et sler

Lokalföreningarnas kontakter
Eskisluna Per L ndel . Brogalan 1 1 2tr.64400Torshäa,Te1016355135
Fa un: HogerA.dersson Rådmansvägen 27.79154 Fa un, Te 023 16095
Gävle: SivBag ien,Oxlorgetl B 82600Söderhamn Te 0270 16459
Göleborg: ErcHermansson,Gtarc l,42l4l VästraFrölnda Te 031 478763
Hamstadr Berl Andersson,Strandqatar 24, 30246 Hamslad, Te 035 1228 l3
LnkÖpingr Ni s BlÖrk. Mårdsiiqer 4. 590 30 Borersberq Te 0l.ll .11046

Uälfård år mcr
än skyddsnåt
- Vi måste Iortsätta Iörbättra vå-
ra vällärdssystem så att de inte
bara utgör elt skyddsnät. Det
räcker inte att vilår bidrag närvi
inte kan arbeta, t ex på grund av
siukdom. Välfärd ska innebära
någol mer. Det handlar inte bara
om att överleva utan om rätten
att leva elt aktivl liv.

Det sa soc a mln ster lnge a Tha 6n
när hon talade på konferensen 'Fun
gerande rehabiilering - en utman ng
nför 90'ta et"

ngela Thalön betonade att v ktiga be
slut redan tagits, sonr syftar till att tör
bättra sociallö rsäkr ng ar så att de
irämlar ett aktvt liv. Hon pekade pä
t llsäitandet av arbetsm liökommiss o-
nen, Iörslagen i rehab liler ngsbered
n ngens betänkande och reger ngens
propostion i december med lörslag
b a t I att försäkrirgskassan skafå kö-
pa yrkesinriktad rehab litering för 500
milloner kronor per år.

- Biksdagens bes ut orn att inrälta ar
bets ivsionden gav också ett effeklrvt
ekonomiskt instrument iör att stoppa
uls agningen i arbeslvet. Samman agt
kommer det ati ge minst 11 miljarder
kronor lil rehab lter no och bätlre ar-
betsmijöer.

I Vi går vidare
- Nu går v vidare. Förslaget om ag'
iäst siuklön under de 1örsta T4 dagar-
na av en s ukperiod syfrar til att få ar
betsqivarna alt la elt större ansvar för
arbetsm llön. Samtd gt ger del utrynr
me för arbete med rehab lter ngsfrå-
gor i Iörsäkringskassorna.

V! behöver också skapa möj igheter
til bättre samarbete me lan siukförsäk-
r ngen och sjukvärden. Regeringen
komnrer att lägga Iörslag om detta, ul
ovade socialm nistern.

Sista manusdag lör nästa nl
är 'l nov. 1990.

Larynglörbundets kansli
Kanslichef: Elise L ndqvisl
Besöksadress:
Reimersholmsg. L
Box 9514, 102 74 Stockholm.
Tel 08-58 58 07, 58 58 09,
Textte efon 0B 58 58 09
Telefax 08-668 49 30

Postqiro 8517 54-2
Bankgiro:5703 3373
Konsu ent och
radiohlälpsekreterarel
He ena Nyl6n Bystedt
08-58 53 33

Kansliet öppet:
Måndag-fredag
08.00 12.00. 13.00 15.00.
Övriga tider autom. telefon-
svarare på 08-585807
08,585333
Konsu enter:
l\,4almö: Gu -Britt l\,4årtenssori.
Fosievägen 29 B,
21431 l\.4almö.
Iel040-92 43 42
Stockho m: lnga Gustafsson,
Wollmar Yxkullsgatan 1 9,
Tel08 84 90 29
Russinvägen 87, 123 59 Farsta,
Te16043694.
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TACK, ThorvadT ngslrörn förgävat lRa
diohjä pskam panien form av elierskänkt

Nordiska Laryngkongressen
Danmark: Matera kommer nåsranrav Lary

JULHÄLSNINGAB ILABY
ska vara LABYiillhanda senast 31
oktober. Pris pr hälsnino som vanlal
(minsl) 20: , men man FÄR belaa

l,a/4,F ar en lidshrilt fdr /aryngeklame-
rade - de som iått struphuvudet bort
opereral

hemilatyngeklonerade de som iått
ena stämbandet bortopereral

glossektomerade - de som fätt de ar
av e ler hela tunqan bortopererad. Om-
tat(ar även andra operationer i mun-
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WWIL_W KAN
Detta * Latyngförbundets storc chans: Raclio-
hjälpskampanjen som går mellan 22 oktobet och
2december.

Värt medlemsmässigt lilla förbund består av
måhga hängivna medlemmar. Nu sätts allas vår
vilia och otk på ptov: Vi vi, kan vi lägga på a ade
kol extrc som behövs löt att göra kampanien lyc-
ked?

Radiohiälpskampanjen t* inte missförstås. Den
har tvä elementa som är viktiga, för att inte säga
ce nttala : Att f ö tbätt ru La ry ngton den s ek o n o m i sä
vi tår pengat till tortsatta insatset töt våra med-
lefimars bästa, men lika mycket handlat det om
ett enas tå e nd e i ntormat i o nst i lff ä I I e.

T
u

Få vet vilka vi är och ännu fäfie kännet värc pro-
blem och behov. Men nu har vi, som sagt, chan-
sen att änclra på dessa tingens ordning.

I det här numret av Lary ges det mängdet av ex-
empel pä vad som gjotts, vacl som planeras, vilka
rcsutset/prylat som ståt ti våd förtogande. AIlt
bevisat vacl jag sagt ovan: Vi har många hängivna
medlemnlar. Och vi skall finna alla möjliga vägar
lör att fiobilisen också lolk utanför våra egna led,

Vi vi? Kan vi?

Ja vat sä säker- Vl VILL OCH Vl KAN!

Optimism ska prägla vår Radiohjälpsperiod.
ELOF BYSTEDT
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Gävle,
represenierat av Sv Baglien, ln eder den
ånga raden avgodaexempelpå akt viteler
löroch nför Rad ohlälpskampanien.

Om hur man skrlv 1 lill eit ania kyrk galör
sam nqar kunde vl läsa i förra numret av
Lary. Til dags dato har fem sex försam
llngar skckal pengar I lllonden, beräitade

Den okale konstnären N ls Törnqvist
(Söderharnn) oval skänka en tavla som
ska lollas ui okai Bravol

Denvanasko nformatören S v Baglien lrar
vari i kontakl med reklorerna Söde.
hamns skoor. Man har ovat lörsökå få si
na skoors e evråd at1 s1ä a upp och för
orda att höstens ntäkter lrån "OperaUon
Dagsverke" ska gå lill kanrpanjen. Gäve
föreningen planeraratl konlakla f era korn
muners rekiorer framöver Påpassl ga Sv
frågar samUdigt om hon Iår kontakta ele
verna för afilå hiä p rned försälining av nä

Massmedia: Radio Gäveborg och N,liii
Nytt (TV) komnrer å11 slä a upp ännu är
de1 oklarl hur Siv skå ha ny kontaki med
redaklionernaomprogramlormerna ängre

Natarbete b rdeilör Siv och lngvar Härdin
när de ska stå på Häls ngskur ren och äg-
ga n inbeta ningskort t kampanlen td-
nrngarna.

Afi v gör jobbet stälva var en Iörulsä$
ning sa Sv och rekommenderade andra
att försöka samma sak med s na lokaltd
ningar.l\,4an avvaktar nu responserfrän o
ka pressen Gästr kland orn kampanisiöd.
X irakten er tdn ng sonr når a a norn
andstnget i Gävleborgs äns landsling,
ska skriva or. aryngektomerade, berätta

Dessutom kunde hon lödäja ati hon sät
treCar Antontåvorlr lolikaföretag.Tvät
är pä väg atl b såda och löreningen har
köpt en lör all sjä va lolla ui. Nu d skuterar
man som bäst del vdare arbelet okaltoch
ocksä lrur man ska lira fören ngens slun-
dande 20 årslubileum. Siv slälv iirade'
häromdagen s n 25-årsdag som laryngek-

Från

Slockholm
berällar Göran We in Berger alt

man lramlörallt haft lvå stora projekl
alilobba med. Dels har man lyckals
få BerlilPerrolf all kommatl Mara-
h ssen den 23 oki och göra etl radlo-
nslag lör programrnet "skivorlill kal-
fei . Dessutom harman albetal med
all låt stånd en tealerföreslä ning
på Dramatska Teatern novernber.
A a skädespe are släler upp grats
liksorn scenarbetare Program och
v ka airsier som ska medverka är
ännu nte kart. Tänki är atl biletter
ska säljas av Dramaien och åll in-
iäkterna oavkoriai ska gå t La-
ryng londen. Del här har kunnat
kornma igång iack vare Göran W-
B:s samarbeie med Carl-Anton och
skådespe aren Jan-Olol Slrandberg

Lars-Oof Paulsson har ordnal eii
aalerl sonr förbudnet iår d sponera.
Där ska verk som olika konslnärer
qjon sälas i lörnrån iör karnpan
ten. Det är "känd sars ama
tör-konslverk det är fråga orn.

"Öppet Hus ska ordnas ioktoberpå
Danderyds sj!khus och Karolinska
siukhusei Pä KS lår löreningen
p als Iör uisläln ng.

Nu d skuierar man lörsällningen av
nä ar vid varuhus och ule påslan.

Lund
kom Gu Briit L4ärlensson. Non kunde be
rätla att rnan den 20 sept ska träfias och
drå upp r lt njer lor der forrsana hampanl
,öetel Södra Sverges Larynqlören nq
är den a lmänna menlngen all man gärna
går ut och nformerar medan man är tvek-
sam ii atltigga pengar .

Gu -Brlt siälv har varil ute på värdskoor
och hos arnbu anspe rsonalen oclr nlorme
rat. Det harfallii mycket vä ut.

Vad gä ler karnpan en har prolessor Tor
trla m i lrägatsoch han har ovat attskrva
årtikar ipressen. Gull Brltt ska skriva lll
Slefan Vctorin. journalisl på Arbelel och
höra hur hans kamp moi cigarellerna qår
Storrökåren Göran Skytie skatilfragas om
han slä er upp påen rökfrivecka.

VarLrhus och apoiek har v sat sva I intresse
för bössor och nålar så viska försöka sällå
nålarna själva, beräliar Gull Brifi. Sluk
vårdsperso nalei har däremoi visat slort in

Före. ngen har skickat brev lill a a lörsam,
lingar i [,4almö kommun Dei är bara några
fä aklva i fören ngen men man jobbar pä
så golt del oår.

Vid Laryngförbundets utbildningsdagar pä Prince Philip Hotel den 1-2 september hade represen-
tanler lrån siu lokalföreningar mölt upp. Man lämnade lägesrapporter Irån det lokala kampani.
arbelet och lyssnade till varandra, inspirerades gch fick id6er. Undertecknad fick senare en
interviu med en representant Irån varje förening.

Det svåraste har på säl1och vs var I aii
nte kLrnna siunga säger S v. Förut trallade

jag jämi. Närtag länkte på del f cklag id6n
aitskr vatillKje lLönnå förall fråga orn han
kan hjä pa oss pä någor sä[ V l, se. av

Från

Göteborg
hade kassören Iören ngen Bune Svens-
son, kommil uppresande. Ovrga siyrelse-
med ern mar var bo(resta påannat håll. Eil
möte är planerat lill 12 sepi då kampanl-
arbeletskaläggasfasl närrnare rneddea
de Bune. N4an har var I myckeiule iskolor
na och nfornreral. kunde BLne berä]ia ln
formaiion orn aryngeklom och hur dei är
attvara arynoektomerad hår också sänis
loka rad ons prograrn ivågånger undervä'
Ien. Del berältade ogoped Ewa Söder-
palm som medverkade som sakkunng
programrnel.
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Iänkdig qtl inle kunnq prsto
Värj€ å. lyshårcä400personeri Sverige.
Dmbbade åv cancer I slruphuvudet
ellermunhålan.

Vi behöver din hjälp förau sörross hörda.
Säti in ditt bidrag på Laryngfonden

Postgiro 91 82 58 - 5

IARYNGT[1RBUN B E

Vi tystnar inte lö. det.
Tel. 08/58 5807a

Anne N4arie och Bert L ndslrörn
Orebrolöreningen,
hade myckei att rappoi(era. Anne-
Mare har varit och ska åter - t I

A nängssko an och pralaom laryng-
eklorni och vsa niofimen. A-
nängssko an ulbildar siukvårdsper,
sona, så vad kunde vara lämp ga,

Logopederna ska ha mässa Kalri-
neholm där man kan vara med.

Per Lndel har en samordnande
fLrnklon föerninger. Hall koniakt
med lidn nqar dislrikret.

Loka rad on i Orebro och Esk siu
na har lovål aii göra program när
radio hiä pskampanlen kommlt
gäng.

Konsinäref Åke Gyfe har lovat bi-
dra med ett verk oia ti "galieriel
Allårer och varuhus man hail kon
takt med harvar I posiilva lillatl man
ställer ut askar och säler nålar hos

l\,4an försöker få a a rned emmar ait
nformera srn näromgivning, dvs

sko or, affärer, värdcentraler, apo

SåIiII
Uppsalalöreningen.
Sven Eriksson lrppyste onr atl logo
pederna req onen ska 1räilas på
bib iolekel I Uppsalå en dag och pä
Akademiska sjukhuset en annan
dag lör ait dskulera samarbete.
l\,4an har haft kontakt med l.lpplands
Badlo som lovat göra program och
Upsa a Nya Tidn ng som lovat skr,

En slor besvikeLse är aii Ky ans
Centrasiyrelse i llppsaa säger nei
lil Riks ko ekl 1i iörmån för kam

[,4a]ny har kontakt med skolo rna och
mån har sarnarbeiai med VISIR
sko orna. Vasätlra sko an har lovat
stödia och sä a nålar

Lila Seku ic lrån samma lören ng
kunde beraLtta om svårgheler när
man koniaktal förelag. ''De h&]röfl
nai päa lasom ber om hjälp

Ett stort och varfit tack tirt töt.
ianale lörc|aq, otganisationeh
stiltetser och tonder som qöi
det möirigt Iör oss att genom.
töra radi o hiätpskampanien.

Altmänna Arvstonden
Cancertonden
Cart Anton
Enskede Ottset
Fötsta Sparbanken
Gambro Engsttöm
Cibeck Sverige AB
H a try Lindqui st st irtet sen
Polar Print
Medeta Medical
Munksjö Kraft e mbatlage
Otsson Hotets
Ragn..serrs
Rockwoot AB
SCB Claes cöran Ftyman AB
Solstickan.
Stockhotmskonsull
Syerrska ,Vest 6
Vetenskapsakademien
Votvo AB
VolvoTtansport AB
Tetevetket
Posten
Siemens E erra
Gewa
HCK
Dtamaten
många pfivatpersoneL
Jörsamtingat och andta

Larynglörbundet Båd ohtä psham
panten I990

stoilt TAoK
TtailtAsoril

RADD-miiUryn osst
Linköpingsf öreninqen,
beräiiaratt man fäii två ut otininqstavtor av
en L nköpifgskonslnär 200 otter såtdes
snabbr ul och neilot bk 2000 t tiörenino-
en. Nils Bidrch berälladeom svariohetern;
all ha ell så stort d str kt som Linkoo no
Det ar 30 m me an viteromradera oå
man omlatar fyra anastno. Fören noen
hade fdr elt oär veckor sedan en s:mmi.
komst på Öand där man sammaniaflade
kunskaps äger

Av de iniorm at onsskärmar, som presente-
radesav Eva Bergslrörn LrnderLrtb tdn nos-
dagen, önshar v oss toial ivra sa N s
Blörch. Det behövs en på varle tänssiuk

Ell problern är att dei material rnan vänlat
på kommer ut senl, menade Nils B vidare.

Via ielelon kontakiade vi Beri Andersson

Halmstadsföreninoen-
Badro Ha land slå qora;roqram och nier-
vjua Bert samt en logoped Looopederna
har också kofrakl med oka presesn som
lovat skr va. NLr väntar man Hålms1r.lo:
dekaer och nalar mm. Den ti a skarän
kämpar tappe(, förstår man när man taial
med Beriil

r
Kampanjnå1.
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Konferens i Australienr

'Vi förldarar l«ig
mot tobaksbolagen'

Planet böriar gå in för landning. Under oss ser vi hav, slättland, mindre städer, lite skogr en slöEe
flod. ., Bump, bump, så har vi då landet på Austtaliens röda iord, närmare bestämt på Perth Inter.
national Airport i Western Australia.
V nypeross iarrnen löralr ko aatrdet nte
är något aprilskäml för det är den första
april.. nej då. Dei år a lde es sanl. Del är
s ulet på en 26i mmar ång resa och börlan
pådeiagandet den siunde niernatonella
konl€rensen om iobak och hä sa.

V. det är Madele ne och Christ n lrån En
Bökfr Generaton saml !ndenecknad, Vi
är också 1 000 andra delegaler lrån lotall
70 länder som trots att Perth iör många
ligger av ägse1 har laglt sig dit.

Nalur gtvs är det mänga ausvaliensare
men ocksåstora grupperlrån sydostas en,
Japan, USA, Kanada, Storbrltann en och
Skand navien. Den svenska represenlalo-
nen varganska ansenlig rned representan
ter irån Socalslyresen, Skaraborgs äns
landsi ng, Sahlg renska Sju kh usei, N corei
ie AB NTS. Karo nska nstituiet och som
sagl En Bökfr Generaion. De senare rap
porlerade slorl ntresse lör sli program
sorn presenierades under ett av sem na
rierna och man knöt många eLrropeiska
och sydoslas aiiska kontakter

Krisstörklaring
Genomgående lema lör konferensen
var att förklara lobaksbolagen krig.lnte
minsl tör vacl de idag gör i utvecklings-
länderna. ldag då de vel hur skadliga
deras produkler är, kämpar de för allt
vad de är värda (och det är mycket) lör
all lura befolkningarna i ulvecklingslän-
derna atl börja röka deras produkler.
Produkter som olla innehåller många
gånger högre haller av nikolin, tjära och
andra giftiga ämnen, ån vad som årtill-
lätel i i-länderna.

ldag beräknas minsl2,5 milioner rökare
dövarleåröver helavärlden och elt par
milionerslular, För attersätla dessa lör-
lusler satsar tobaksbolagen alltså hårt
på u-länderna, därfolket är relalivl lälta
alt lura då de ofta inle kan läsa. men har
lärt si9 lila lill den vite mannens löften.
Och här lovar lobaksbolagen guld och
gröna skogar, inte bara fördemsom rö-
ker utan också förde böndersom odlar
tobak och de regeringar som är vänligt
instållda lill de inlernålionellä tobåks-
bolagens härjningar ideras länder. Dvs
regeringarna är otla kofiumperade. Slo-
ra arealer av livsviklig skog går också
till spillo på grund av tobaksbruket då
det går åt stora mängderved löratt tor-

Strup. och munhålecancer
Sir Bichard Dollfrån England rapporte-
ra.le att dödligheten i strup- och mun-
hålecancer bland män iEngland och
wales har slabiliserats, efler all lidigare
ha ökat. Anledningarna till della tror
man vara bättre diagnosticering och
mindre liära och nikolin i ciqarellerna.
Hen poängterade samtidigt afl atkohot-
konsumtion mångdubblar risken för
slrup- och munhålecancer, Bland kvin-
norna ökade dödligheten i strupcancer
mellan 1970 80 men har nu planal ut.
Munhålecancern ligger på samma nivå
som tidigare.

Låkemedelsverket
Prolessor Kiell Sirandberg har av rege-

r ngen ulsetlst lqenerald rektörrördetnya
läkemedelsverkei from den 1 iuli 1990.
Ktell Sirandberg, som ä äkare med k nisk
larmakoog som speciaitel, har varit an
stå ld vid socalstyre sens läker.ede sav
de ning sedan 1977 och var I dess chel se
dan 1983

Rlksdagen besöl den 17 rnaj äratlinrälta
eit läkemedelsverk iUppsa a. Del nya veF
kel ska la över de årbelsuppgiiier som i

dag ligger på soc alslyre se ns läkemede s-
avdeln ng, b a godkännande och kontroll
av nya läkernedel sami läkemedelsnära
produklersorn naiurmede ochkosmetiska
och hygie n iska prod u kier

len TV jag passerade visades en video
om laryngektomeracle, En opererad
man sall och pralade på engelska, men
jag vet tyvärr inte varifrån filmen kom.
Jäg såg inte heller några idellagarlistan
som representerade något laryngröF
bund. Och inte hellersåg eller hördeiag
någon opererad.

USA
I den amerikanske Surgeon Generals
(hälsovärdsminislerns) rapporl 1989
kan man Iäsaföljande om de amerikans-
ka lörhållandena:
1. Andelen rökare bland vuxna harsjun-
kit fräfl 40 0/ö 1965 till 29% 1987. Nästan
hälflen avde nu levandevuxnasom nå-
gonsin har rökl harslutat.
2. Mellan 1964 och 1985 undveks cirka
trekvarls miljoner döclsfall av rökninqs-
relalerade sjukdomar eller sköts upp,
som etl resultat av beslul all sluta röka
eller att inte börja. Vart och ett av dessa
undvikna eller uppskiutna dödslall re.
presenlerar en genomsnittlig vinsl på
en rörväntad livslängd av lvå decennier.
3. Andelen rökare förblir högre bland
svarta. arbetare och mindre ulbildåde
personer än h os den genomsnittliga be-
lolkningen. Minskningen av rökning har
varit belydligl långsammare bland kvin-
nor än hos män.
4. Bökning böriar i första hand under
barndomen eller ungdomen. Äldern när
man böriar har sjun kit, fiamföralll bland
kvinnor. Bökning bland de äldre eleveF
na på high school planade ut från 1980
till 1987 etler att lidigare ha sjunkit.
5. Bökning är ansvarigt för mer än var
siålle dödsfall iusa. Bökning törbtir
den dödsorsak so m är viktioåsr att fdre-
bygga ivärl samhålle.

Alla dessa rön stämmer väl överens
med Sverige, lörulom att vi inte har så
mänga svarta i Sverige atl vi kan se nå-
gon specielltrend hos dem.

Det var en oerhörd mängfald av takta
och inlryck som mötte mig de här da-
garna och det är svårt alt leta fram det
vikligaste, men jag inslämmer gärna
med mr MichaelDaube, en avorganisa-
lörerna lill hel6 konfedrensen att "det
viktigasie jag lärt mig under hela kon-
lerensen år atl vihåller på att vinna".

EvaBeryström
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lnte vet "mannen på gabn'vad
hryngenn är lör etn...

En dag gick Lary ut på gatorna iStockholm och frågade några som passerade vad de kände till om
Larynglörbundet, operationerna och handikappen, Här föliertvå typiska exempet på hurdet lät.

Nr 1 Ung man, tjänsteman ca 30 å1, boende i Nacka

Lary lrägade: känner du ti Laryng
iörbundet?

Näe vad helle de'sa'ru?

Utan atl svarafrågade vidä om han
träifal nägon som hafi ett hälpå ha

- Jooo del har lag seti Iör nät'år
sen iNackadär iao bor.

Vi lonsatle i vel du e er hardu någon
d6 om varför han hade eit hå där?

Näee, vet nie. ..
Jasä, slruphuvudei (efter att vi

förkaral).

I\,4åste vä vara nå I med stämban-

Varför trct du aft du ninns det här
TV pragrannet son du såg lör så

- Ja, dei ärvä sånt mån m nns när
man seti det. Del låier iu ganska
konsligl ..

De här små samtaen visar all be-
hovelav vår informalio nskampanl är
oändligll Del ska sannerllgen bli
spännande air höra hur del äler ei-
ler kampanien. Orn v har yckals nå
ut i ll svenska fo ket rned v ka v är
och vad viv I

Larys utsända:
Eva Bergström

Kan du gissa orsaken?

Måsie vä vara rökn ng o snus,
nlng...? De äter vä genom hå el...
Pä frågan hur mängaopererade det
Iinns iSver ge gissade han 5 000 vil-
keiju nte var sä iokigt.

Nt 2 ingenjörca 25 ar, boende pa Ekerö

Vibörlade igen optim sliskl rned lrå
qan "f.ånner du lll Lårynglorbun

- Neej, ngen aning.

utan att svara lrågade v då om han
träflat nägon som hait ell håtpå hat-

Joo, dethariag seli (efter lefun
derande)... det var er Tv-prosram
för månqa år sen. Dar frch man se
dei. De ånvänder san dår rakappa
ralnärde pratar Och dench ärasig
all råpa. Der läl sa dar v brerdnde
som dei qörorn man pratar när man
rakar s g.

Kan d u f u nd era ut vadö r de har ett

Laryngföreningen i Uppsala län:

Många al«tMteter - oro för framtiden
Då Laryngfören ngen i Uppsa a län
redovsar sin verksamhet för 1

. FörennsenharLnderårelhailbesökavcäv-
lelören.qens ordrora.de Sv Baoien som
rniormerade om htäpmede sar;t om nva
htålpmedel lor Laryirqopererade

. Föreningen derar med vada ombLd Läns
Kommuie.s- HChs reterensgrLpper och re
presenlä.lsrapsmöre. samriHch s sryre se.

! Fören.ge. har t is.mmans med ABF Upp
sa a s anåt e. sludiecnle i åmn.pt L.nds[å
oet SLane Pa Äde fo.s Fo $öos(olas urb d-
.i.g iforennqsr.unsfap delo; ryra La) a'
iören ngens medlemmar

. Förenifgen har under året genomfö{ en tå
och reh.b ilerlnqslLrs på Foneal std avde
I nge.v d A[adem slås]Ulhuset hurstedare
Gun la Be i.q Looqoped

. Fö.eninSen deltog med tvä medemnrar iLa
rynglörbundets rehabilternqskurs på Sten-

imponerande lista över väl genomförda akt viteter.
kortapJnkte'sk.ivermar'sin årsredov,snino:

sammanfattning
989 blir det en

. Upps.. Larynqloren nS harriisarnmans med
Slo.[ho msavdennqen de taq I en rehabi
ter ngsresa ti I Skåne.

. Gave L.rynoloren nq ha han e. tvadaqars
(onlerens där Uppsålaloref rqen nbodaat
delaga, iör ax komma med förslaq och id-6er
om hur a.betel för Badiohjälp,"n ska bedr
vas. Ordiorande 1ör konierercen var Siv Bao-
ien Gäv',"

. Uppsa a Laryfsioren rS hartilsammans med
iöreninoen Vsis ordidrande Afn Brn §1en
berg besök1 Va sälrasko ån och niormeratom
skadeverkningarna av rök.i.g Malny Erks
son Uppsala Larynqlören ng, om hurdei är a1r
vara Laryiqopererad

rvlen idren nger känner oro Jörlramtder:
lnte rninst eiler at1 ha i.lorm
hålet den sailga hand kappulrednngen kän
nerv åttvi levermed siora risk€rföreltsamhä te
med alt mindre soidariletoch humanilet, såger

Torrt hemma?

FREE VENT SYSTEMET
HJÄLPER

Se vår annons
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FIT}IANA
Expressen låsa re tipsa r!

Hur giorde du Iör att sluta röka, frågade EXPRESSEN sina låsare enjunidag i år. Många gav
tips och synpunkter på problemet. Några avde som kom till tals i EXpBESEfl{ citera-r tåry
här på denna "timpa.nu.sida,,.

I Jag hade rökl i50 årnren besiämde mig
plölsligi lör atl bara slula. Det är bara att
beslämrnasig så går del.

MaiWidlund,72. Kunla

Bo I Biörlinq, operasån9are:
§om operasångare har laq alld
hävdai atl del går hur bra som helst
alt röka och slunga opera. t!4ei
sedanjag slulade harjagfåtten he I
annanion. Huriag gjorde? Jag bara
sluladel Det v& för srart lem är
sedan, jag salt med min fru och
drack kafle, och i ttade pä den fula
Iimpen jag hade ihanden. Sä saias:
nusklerjag idel här Och del giorde
tas.

Det enda säilei ali s uta är ail het
enke I bestämmasio fördet. Och det
gäller att göra dei innan äkaren
såger ålen äfl göra del, tor då ar det

"Jag blev dödsrådd,,
lJaq blev helrenleltslramd I döden
lÖver 20 år hadejag rijkr, de sista åren
håde lag slåndga probem med iskala
händer oclr föner. Kärkramp var på
inlägand€. En kvå lhos vännerla ade en
av deras be[arlaom atl hans fru ny rqen
doH i [årlramo Sedai dess nu tre år.

Christer Alexandersson 39. Kungålv

SPARADE la OOO i skokartong
I Jag vår laxchauflör, dä blir del många I tfä en i tatt röka. IVen så tick jag en
lå1ohörn -g Ted bLs,. ocl ngen av pdesrqFrå.1a ökle "; del ote; i-qa
rökoaLse'. Når.ag \oT 4arr sl.Jlle jåg . .s- tarda nr- 'ö 

"1" c.qarel1, nen äa
ri-(te.aq. atl hade jag lvchårs re:a sa ar g-utar aI rohd krrde_ag aäLenkör. han
oclså utan atl la an .,garren. \är .ag kon l-Fn s.nahdoe oF- törsla cga erran
pyion. Då beslämde jag mrq röraltsluia.

För at peppa mig stälv a jag u ndan 20 kronor i en skokartong varle dag jag körde.
1982 var kådongen fu . Del låg 18 000 kronor den. Då giorde mir hLrslru och jag
e,rurde ba ATe.ld.esa.NärTa--at. lrTycleroeag.'rarroherLpp o;a.del
irle <vår å'r la ' h 

c-nnår Dah n 6g Bor:s





SIEMENS.ELEMA

Senvox lruroru

den avancerade

röstgeneratorn

SIEMENS.ELEMA
Svensk Försåln ng

Box 3512
172 03 Sundbyberg
Landsvägen 32
08 - 730 70 00

Bcx 14T29
4CC 20 Göteborg
FlÖle bergsgatan 18
03r - 83 06 90

Rörslöga1an 26 Å dbacken 2
21137l"lenö 902 4l Umeå

040 35 74 00 090 - 1T 88 65



ATT DRA BORT EN TEJP FRAN HALSEN FLERA
GANGER OM DAGEN AR INTE BARA PLAGSAMT
. DET AR OCKSA ONODIGT!

''FREE VENT''
FUKTAR OCH VARMER
INANDNINGSLUFTEN

FILTER FOR
DAGLIGT BRUK,
Fuktar och värmer.

BASHÅLLARE, SOM

kan användas iflera
dagar. Bytes vid behov.

TOHRT HEIUMA?
Fuktar och
värmer.

IDUSCHEN...
Förhindrar vatten
iluftvägarna.

KALLT UTE?
Utnyttjar kroppsvärmen
(även för dusch)

Nytt bandagesystem för laryngektomerade. I veckoförpackning!
Använd häftan och bashållaren i flera dagar! Byt endast filter vid

filtret vid hostattacker! Använd också våra övriga
underlättar! I april börjar vi leverera! Vill Du prova?

behov! Tag ut
tillbehör, dom
Kontakta ossl

Produkterna kommer som vanligt att marknadsföras
av Triplus Sjukvårdsprodukter AB, Kungsbacka.
Tills vidare bör dock eventuella frågor om produkter-
na ställas direkt till Pharma Systems.

A
J Phormo Systems AB
Bröksmyravägen 3'1, 826 OO SÖDEBHAMN

Telefon 0270 - 702 35



Att avlägsna en häfta kan vara plågsamt.

FREE VENT är ett nytt skonsamt
bandagesystem för Dig, som är
laryngektomerad I

Använd häftan iflera dagar -

byt endast filterkassetten vid
behov I

F LTER FÖR BASHÄLLARE
DAGL GT BRUK. som kan användas
Fuktar och värmer. flera dagar Bytes v d behov.

FBEE VENT fuktar och värmer inand ningsluften.
FREE VENT - löser fJera vardag iga"problem.
FREE VENT ' kan anpassas lndividueLlt.

FREE VENT BANDAGESYSTEM ÄR GODKÄNT AV HANDIKAPPSINSTITUTETI
Rekvirera gärna vår folder.
ntressant och värt att prova? Tag kontakt med Din läkare, logoped el er distrikts-

sköterska.
IVARKNADSFÖRES AV:

Trip us Sjukvårdsprod u kter, Kungsbacka
Postadress: Box 103 34 434 0l Kungsbacka. Te (växe )0300 180 70 Te efax 0300-13l 32 Telex 271 22 TB PLUS S

ETT BYTE UTAN TVEKAN!

T LLVERKAS AV:

) Phormo Systems AB
S 826 00 SODEBHAMN. Sweden

TORRT HEIIIIMA?
Extra fukt och
värme.

I DUSCHEN....
Förhlndrar vatten
iluftvägarna.

KALLT UTE ?
Utnyttja kroppsvärmen
(även för d usch)

BASHALLARF
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Bi ld : Ku 6e n g av i k a til ll äll e n ti I e stning av ol ika
hjätpnedet Etih Siöbe.g tät veta vitka enaren
hetet Getl Hall llv) ach Arne Stenbery hat ar

aa

SUCCE IGEN FOR
TALKURS I LUND

lfiol arrangerades på initiativ av cheflogoped Klerstin elever till 4 dagars gemensamma övningar i Lund.
Becker vid avd för Rösl- och Talrubbningar vid Lunds Egentligen skulle ljo.rton laryngektomerade från Mal-
Lasarelt en kurs med deltagande av laryngektomerade mohus. Kristianstad§, Blekinge och Kronobergs län
och logopedelever. Erfarenhelerna av den kursen blev ha deltagit, men dessvärre hade någ ra måst lämna åter'
så goda att Laryngförbundet beslutade att ller med- bud på grund av siukdom. Som repaesentanter för La-
lemmar skulle få chansen i år. rynglörbundet deltog också konsulent Gull-Brill Mår-

I stutel av maj samtades tio taletever och sju togoped- :e*:son 
och ordföranden i lokalavdelningen Erik ohls'

Även LARYhadet lfä le att vara med pä ell
hörn under s sla kursdagen. På förm dda-
gen demonslrerade Per O ol Schu lz lrän
I\,4ede a Medlca! f örelageis röstf orslärkare,
som kursde lagarnasedan hade lilfälle å11

prova olika samiassiuatoner I oslörd
nr ljö ger fckmodellen t räcklig styrka åt
rösten, men gä er dei iex ait bryia in en
d skuss on ladå behövsden någotsiörre
och kraftigare enhelen Delta var kursdel
tagarna enlgaom.

Medela, som har sn lilverkning Äryd
Lrlanlör Växjö. giorde konstruklonen Iör
cirka lyra år sedan eller dei att E of Bystedt
hade pekat på att det nie lanns någon
ämplig försiärkare med braliudålerg vn ng
aii t gå. Företaget har också tagit fram
praktiska ii behör. exempelvis en rnyckel
1en och äit m krofon, sorn kan läslas på

den enaglasögonska men. Det re atvt hö
ga pr set. c rka 4000 kronorlör en kompletl
Iicklörs]ärkarulrustn ng. beror pä ati t
verkn ngsserenra inte omlaitar mer än
Ierntio exemp arå1 gängen.

Del var fler hjäpmedest verkare sorn
stä lde upp med inlorrnal on under kursen
Göran L lekvistirån G beck Respiral on ta
ade orn Vlklen av all använda Slorn
Vent Frän Siemens-Elema kom Chrstina
Svensson och visade upp nya Servox ln
ton Röstprolesen Pro-Vox demonstrera
des avAndersWi arnssonirån Alos tr,]edi-

Viktigt att mölas
[4era inforr.alion: Kuralor Monca Saxne
berät1ade om sådånt sorn värdefullt a1t
kännaii orn rnan är arynoeklomerad. Sin
äsikl om kursen sanrmåniatlade Monca
Saxne så här: Jag lror att det är vkligl a1t

man Iär trälla andra som bel nner sg i en
knande siiuaion. ail rnan får sitta ned
ugn och ro ochlålndivduel!hjä p. Frarnför

allt ädetsarnvaron som ärvlklig .

Kursen nleddes med ndvidue kartägg
ning av deltagarnå trän ngsbehov. Genom
iärnförelser me lan tallnspelningar vd kur
sens börlan och s !1 kan Klerslin Becker
och hennes två ogopedko eger kartägga

trän ngsresultalet. A a deltagare jick ock
så fylla ielt 1rågeformulär som s s1a punkt
på kursprogrammet. En snabb ljuvtll
bLanketterna bekräflade all a a var en ga
om allkursen var he I lyckad

Stor samlad ertarenhet
Del är myckel sväir attskära ui en sarsk t

god bii ur en så god iårta svarade en av
tae everna pä frågan vad som vardetbäs-
ta i kLrrsen. Logopedeeven Eln Slöberq
sammanfaltade slna erfarenheler "Det
basla var att f , lräll, så många aryngeklo
merade e{le,som !drle person har s n eqen
bakgrund och s na egna problem. yrkes-
ivel komrner nran tro igtv s alt träffa gans-
ka iä här har nran fåll stor erfarenhet på
en gän9".

nga L ll Knuiar. också ogopede ev, fram
Iörde eti tack t takurseleverna. N har
stä t upp som försökskan ner e er vad
man nu skakalia del ochdeatmederav
eraerlarenheierkr ng der här hand kappet.
Del får v stor n),ita av när vi snart ska ul
och jobba påolika siälen i andet".

Logopedeeverna, som en vecka senare
sku e avsluta sin llb dning hade dock eii
önskemål Kursen borde ha kommi in li
digare deras utb ldn ng, ellersorn den ger
t liä en lill p.ov av o ika lekniska hjä pme-
del och förmed ar kunskap om patienten
nas erfarenheter ls uiskedel av s n llbid-

n ng är logopede everna ocksä myckel be-
lasiade med b and an nat exam e nsarbete n

Fyra he a kursdagar och desslar nnan en
äng td av Iörberede ser motsvarar kurs-
resu tatet Kjersiin Beckers forvantningar?

''Resultalei är suveräni linl A a de lagare
är nöjda och dei tyckerlag är del vikt gaste
Huvudsyftel i och för s q är laträn nqen
men m nsl kav klig ärden socalagemen
skapen och den lyckerjåg vlhar uppnått I I

hundra procent. Behovel har v käni i I

länge det har bara varlt svärt att hitta den
prakl skaullorrnningen aven kLrrs.lvlen de1
harvi yckais med räil bra nLr. lycker jag, all
kunna kornbnera elevernas ulb dning
rnäd all ge pal enierna en bra behandling
och vård. Några läkare e er sköterskor v
v nte ha med eltersom jag nie vi ha nå
gon stukdomspräge på kursen Del ska
bara handlaom rehab ler ng.

NL ärdetlu saatpå ell regionsiukhus f nns
pat enlernasam åde. De f esta pat enterär
lu opererade hä. så det är liksom en natur
ig knutpLrnkliörden'r. Det borde vara så att
alla reglonslukhus sku e gå in för något
knande. Förvårde sä ställervigärna upp

och arrangeråren kurs nästaår gen "

Sjä va slulklämmen pä kursen innan de la
garna skldes ät iör alt bö4å länka på
pingsif rande korn i iorrn av en app åd lör
Larynglörbundet sorn iack Iör den goda
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En slam ftir rätBstabn
Solidaritetens gränser ät snäva inom handikappomådet. I en diskussion hät om dagen lörklarade en
percon, som kom till mötet ien tin bil, varför det inte går att lå bostadsanpassningsbidrug tör
sommarstugor,
De1 är slälvklan. gav hon u känna, alt vl
måsle lortsätla ait saisa på hand kappom
sorgen. Men även handikappade rnåsie
vara med och bära bördorna i samhä et.
Sverige har dåig ekonomi Ändå mäsie
handikappade ha bra och tilgängllga bo
sräd er. l\,4en vid som marsiug o rna gär g rän
sef. Det är {ör mycket begärt, ail de ska
anpassas med svenska Iolkets skater.

Den sorn giorde d skusslons nlägget före-
träder dess värre en slark och mäktg op -

nion. Den na är bestäm rn ande inom po lis-
ka etablissemanget. Pä annal sätl gär del
nie åtl förklåra varför rnännlskor rned
Iunkiioish nder hälls lillbaka pä sä mänga

a Talträning lyx?
Socia rnora isrnens vählare, dessa Vånner
av Ordn ng. sonr ldger sig rälten altpå fo -
kels vägfaravgörå våd som är lyx pä han-
dikappområdet. hänlör lill denna yx sorn-
marstugor, blar och åtskillgt annåI. Härl ll
hör synbarligen även la trän ng. rösliräning
och mångeiannaislags rehabiller ng, som
funktonshindrade inle als får eller fär iör
litetav.

Så h ar aven demokraiin s nagränser Des
sa dras dock eji Begeringsformen. Denna
t erkänner näm gen a a medborgare yit
randelrihet, möleslrihet och nrormaiions
rä11. ngel undantag görs dennagr!ndag.
som är Sverges lörlattning, lör arynekto
merade och andra rösthand kappade e er
iör synskadade. döva eller andra handi
kappgrupper. Sveriges förlailn ng nämner
icke kostnader som skälför undaniag från

f Många arbetslösa
Verklgheien är. iyvärr, en annan. Männ
skor med lunkilonshinder fär inte hiälpme
de , lardmede och person g hjä p som de
behöv€r. Sjukvärdens br ster drabbardem
hårt. Räiien t Lrtb df ns ifråsasälts lör

många. De är arbeisiösa i aarmerande
omlattning.

Tdn ngar är olillgäng iga för synskadade.
Det räder a var ig bisl pä lo kar Jör kom
rnunikalion mellan dövaoch hörande. Följ
den är. altklyflorna mellan nränniskor med
och männskor ulan funklionshinder nie
rninskar. Tecken lyder pä atl de siällei
ökar. Människor rnedfuikt onshinder slälls
ulanlör grund äggande demokratska Jri-
och räiigheier.

a Demoktatikampanj
nödvändig

Slaiens Hand kappräd har konsiaierat del
ta och bedriver (år 1990 ) en Demokraii-
kampånj. (Uppmärksamnad i fleraiid gare
nummer av Lary). Del sker för alt vinna
op nion, mot socialmorallsmen, iör derno-
kral n, så all den omfallar alla. Avsiklen är
at bldraga 1il all reiormarbelet inlensife
ras, såalträllv sa och delaktighel blrverk
lighet iör männlskor med lunklionsh nder

En riktg denrokratikan inte ha någragrän
ser. Det lgger begreppei. atl demokrai n
qä er alla. Om en de människor, iex de
med funktonshinder, släls utanför, är lan-
dei inle demokratskt. Verk ghelen, ck-"
Regerngsformen, är uts agsgivande. Atl
människornas vardag och förfann ngen el
överenssiämmer med varandra betyder,
aii dei Iö rel gger eti broti m ol lörlattning en.

Jag hoppas, ail Statens Handikappråd ska
yckas med Demokratikampanler. Må den
ämna eii goti bidrag t demokratsk ut
veck ng Sverige har elt Nalione I Hand
ngsprogram för hand kappområdet. Det

aniogs år 1983 aven enhä g riksdag. Pro-
gramnrelfö s cke.

De1 är hög ld för alla po tiska part er alt
samia sg I I aii genomlöra Natonela
Hand ngsprogrammei. Läget inom handi
kappområdel är en skam Iör rätisstaten

Bengt Olol Mattsson (SHB)

l(yftorna
lnnr
. Endast åtla procent av svårt funk-

tionshindrade kan påverkavem som
ska komma och ge hjälp och service
imycket prvata s tuat oner.

. Dryql 70 procent av svårt funkt ons-
hindrade har varken arbele el er ån
nan dag iq sysse sättninq.

. Slu av I o kommuner har bristfäl ig
kännedorn om svårt iunklionsh nd-
rades behov.

(Ur handikapputredningens tredje be-
tänkande Hand kapp och välfärd?)

Problem att duscha?

FREE VENT SYSTEMET
HJÄLPER

Se vår annons

Ny larmg-förening
bildad iDalama
Några aryngektomerade Daarna
harvarit samlade på Logopedavde
n ngen vd Falu Lasareii på in lailv
av Logoped Per Tesiad Vid sam
lingen deltog även S v Bag en lrån
Söderhamn som nformerade om
förbundslråoor m rn. Besöts att bi-
da rören ng saml att söka bdrag för
komrnande verksanhel

Vd eii sammanträde apri vades
styre se för lören ngen som fck fö -
jande sammansätning: Holger An
dersson, Falun ordf, PerTestad, Fa'
lun sekr, Nils'Olov Nilsson, Silans'
näs kassör. Ansökan om lören ngs-
bdrag lrån Landslngel har irgetts
och detta har även beviljals.

Föreningsslyre sen arbetar nu med
atl hitta ämp iga aktvilelerlör med-
lemmarna. Någon iornr av resa
komb nerad med lämp gt slud ebe-
sok kommer sannollkl att arrange-

HOLGEE ANDERSSON

R
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Utdelningen skedde lördagen l2 mai vid en
högtidlig och festlig ceremoni i
Centrumkyrkan, Sundbyberg. Det var av
Harry Lindquiststiltelsen (se särskild

Elof Bystedt fick ta enat stipendiet på 50000: av lru
Maj-Britt Lindquist. Fota:L O Paulsson

b ryngtiirb a n d et fi dt sti pendi u m

Vivar 5 sikån SlockhoLmslöreningen som
lillsammans med P a Pres. Elol och L n-
n6a Bysledi vardär.

Paslor Stanley Slöberg nledde med
psa msåno och en korl predlkan. nqamay
Hörnberg från TV 3 vsade en video om
barns ärlighet mol varandra (för är iga är
de). Därefter berältade redaklör Berndt
Sehlstedt,til kastyrelseledamot stifrelsen
or. dess i lkomsl. Fru Maj Briti Lindqu si.
änka lill Harry Lindquist berätiade om sll
1e senssyflen och om hurdonatorn villeat
medlen skaanvändas.

Berndl selr stedt ledde sedan etl ntres-
sanl estradsarnla om iron pä krslenheten
me lan StanleySjöberg och lngarnayHörn-
berg.

Elier psalmsång de ades stipendierna ut.
Berndl Seh stedt läste upp motver ngen
Kampen r.ottobak iör en rökfrigenera-

lion är en av hörnpearna Hafiy Lind-
qu sisslfiesens verksamhei. Del ärdärför
med glädje Stilielsen nu går in och ekono
miskt slöder den breil upplagda informa-
lionskampant Laryngförbundet genomlör
hösien 1990. Sliftesen önskar Laryngför
bundel framgäng detviki ga upplysnings-
arbetei krjng tobakens skadeverkn ngar.
Därefter överlämnade fru L ndquist siipen-
dler u Elol Bystedt som iog emol del å
1örbundetsvägrar. Lars-Otof paujssan

En av hans önskn ngarvar att Iäfärdas till
srn egen begravning med en elbil, men ly
värrkunde den inle upplyllas när han jord
fäsies november 1989.

På 80 lalet såde han tryckeriel och ge-
nom deita möjliggjordes bildandel av "Fa-
miljen Harry Lindqusrs Sliftelse lör nter-
natone Hlälpverksamhel och Främiande
av en Posliva Lvsföring , varur Laryngför
bundet nu lått st pencliurn

EvaBergströn

Välj själv!

FREE VENT SYSTEMET
HAR ALTERNATIVEN

Se var annons

artikell lörbundet fick ett stipendium på
50oOOr lör att bedriva upplysningsarbete
kring lobakens skadevelkningar och löt att
kunna genomföra inf ormationskampanien

Texten på dipomel LaryngiörbLndei er

Hary Lindqu st Sl pend et

For be'omvarda nsarser den posilva
ivsslrle.s lansthar Fam 18. Harv Lrnd
qu sls Slflese ror .lerrialon6 H jl.
verrsamher och Fråmtaide av en poni v
Livsfornoden.ädaobeslurar I rd6rå :-
ryngjörbundel äreta hedersutmärketse
I2 mal 1990.

Harry Lndquisl [4aj.Br! L ndquist

En lilenfågelsjöng iLarys öra all
lritidsnåmnden i Ekerö kommun
beviliat Slockholms läns Laryng"
lörening 1800: . Grattisl

I ett annal öra siöngs det någol
om att kampanjledaren i Stock-
holm UllaWester bor på Ekerö...
med tel'nr 0756-440 67. Förening-
ens andra kampanjledare Herbert
Tschöp hartel-nr 08-8923 18.

15

Lindquist en man mcd stora uisioncr
Harry Lindquist var en man med slorå v -
s oner och som vlssie alt lörverk iga dem.
Han boriade en gång med aii säja lidning-
ar som ko porlör, bev Iräsi. gick ui som
pred kant. Siartade så smänirgom ell
tryckerioch tdn ngen Hemmet och F-am
jen. Senare köpie han idnlngen Svenska
Journalen som slogs ihop med Hemmel
och Familjen. Tryckeriet uiveckades kral
tgt och är dag en stortrycker koncern. en

Nä hans första fru lvlargil dog, ordnades
en nsarnling Svenska Journa en och de
pengama lade grunden till Svenska Jour-
nalens Läkarmission och Hjälpve*sam-
het, som dag bedrver omjaiiande hjä p t
slälvhjä p projeki i mänga delar av vär den.

Narry L ndquisl är också mannen bakorn
Vän iga Veckan, många trädplanierngs
prolekt som tex "Vi skogen" och En Röklri
Generaton. dä han ienartikelredan 1967
Iråg asatle om rökn ng nte var en m odefrå
oa. Han var också en iöregångsman inom
energiornrådet och lät anlägga jordvärme
på70 ta et s n trädqård.
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Kar'l-Anton, kampanjstotta:

Overbybe ry mi n b rn d o ms mi 0 ö
"En god våntillm eiharsedan någraår inga stämband. Han harett hålrakt in ihalsen, Efteren operation
som var nödvändig. Han har med stor möda lärtsejtala igen med hiälp av matslrupe och mun. Del linns
en ganska stor grupp av dessa laryngektomerade ivårt land och varje gång jag träffar någon av dom
upplever jag en tacksamhet över något iag förut alltid har tagit tör givet: Att kunna siunga och tala. Att
kunna använda mina stämband."

Jag tyckerdef passar bra med en vär
bild, med symboliken attdelgår mol ljusare
t der och attv jobbarframä1.

Överbyberg är m n barndomsm jö och
en last punkt i livet. Jåg har lillbringal alla
somrar därsedan rnina Iörädrar köple d-"1
när jag var 9 1 0 år. Oltasl använder vi bå,
ien när vi reser lil och fiån Siockholm,
även om det numeraär möiligl ait köramed
bl ända upp. Bergel vetier mot V:ndö
Sirömmar som är en popu tu passage för

Dei här ciiåtei som inleder etl brev Ca
Anlon nyllgen skrev iill några av sina ko le-
ger, förklarar hur han ser på iräganb. En
djup iacksamhet och g ädie över atl han
har sina siämbånd kvar. Stärnbanden som
är band hans vikligaste yrkesredskap.
Dårlörtycker han aii det är sä sjäLvk art all
slälla upp för Laryngförbundet, berättår
han för mig när v ses en vacker sensorn
mardag ihans ate 16 på Söder iStockholm.
Uiskten från alelj6n, som är inrymd en
kisiäende gammal hss, är vidunderlg.
Fram och iilbaka pä ljärden stävar vla
Waxho rnsbåtar och Djurgårdsfärjor. Vid
Skeppsho men gger skeppet och vand-
rarhemmel af Chapman. Vailnel och h m
en blä iolikaryanser och solens sträar

g ttrar på vatnei. Plölsllgi kommer en
oänd gt vacker lvåm asiare, om vjken Car
Anion vet ati berätta alt den köptes lrån
Holland merellermlndresom eit vrak. Och
nu etler många års slit och mycket entu'
siasm är ett vackert och väl lurgerande
segelskepp.

I Påminner om Överbyberg
Ulsiklen här päminner myckei om uis k

len lrån Overbyberg, säger han. Vårl hus
igger högst uppe på bergei och etler om
byggarder har lag en aiei6 med en hel
glasvägg. Där nne salt lag i påskas och
måade "Skärgårdsvål', motivet som La
ryngförbu ndel Jåtl til gång tl .

Prata ! Rin ! Skriv !

POLYCOM gcr dig alla möjligheter
att tala och göm dig förstådd. Var ;rn du
befinner dig. AnsLut skivare och skriv
snygga brev- Anslut telefonadapter och du
kan silnda mcddelanden och brcv till tex!
telefoncr och databaser.
Ooh med POLYTALK ka,1du tala med
vcm som helst I Kar du libka dig ett
mångsidigare hjiilpmedel ?

Pmta, ring ellcr skriv lill oss, så får du
veta mera !

GEWA Rehableknikk AS

Tel 02 91 33 30 Tel 47383340

POLYCOM nu med POLYTALK batteridriven talsyntes I

Rehabteknik AB
Box 92, 191 22 Sollenluna
Tel 0B 92 0'1 25
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lritdsbäiar. Däremol går Waxho rnsbälar
na numera en annan rult.

I Brevmärkesbäten, en av de
många.,.

Segebälen tag måai pä brevmärkes
molivel lag glorde U Laryngförbundei är
en av de olalga seg€ båtar sorn passerar
varle daq.

Har du nålat hela ditt lv?

- Jag besiämde mig lid gl för attlag skulle
mäaochvleegenl gen s ulap ugget. Det
glck inle a s 1ör mina förädrar hade amb
lionermedsnaiyrabarn säsludenlenlog
lag. Jag sjÖng och spe ade också. rnen då
pä 50raLet rrodde nge. på att del skulle
kunna f unka sonr yrke. Men dei är en härlig
blandn ng mLrslk och rnA n ng. Jag arbeia
de pä DN som lecknare under 50 60 ta et,
och lick möliqhet all oöra en de radiopro
gram och aven TV Så srnåningonr log lag
iiänst ediql 1ör att prova v nqarna och sen
dess harlag irilanset

I Jag älskar min stad
Du lörknippas nycket ned Stockhaln

Ja lag äskar min stad och det är här g1

allden är sä vacker.l"4entag lycker mycket
om all resa och Västkusten g arlagmyc
ket Sädet är nog mersom med aframsiä li
rnig, än huriag sIäv uppfaitar m g Jag har
skrvi månqa, rnånga vsor som varken
handlar om Stockho m e er skärgården.
rnen detg öms läti. bandundrarfokvarför
taq nte skriverom dei negaliva med Slock-
holm men a a kaf nte prala om del nega-
tva. Delmåsie f nnas nägon som 1a ar om
a isom ärbra. Förandraärdetnatur iölå11
s åpadetonda. rnen förmrq ärdel natir gt
all berätta del pos I va.

I Fick meien tankeställare, ".
Vanör staler du upp löt Laryngförbundet

på det h* enarnt geneösa sättet lågar

Det tycker lag är en s ä vk arhet. Spe-
c e li som tag på nära hå I sell del hela,
genom atl rn n goda vän Göran We n Ber
ger blev tvungen a1t utslå denna opera
lion He a hans bekantskapskrets Ick sig
sja vk arl en retällankeslä are närdethän
de. Jag fck m g stälv en tankeslälare när
lag en hosi lck talörbud pga en stäm
bands nl ammaiion Det val lu egenl igen
en baoate I men lao lick känna på vad det
nnebar al1 inle kunna praia. och dei var

lobbgt lrols atl iag vsste att del skLrlle gå
över. Dädör ligger det m g sä nära all hlä -
pa li med le av det tag kan. Fallas båra
annal aliiag inte sku estä auppnred te

Jag tror slefhåri pä an del kommer åtl
hända myckel mer med forskn ngen kring
de har operat onerna /rär del b r mer !pp-
märksamrnat. Och det är roliql att få önska
a a yckali av he a mitt hlä(a på a anröi
iga sätl häsan, insarn nqen och kampan

len, avs utar car Anlon.

Eva Beestftn

FAKTARUTA
Skärgärdsvår, Carl Anton, konst'
tryck i 1000 sign€rade och num-
reraale exemplar, Pris 1875: inkl

Brevmärkeskartan. består av 42
märken, moliv av CarlAnton. Pris
75: inklmorns.

8åda trycken sälis tillförmän för
Laryngfonden- Overskoltel an-
vänds lill rehåbililering, forsk-
ning och ulveckling av hjälpme-
delsaml inlorm6tion,

Beställ hos Laryngförbundets
kansli, lel 08/585807, 08/585353,
08/585809 (lex[etefon)

Ca Anlan i sin ljusa och luftiga ateljö. Fata: Btget
Larsson

Li n kö p in gs - La ry n ge rn a :
Rekrcati on på Saxe n b org.
15lappra. var det som lrån Laryngföre
n ngen iLnköping gav sg iväg t Saxen
borg iDaarna eli par matdagar. I\,4en det
b ev mer än Saxenborg en heldaglorde
I5 m-.d buss runl S lan med S.\enborqs
båsen Gatu s som . rdp ..h rård e.lå,F
På Saxenborg var aiiargemangen många
och uppskattde. Från tpspromenad, Skl-
iel boardi llrnus kgissn ngsläv anochjyfir-

Nya medlemmar är välkomna lill
LARYNGFORBUN DET

Tungt i början?

FHEE VENT SYSTEMET
HAR "NYBöBJAR".FILTER

Se vår annons

Al a som är laryng. hem , el er g os.
seklomerade valkornnas att som
med emmar de iaga föreningsverk.

V nbjuder även slödlande med em.

Våra loka lören ngareler Larynglör.
bundels kans ! mottager gärnå an
maln ngar

På s d 2 lln ns uppgiiter om resp ior-
en ngars adresseroch ie-nr.
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a Storu Fimpardagen
Kämpanjen Fimpa till varje pris ordnar
den stora limpardagen de. 15 oklober
och därellerska alla vara rökfria iminst
4 veckor för att lå vara med i lävlinden
om en resa lör Na personer till Ha!;aii.
un.ler de två år kampänien tidigare ge-
nomförls har mer än 30000 människor
engagerat sig i strävanden att bli kviti
sin rökning.

a Utstätlningar
Tack vare samarbete med Polar Print
Försålining AB och Svenska Nestld
kommer varje Larynglörening att få en
egen vikbar utslällningsskärm. Den be-
stär av åttä 70:100 cm "skärmaa'. som
kommer alt presenlera operationernä,
handikappen, hiålpmedel, förbundet
och löreningarnas verksamhet saml
och gelakosl m m tdr egel bruk. Varje
Laryng-Iöreninq får disponera en av de
ätla skårmarna, där man kan såtta upp
akluella telelonnummer. kalendårtuh
över aKivileter och ånnaiaktuel[.

a Konsumstämmor
Göran Welin-Berger i Slockholmslöre-
ningen låter hälsa ail han ska lörsöka
komma med på llera Konsumstämmor
och inlormera om kampanjen och sälia
nålar. En id6 all ta erter?

a Kampaniupptakt
blir isamband med lackmässan och
konferensen Handikapp, Äldreomsorg
och Hemliänst den 25 27 september i
Luelä, därvilinns med en monter.

a öppet ,lus
I samarbete med Logopedlörbundets
pFkampanj blir det öppel hus pä Karo-
linska Sjukhuset den 13 14 oklober. Pä
Danderyds sjukhus blirdet också öppet
hus någol senare. Vid båds lilllällenaär
vi givetvis med och har alll vart nya
kampanimalerial med oss.

a Montet på
Läkarstämman

lJnder "Medicin -90" på Stockholms-
mässan i Alvsiö den 5 7 december här
vien egen monler ientr6hallen där alla
ström mar förbi. I montern kommer vi att
Iämna inlohalion, viså video och sälja
kåmpanihålar.

I Skivot tilt kaltet
Den 23 oktober ska ni slå på ra-
dion kl 11.00 allihop. Då fär ni hö-
ra Berlil Perroll prata med med-
lemmar i Stockholmslöreningen
som har en lräll på Mariahissen,
Riksradions program 3.

zö

Setillaltsynas med nålar och kampani,
foldrar ihögsta hugg! Ell iättebra slälte
atl vara pä är olikå slormarknader, spe-
ciellt på helgernå. Då rör sig tusen och
äter tusen människor där. Prarå därna
med chefen lör allären ifdrväg, säättde

a Nerikes Ätlehanda stälret
upp

Den första dagstidningen som loval att
la med vår kampanjlolder utan koslnad
är Nerikes Allehanda med 78500 i upp-
råga.

Ett stort och varmt tack

t Brevmä*es-
t Skärgårdsvår kartor
Vårt lantastiska konstlryck målal
av CarlAnton harfåll en strykan-
de älgång. Ettedrågan är stor så
lagrel har redan minskat, Varlen-
da ex är numreral och signeral
egenhändigtav Carl Anlon. Prisel
är 1875: inkl moms. Köp ditl
eget exemplar nu, sä lår du etl
lågt nummer,

Nu är vära brevmärken med segelbåts-
motivav CarlAnlon klara. Det är42 mäF
ken påvarie ark, gummeradeså atl de är
lätta atl klistra på kuvenen. Priset blir 75
kr/karta inklmoms. Köptilldig själv och
alt ge bort till vånner och bekanta. Be-
slällnul

I

a Köp vårtina
kampanittöja se
omslagsbilden,

Upplagan är mycket begränsad
så skynda dig att beställa till del
heltokiga priset 50:-/st! Det är en
härlig kvalitel med 50% bomull
och 50o/o acryl, med specialsydd
halsringning och bröstlryck samt
etl ärmlryck med Slomvent. Slor-
lekarna är lM, L och XL. Och färgen
årvit.

Jag besrättet töUande

, . , sl tavla, konsttrycket "skärgårcls-
vät" av CarlAntoD, nunrcrcd och sig-

.,,st brcvnärkeskanor av Carl Anton,
42 närken/karta. Ptis7s: katta

. . . st kampanitrcja, vl med ött och

sto ek.-. M... L. -. XL

Vatorna leverus fiot postlötskott var
vid pono och poslfötskottsavgift till-

BestäIlnings-
kupong lör tavla,
brevmätken och tröjor

Sänd kupongen till Larynglötuunclet,
Box 9514, 102 74 Stockholn
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Framåt for Hiälpmedc
hjälpmedel
iUSA
I\,4ed an edn ng åv en tåq som halas Tech
noloqy Belated Ass stance Act och som
hom_förra aret har man pabörlat hla pme-
0e srorsorlntnq 0rganiserad avde ot ka del
stalerna, skriver Lars Auqusisson. biträ-
dande le[f sh atlache på Sveriqes t_]SA-
ambassad iell å! s nå nvhetchrFV

De iörsta deslalerna s;m elter en inbör-
des tävlån lck penqar irån Utbitdninosde-
parte rn enlet va r. Arkansas. Marv and N?]in-
nesota, Colordo, Ut.h I nos,'kenluckv

^,4a 

ne och Nebråsla

En av lorutsältn nqarna var an torsön
ningssysiernen sla vara uiformade toro.ir
samarbeie med konsurnenier man kat

lar dellör consu mer responsrve,,.

Jusl nu på9ar en granstnrgsprocess dåren
handlu personer från hela USA tar tåså
igenorn ytlerlgare ansdln]ngar och po
anqsatla dem. Sjä v var laq ombedd alt
vara en av poängsållarna och det var en
rnlressa nl u oo evelse alt noterå med v te.
energ man pa a å hå i USA qår ln lor att
snabbl orqanlserå en hoo assio hiä ome-
delslörsörjn ng. DetsLu e inte farvana om
v haren detafl hämta ihån USA åven rnom
detla område, där Sverqe har varit Jöre-
gångare så änge beräitar Lars Augusis,

landstlngstörbundct
vill inlc hå rättighetslag
för handikappade
I s ll ytirandeöver hand kapputredningens
belånkande aw sar Landst ngstorbundets
styrelse båd€ iånlen pa en ulvdgn ng åv
Oms0rqslaoens Oersonhrels och en nvrä1-
tghels agssliltn ng lor te, rehabittäflnq
och hiä pmede.

Förbundel anser ati bas aoarna. dvs So
cia ljånsllaqen och Hälso-o'ch stLrIvårdsta
gen rächer t llör ati qe alla medborqare
nl, Lrsrve mannishor med hand Iapp erfor
der ga vård- behandlinqs ochservcen

nte heller vill Landst nosförbundet ha nå
gof dlskrinr ineringslags'i lin ng.

Människor med haidikapp bör få samitiqa
s na behov I llqodosedda v a NSLoch SoL.
anser Landsi ngsfööundet.

någrå hommuner har servicebusst nier
inrättals sorn el1 Lorno emeni t fårdlia.ir
Slatsbdraq foresläs iorisjtininqen (!nna
amnåslillserv cebusshnlerpå s;rnnra v l-
for som t fårdtlänst, under förutsaitnina
äti ser!ce njen utgörettreefi atternativ fö;
fardtiänslberainqade personer.

Htälpsmede sprodLkter börjar an linnas i ait
stÖr-a utsnäckn nq. Problemet attiöra med i
den snabba utveckinqen.

Jag lovade lföira numretav Laryarlesta och atr
skriva om Fr Vent l\lin omdöhe eiter femlon
dagars använda.de är gon.

lr,len, l.o anser do(I atl to ande forbåtrrroir
bo,de qoras Basha rarene aammantooni.o-iv
teip och väv bor rorbaitras Den ossnai ra,i:i
d!s vaven ossnar tra. telpen NaFr bashå a.
ren bör redu.erås I pn entellvarsa e er[ 6tl(ryss som niterserut daq ärdet svart ah hata
slom.t renl Fitre. verlar vara

Lvalrteten. A! en de f rert c[]aq undir;at1en
rorlade lrystor avendet .te vftensomån.
vänds vid dLschn ng år en bra säkerhelsdetat.

Anbylafiter mycketenketl Fuktai tlrels kan
ter med sa vsagtu detmvcket bra ax aDlera det
ibasbehå arer Fasl ve4tyqerioratrbvtal 1eL
med enbånd ele, e. redia runr haseir så ver
.lLr v:r.lpt tu..<

Jaq hoppas art Pharma Svstem beåhrår mr.:
as rter om Fr -Ve.r o(h vdidqer desså å.dr ra
årsamlåve. andr noår som ån.tr:6nrr,,r
Ylter rqåre ei lrter r;mme, snart uroa ma.[na.
den men del ber..er so an.u sin nda En
pr01o1yp tu fra.ntagen och iaq var nb uden ti
Danderyds slulh!s lor.n oe mr.a svirorn(ter
oå d-aflå I lrpr

Samma.lrädesqruppen beslod av överäkar_a
G I s Andersso., med rc[n rq Rota.d Fribero.
VD B or Påimefrantz AB Fodess samr ,..t.;.
lecknad

Prlncipen densamma som för övraa jher
men som f ler a.lands ett prepareral s[Lm
gumm I ler Bvre a! f rret tan s[e s.åbbr rå.[
vare ert perforeral ocl pa frr.nsda. Jao ater
lommer tramde es nar ulvecl i.qe. har ]aa(str -
dl så ? lårse resullatet

E. nv kommun kalorkomme.lt Sveroe V r.k
e. nbjudan rrå. sraers ambassads'handes-
[ammare med ntormaton om elt tdretda som
sö[e. lo.talt med sven§ta handhaootdibund
ror demo.stralon och .lormalron om b-"h.v
Solter ev jöretag som represenranl jör produk

Komhunlarorn hete, Handv Com'. Dsolav-"n
ra. mo.leras pa s..ooavet. o(h ar iad äs r;ån
mandverdosanl lldisplaven. F rns med skr våre
och drqilä I tal. Du [a. (ooota den t I ana ot(å
it,.l1oner. te. landå och e acfd amoo,. slarta
TV vdeooch rad o opp.ä dorar mm.

Pi siulhus ran man [opp, den I tma, alta
pale.ler och I llen montor dar .an nFr<ön r:n
dveru.ra o.h tora dralog med sami aä pahef-
rer Hepresenlå.re. yar beredd ai tåqo. n åa
ö fÖr den svefs[a mårlnaden Hå..rv a.miör
varas i en väska med mä1ler 3OO,+eS-,r I S mm.
Totalvikl 3 5 kg Medeta [4edika] har anmal r-
lresse an v.rå.ordsl epresenran|or prodlh

T lsst har det inkomdit önskemåiön arrs..
len.ier utiör otskat besk va Drodukterna. ;ch
iag s/(ålörsöka at båtira mig.

Med många vårma hålsninEår och hopp ome inlensivt och qivånde arbete med rådto-

El6l

Detfnns hjälp
mottugg- och
wåljproblem
Ti a a Er som sk vit om Eru tudd-
och sväljningsptobtem iLARY! "
Ni behöver nte skickas hem sor. nvaider
efler en yckad canceroperaiiont Det linis
numera behandling för dystag ttuqq- och
sva Jn ngsproblem)även iSverioe

Behandlinqen består av art man efter !i-
iörd röntgen av sväiifinosakten, besläm-
rner ndvidue behandlino i torrn åv to.
ändrad rnallons stens. eiv hrrvLrrt c nr
kroppssrå ning, otiha tormer av teraoier för
atl fä svä lnrnqsrpr e,en snabbare eiter ov-
ningar för lraftqrre siarnbandsstänon no
er. elc oflakandet räckamed år m;.:;
igenom den mat man äter och ändrar d-en
så at rnan kan äla besvärsfri . Konlakl
meddietst såattmån hå erviklen. är o.k-
så en sjävklarhet elborde vara men är
ofb förbisedd. Har man protes och oår ned
rnyc[eliv 11, sa qor ma; deloctsiimun-
fen. och då behover man [ontatl med
tand älare löran fa orolesen va siilånde

Begar alltsa rem ss (specia stresm s! orn
n borutaniör I\,4å nrdhus tåns tandstrno. i.rn
dershriven av en Overlåkare) irtl nrio e[ p,
ring eller slr v direkr så slat er lag 

"upp 
så

ränqrJaghan på rnina 50.,. Dröt nte

Varma hälsningar
Bitgitta Mannering

1990 infittade Malmöhus läns tands.
ting Svetges enda tja,st i dystaqi,
504;, lö ao.l till Otuossiukhusit.
Höör- (mitt i Skäne)- rlänsten innehas
av leg logope<l Birgitta Maonerina
Orupssjukhuset

tel: 0413/6'o0 00 (växet) 636 68 (dirckt)



POSTTIDNING

lris- al<tiv i Pqykosociah stird
l-a ryn gföre n i n ge n äve n vildigltvid cancer

C:a 120 pers var majiörsamiade Vasa til
en koflerens Iö. att diskutera och venli era
Psykosocalt slöd inom cancervården i

Det lramkom att behovei av detta stöd var
stod och vkiigl vid cancerd agnosen löre
och efleringrepp, näls utet närmar s g och
ii efierevande när a t är s Lri.

En handlingsplan rnot cancer är pä gäng i

Nord ska Rådel Planen skall gå ut på aii
stötta palient och anhörig, Förr, när en can
cerkonstalerades, vardel barä d agnosen,
behand ingen och föroppet ulför som iogs
upp. N! är del patenten som skalslå i

centrum I Danrnark har dei saisats 4 milj
t den Psykosoc ala Iorskf ngen.

Etl nälverk behöver byggas upp rör hea
lamiien. Dei är dag förofta byte av äkare
lörpai enten och dä b rdeisvårare atiöla
uppv keistodsom paienien behöver. Be-
alionen läkare - pai enl b r dande. I dag
nrikias a a resurser på atl bota cancern

och t över evnad, därlör är det v klgt al1
äkare palienilårde rälla relalionerna.

HLrvudbudskapet pä konlerensen b ev:
Färdlghel kommunikat on för psykosocia I
stöd
Färdighel i smarll ndr ng
Undervisningsp an måste linnas
P aner lör o ika cancerlyper.

Om alli som planerades och önskades på
konlerensen bLevverklighet så vore dei eit
siort lramsleg för canceNården och dess

lvlen nag är det kanstigt. Av Knuts ach
min släkt är det bara en enda san taoit
varning av cancerisken vid rökning aLh

Am Knut ach his kunde konpletten sitt
sannarctä||es nöjen med nångaresar, så
blev det också föflyttningar i tjänsten. I
kelebarg blev det fen * vid tullen och i
petiadet blev Knul "u ånad till så otka
platset san Heisingbora och Haparanda.
Så nag har det varit ett rö igtliv. Dackheta
tlden ned Stockhaln ach Knivsta san

Och Enk så nycket vänner vilått under
åren. Vänner san alltid hör av sig ach
som del skulle bli väldigt tant an man mis

Knut san segtbadasedan ivåras. Men
han fick sam han önskade. åter kanna
hemtil Södenä|je. därhan nu vilaL

- Både hans och mina vänner hat jag
kvar. och tackoch lav föt det.

F,E N

rls och,Knut !.der gamla iamileponräfl av tr s'

fill LarYs mada6€tåra.
Ett flertal bidtug till Laty hat av ut-
rymmesskäl inte kohmit med i defta
nummer. Men nästa såhq så . . .

Siv Baqlien

lnlo på siukhus
Referensgruppen lll det Kommunala
Handikapprådet Varberg har begärt
hos sjukhlset Varberg att få t I gäng
lil plals pä slukhuset för informat ons-
punkter där man kan iå lämna upplys
ningar om handikapplrägor och handi-
kapporganisationer.

[,4an vl också Iå tlllä e nformera pä
olika vårdavdeln ngar nom slukhusel.

Dragning, Linköping
Lnköpngsiöre.ngen har oitat u1 2 st
lavor Den enavinste. utöl pågu otnr
6 och glck 1 Ja. Lundgren Den andm
vnsle. gck til Sgvard Håka.sson på
grön lottnrr2.

sedan Kautgickbort
Uppdrag och uppdrag. Han ställde alltid

upp d han behövdes, så enkelt vat det

lnte ninstgick han tunt och talade ned
sjukhuspatienter san skuile laryngapee

Så beräftar lvlult ach med värne nakan
till ivåas bongangne dryga nttliaå ge
Knul Andesson- MaLan hisat närasna 87
men set mera ul sam en nybiiven,65 åtig

la, jag tu jL son en ny nänniska nu,
sedan jag elter två åts höfledskö har blvit
opere rad. Det vat ett undet att t'ä bli av ned
värken. Men käppen har lag töt säkehets
skull kvar då jag är utomhus.

Hon har just konnit )n tt stan från fri ds-
slällel i Kntvsla- Nlen bara ttlltälliol ach Lst
av det.l.dlet ått Larynsfarcnnoön tStåc^
haln just shall ha sasonqens uppta^sttåft
hE hannet sanma dtLpa engaaemanq fal
Larynglöreningen son så starkt präolade

Stållet iKnivsta harvihaft isisådä.25 år
ach det har alltid varitass kärt. Knut oitade
iorden i allra högsta grad och hu nycket
vat vi inte i skogarna runt om.. . Svamp
och bät tog vihem ach njöt av

his flnns kvar I \ägenheten I setvicehuset
pa Relmetsholne dthonach Knut t'lt ade
efler intådan t.an lähare. K1LL ath hB har
hafl nånga lycklga år tilsannans. Knut,
södenaljegrabben, gifte sig ned stack.
holnsllickan l s redan 1 929.

Mycket har vi rest tillsannans i,|ade-
ra- Ran- Pompei, Carpi.l,4en nestblev det
nog ändåbilande i norden,sätskilt i Narce.

Och han resornd ser vt ntnnen t det ptrd
lpa hennel vaitorsettoc|sd med ions!

- Med Naee hatvihat't särskilda. Dä. har
vi'vånban''son nu är i60 årsåldern lach
son precis ran Knul aiorde. arbetat vtd
tr Fh)

"Vån ban är från Sandflatd och var t'a.l
detban hos Knut och itis under andra

Banden finns kvat ach vi hå||et nära kan
takt ned varandra den dag son idag ät
Knut vat alltsåtu||tjänstenan ach atbetade
hvat kam lill penransdlden mångå av
åren son latynAe\tomerad

Knutopererades i naj 1960.

Han hade afta besvär ned halsen dess-
förinnan, och det var förctås röknlngen
san stä||de ti|| del för KnLt som för så


