
Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek. 
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och 
kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att 
OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör 
man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

Th is work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text. 
Th is means that you can search and copy text from the document. Some early printed books 
are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always 
visually compare it with the images to determine what is correct.

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20������������������������������������������������
21

22
23

24
25

26
27

28
29

C
M



RIKSORGAN FOR SVERIGES LUNGSJUKA

FRÄN FJÄLLGATAN. Teckn. av T. Sandberg.

3F

M 
II

H Ö!

i* 4. •* C 1
■.kJlL’’

Nsr 11 1939 (15 nov.—15 dec.)

detta nummer:

DE LUNGSJUKA OCH
ÅLDERDOMSHEMMEN

F. gen.-dir. N. Hellström:

REFLEXIONER I EFTER-
VÅRDSFRÅGAN
•

SANATORIELIV VID
SVARTA HAVET

Korsord - Krönika
Patienternas spalt

Pris 25 öre



BORÅS

Bords
Fabrïksnederlag

Den svenska handlarekårens 
förnämsta inköpskälla

FALUN

Husmodersföreningarna landet runt använda de 
garanterade hemfärgerna

HÄRVAN och FENIX
LJusäkta — Smetfria.

Tillv.: A. W. Herdins Färgverk A.-B. - Falun.

Sedan 75 år
ledande i speceribranschen 

KNUT LINDHOLM A.-B. - FALUN

KIRUNA

För VINTERSPORTEN
Skidgummi, Vallor, Skidor, Skidstavar, Ryggsäckar m. m.
Stor sortering. Lägsta priser.

A.-B. Edvin Martinssons Järnaffär
Tel. 4. KIRUNA

BRÖDERNA HELLMAN - Rörledningsaffär 
Telefon 413

Utför alla slag av
Värme-, Vatten-, Avlopps-, Kyl- och Sanitetsanläggningar 

Reparationer - Ritningar och beskrivningar
VÄLSORTERAT LAGER

LINKÖPING

John Boklund & C:o 
M ö B L E R I N G SAFFÄR 
Ägatan 26 - LINKÖPING - Tel. 5 28 

Mattor - Möbler
LUND

GÖRANSSON & NILSSON 
BYGGMÄSTARE

Bytaregatan 6 LUND Telefon 21
Nybyggnader — Reparationer

MALMÖ

Aktiebolaget

J. PERSSONS Eftr.
MALM ö

Garn, Vävnader och Tricotage en gros

MALMÖ

Golvbrunnen FIX Sn
F I X har till ändamål att förhindra att avloppsvatten stiger upp 
1 källarlokaler. Lämplig för tvättstugor, pannrum, badrum 
etc. Godkänd av Svenska Kommunal-Teknlska Föreningen.

BERNH. PERSSONS GJUTERI
Västanforsg. 6 MALMÖ Telefon 230 75

NORRKÖPING

Gustaf Nystrands Eftr. - Norrköping 
KOLONIALVAROR . KAFFE . SILL 
Telefon 10 — 14 87

NYKÖPING

Konditori BERN
V. Storgatan 29 NYKÖPING Tel. 221

REKOMMENDERAS
Beställningar. Servering. Filial Borgareg. 12. Tel. 20 21

Sörmländska Lantmännens Centralförening 
Huvudkontor: Nyköping.

Avdelningskontor I Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, 
Strängnäs och Södertälje.

Mjöl, Spannmål, Torvströ, Fodermedel, Kalk m. m.

STOCKHOLM 
____________ _ —'

Försäkra Eder i
östra Sveriges Erkända Centralsjukkassa

Omräde: Stockholms, Uppsala och Gotlands län. över i00 lokal- 
sjukkassor underlätta medlemskap. — Begär upplysning 
Drottninggatan 17, Stockholm. Tel. 11 87 54, 10 12 66.

Sök Inträde medan NI är frisk, dä sjukdom drabbar Eder är
det för sent! Inträdesälder 15—3'9

Patienternas Förening
Telefon: Alla handarbetsgarner erhållas för-
23 40 10 delaktigt från Otto Elmgrens A.-B-
_ . Särskilda fördelar äro: firmans
Postgiro. enorma sortering av alla slags gar-

3721 ner samt lägsta möjliga priser.

Olio Elmsreru AB.

L:a Nygatan 19 Stockholm'

VID BEHOV AV: Papperspåsar, Omslagspapper och Bindgarn 
m. m., vänd Eder med förtroende till

Aktiebolaget CARL O. PALMGREN
PÅSFABRIK & TRYCKERI

Luntmakareg. 79, Stockholm. Tel. 30 40 50, 30 08 04, 30 88 50^^

ALLT inom
J A RNVARU BRANSCHEN
A.-B. John Wall - Stockholm^

S Maria Hägglunds 
Köttextrakt — SOYA

Gammal välkänd skånsk tillverkning yggjjH — Utan kryddor. —
Användes 1 Fackskolan för Huslig Ekonomi, Uppsalä. 

gj&alM samt av framstående matlagningsexperter och hus- 
hällsskolor 1 landet. Koncentrerad. Dryg. Bill'B- 

Hållbar. God och kraftig soya är hjälp 
1 varje hushåll.

Säljes över hela landet. ______



Skydda de friska 

genom att effektivt 
hjälpa de sjuka!

RIKSORGAN FOR SVERIGES LUNGSJUKA

NOV. 193 9

Utkommer en 
gång i månaden 

2:dra årgången

Redaktör och ansvarig utgivare: 
JOHANNES SANDRÉN

Telefon: 41 39 99 Postgiro 154420 
Götgatan 83 n, Stockholm

"De Lungsjukas Eftervärdskommitté" 
De Lungsjukas Riksförbund

De lungsjuka och ålderdomshemmen
För många av vårt lands lungsjuka innebär ut

skrivningen från sanatoriet ett nytt stort bekymmer. 
Inte var resan till sanatoriet någon glädjedag, men 
underligt nog har allt ”rett upp” sig. Åtskilliga ha 
*• o. m. kryat på sig storartat och borde vid avresan 
ua rätt att fröjda sig. Men så är det ekonomin, 
Framtidsutsikterna.

Hesa hem ...! Finns det något ljuvligare ord för 
den, som länge varit borta? Sällan klappar väl hjär
tat ivrigare än inför en hemresa, inför mötet med 
Uara och kära, återseendet av hem och hembygd. Har 
därtill bortovaron skett av nödtvång och på ett sjuk
hus ökas glädjen än mer. Men — det händer, att den 
‘fån sanatoriet utskrivne inte har något hem att fara 
hh- Han är inte fullt frisk och arbetsför — han 
kanske inte ens har utsikter att bli det — och han 
har inga pengar.

Ett sådant fall prövar sjukhuschefen i allmänhet 
upga. Då det emellertid visar sig, att tillfrisknandet 
8ar långsamt eller att sjukdomen står på samma 
ståndpunkt kanske i åratal, måste läkaren handla. 
Hya fall behöva vård och skolning. Så trycker che- 
‘en en dag pennan mot temperaturlistan. Några 
snabba pennrörelser och domen är fälld: Avresa. 
.„Vart skall då den hemlöse, obemedlade och kanske 
^ngt ifrån återställde sanatoriepatienten fara? I de 
'testa dylika fall finns endast ett alternativ: Ålder
domshemmet.

Saken ställer sig kanske något olika för konvale
scenter från städer och samhällen å ena sidan och de, 
s°m ha sin hemortsrätt på landsbygden. Möjlighe- 
6l>na att draga sig fram äro små för båda kategori- 

ei>na, men städernas konvalescenter, vilka kunna 
hppbringa en bostad, ha åtminstone tillgång till mat
ställen, där de få köpa lagad mat, om de nu ha pengar 
* Urtill. På landsbygden däremot ställer sig både mat- 
ch bostadsfrågan betydligt svårare. Otvivelaktigt 

‘ r° städernas myndigheter i understödsfrågor även 
‘ffa generösa än vad landskommunernas styrande 

r'ùn i allmänhet äro. På landsbygden med sin snä- 
Ure horisont och intimare personkännedom innebär 
Hhcrstödstagandet dessutom en stämpel.

. för de hemlösa, som vid utskrivningen från sana- 
f..net fortfarande äro i behov av sjukvård, te sig 
Orhållandena även något olika om de komma från 

stad eller landsbygd. Städernas kroniskt sjuka hän
visas i allmänhet till ålderdomshemmet för vård lik
som landsbygdens klientel, men i större städer åt
minstone, där sjukavdelning finnes, blir ombytet 
mellan sanatoriet och ålderdomshemmets sjukavdel
ning inte så märkbart. I allmänhet finns det på en 
sådan avdelning flera lungsjuka, varför umgänge 
inte behöver saknas. En olyckskamrats närvaro in
giver ju alltid en viss känsla av samhörighet och 
tröst.

Även om städernas omsorger gent emot de hem
lösa lungsjuka är långt ifrån tillfredsställande, tillåta 
vi oss i fortsättningen av denna artikel främst syssla 
med landsbygdens förhållanden.

När konvalescenten lämnar sanatoriet för att resa 
till sin hemsockens ålderdomshem sker nog färden 
med tungt hjärta. På landsbygden har ålderdoms
hemmet ännu något av fattighusets klang över sig. 
Den, som skall bo där, sjunker genast i värde. Det 
är antagligt, att för en yngre person få nu vänskaps
förbindelser med jämnåriga dödsstöten, om inte ba
cillskräcken redan förut tagit knäcken på alla var
mare känslor. Visst får den återvändande av en och 
annan möta beklaganden, men beklaganden ... Var
till båta de?

Mestadels erhåller väl den bröstsjuke, som hamnar 
på ålderdomshem, ensamt rum, förutsatt att hemmet 
ej har flera sjuka av samma kategori. Att få enskilt 
rum är under alla förhållanden en förmån. För den 
sjuke blir rummet en tillflyktsort, och mången gång 
kan just denna förmån på ett rätt skött ålderdomshem 
betyda mer för en pensionär än sanatorievistelse å en 
stor, fullbelagd sjuksal. Men för mången betyder 
rummet också isolering, fängelse. Bacillskräcken 
hos såväl hemmets gamla som personal kan tvinga 
den sjuke att sluta sig inne i ensamhet inom rum
mets fyra väggar. För en på ålderdomshem inne
boende ung person blir också kontakten och den 
ständiga nötningen mot gamla, åderförkalkade och 
sinnessvaga personer en svår prövning. Till sist be
tyder ju föreståndarinnans och personalens inställ
ning till lungsjukdom samt social verksamhet myc
ket. Mången gång kanske de grina illa åt en arbets
ökning och skulle helst se tuberkulosfallet fortast 
möjligt returnerat till sanatoriet.

f..net
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Till vad som ovan anförts skola ett par exempel 

ur verkligheten återgivas.
En industriarbetare i trettioårsåldern blir lungsjuk 

och hamnar på sanatorium. Efter flera års vistelse 
där utskrives han utan att vara återställd. Som för
äldrarna äro gamla och oförmögna att giva sonen 
vård, skickas han till socknens ålderdomshem, vilket 
är ensligt beläget vid kyrkan, nära en mil från 
brukssamhället. Den sjuke får ensamt rum, men som 
han är bacillbärande blir han förmenad att vistas i 
övriga lokaliteter inom hemmet. Föreståndarinnan 
är gammal och snart pensionsmässig. Biträdet har 
varit i tjänst på hemmet i tio år.

Detta biträde berättar för besökande, att tuberku
losfallet är den otrevligaste pensionären. Han har 
nämligen baciller och hon är rädd för smitta. Inför 
denna risk har biträdet konfererat med läkaren, som 
någon gång besöker hemmet, och denne har undrat, 
om det inte fanns någon pensionär, vilken kunde 
hjälpa den sjuke! Nu fick en gammal å anstalten 
intagen gumma bädda och städa åt sjuklingen.

Skulle man göra några kommentarer till ovanstå
ende, måste man först ställa sig skeptisk till läkarens 
förslag. Så, som biträdet fattat saken, hade doktorn 
säkert inte menat. Visst hade han kanske velat skyd
da biträdet från smitta, men inte ville han ytterligare 
framskapa bacillskräck och därmed öka den sjukes 
lidanden. För övrigt borde det väl inte vara smitto- 
sammare för ett biträde på ett ålderdomshem att 
vårda tbc-sjuka än för biträden på sanatorier? Det 
psykiska tryck isolering och bacillskräck under så
dana förhållanden vållat den sjuke, kan envar be
gripa. Tillägger man slutligen, att det omskrivna bi
trädet blev föreståndarinna på ålderdomshemmet ef
ter den gamla, förstår man, att saken inte blev bättre. 
För att spara några kronor i löneutgifter i månaden, 
antog fattigvård sord f. biträdet till förestånderska i 
stället för en examinerad sådan.

I en annan socken blev en skräddarelärling bröst
sjuk. Efter vistelse å sanatorium saknade han hem 
vid utskrivningen. Remitterades därför till hemkom
munens ålderdomshem. Detta, som var beläget c:a 2 
mil från skräddarens boningsort, var nybyggt, låg i 
ett samhälle samt hade examinerad sköterska. Tbc- 
aren var bacillbärare. Å ålderdomshemmet erhöll 
han eget rum. Trots ett ålderdomshems störande mo
ment och irritation samt anstaltens stora avstånd 
från hemtrakten, trivdes den sjuke ganska gott. Fö
reståndarinnan skötte själv sjuklingen, tog hand om 
sputumet o. s. v. Hon tillät honom vila längre än öv
riga pensionärer om morgnarna. Den sjuke fick deP 
taga i personalens något senare morgonmål eller i 
varje fall blev tilldelad av den mera stärkande mat, 
som personalen beredde sig.

Den första reflexionen man gör efter läsningen av 
ovanstående är troligen, att den vård lungsjuka er
hålla på ålderdomshem kan vara olika. Generellt 
sett måste man dock konstatera, att de kroniskt tu
berkulossjukas vistelse och vårdförhållanden å ål
derdomshemmen inte äro idealiska. Allt för många 
moment av irritation, deprimerande erfarenheter och 
besvikelser ger tillvaron inom en dylik anstalt åt en 
ännu ung människa. Just i dessa dystra tider, da 
varje enskild individ bör lära sig att pruta av på 
sina fordringar, får man ej heller kräva mer än det 
allra nödvändigaste för de sjukas räkning. När 
världsläget en gång åter ljusnar, bör det dock bli ett 
humanitärt framtidsmål att skapa särskilda vård
anstalter för de hemlösa kroniskt lungsjuka. Ur me* 
dicinsk-hygienisk synpunkt skulle sådana åtgärder 
även vara av stor betydelse i kampen mot tuberkulO' 
sen. På dessa vilohem skulle de sjuka få safflD 
krafter för att omsider åter gå ut i livet på egeä 
hand eller också där finna en fristad, till den sista 
stora resan är inne.

Gustaf Carlsson-

D:r Neander tackar
Till DE LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND.

Med anledning av min 65-årsdag hade jag haft äran att vid en högtidlighet i Kungl. Medici
nalstyrelsens sessionssal från Eder och 41 sanatoriers patientföreningar mottaga:

En smakfull adress med vänliga erkännsamma ord samt bilder från mina första arbetsfält 
som läkare,

En praktfull blomsteruppsats, samt
Tvenne antika lyktor, som till prydnad och gagn placerats i mitt rätta hem i Tiveden.
Jag betygar alla, som bidragit till denna storslagna hyllning, min varma och uppriktiga tack

samhet. Den har glatt mitt hjärta mer än jag kan säga.
Med största högaktning

Stockholm den 24 oktober 1939.
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Nils Hellström, 
f- d. gen.-dir.

FRÅGAN OM FÖRBÄTTRAD
TUBERKULOSEFTERVÅRD

Några reflexioner med anledning av National
föreningens utredning

Av f. generaldirektör NILS HELLSTRÖM

det följande har jag utgått ifrån attVid nedskrivande av
den, som genomläser nedanstående sidor, tagit del av den sam
manfattning av ifrågavarande utredning, som tidigare åter- 
givits i denna tidskrift.

Het torde vara obehövligt att närmare angiva innebörden 
av begreppet eftervård. För förebyggande av missförstånd 
eör det dock framhållas, att i eftervården ingå även andra åt
gärder än de, som i samband med sjukdom pläga betecknas 
s°m vård. Sålunda kan eftervården begränsas till rent eko
nomiskt understöd, till yrkesundervisning, till arbetsförmed- 
Hng m. m., där icke något vårdmoment ingår. I andra fall 
kan vård på anstalt, t. ex. på tuberkulossjukstuga eller sjuk- 

utgöra den erforderliga eftervården. Att denna bör, för 
att göras så effektiv som möjligt, kunna utformas efter vitt 
skilda linjer beror i främsta rummet på att resultaten av den 
Egentliga sjukvården, i regel sanatoriebehandling, äro olikar
tade och att tyvärr endast en del av patienterna utskrivas 
'®kta. Rikliga variationer föreligga: från dem, som efter 
nagra få veckors återhämtning efter sanatorievården kunna 
uPptaga sitt arbete, till dem, som helt arbetsoförmögna må
ste för fortsatt vård överflyttas till sjukvårdsanstalter avsedda 
for kroniska sjukdomsfall.

En annan omständighet, som inverkar på dessa åtgärder, 
ar att vi äro skyldiga taga hänsyn till den sjukes omgivning 
för att hindra smittspridning. Detta binder oss i ej ringa 
utsträckning vid planerande av eftervården för alla ännu 
snrittförande och begränsar sådana patienters rörelsefrihet — 
d«ras val av vistelseort, arbete m. m. Det må erinras om att 
etl eftervård, som tager tillbörlig hänsyn härtill, blir ett myc- 
*et beaktansvärt led i vårt arbete att förebygga lungtuberku- 
°sens spridning. På så sätt komma så att säga ytterpolcrna 

av tuberkulosbekämpandet — profylaxen och eftervården — 
få icke blott beröringspunkter utan sammanfallande upp

riter. Redan detta förhållande och det stöd och den lättnad 
eftervården kan bereda de egentliga sjukvårdsanstalterna, sa- 
natorierna, torde tillfyllest ådagalägga, att det vore en felsyn 
att i eftervården se enbart ett utslag av vår allmänna huma- 
rtära inställning att bispringa vanlottade och behövande. Det 
ar icke förbises, att den därjämte innebär en mycket mål

medveten strävan att förebygga tuberkulosens spridning och 
att trygga de behandlingsresultat, som ernåtts tack vare läke- 

nstens utveckling och stora uppoffringar från det allmän- 
nas sida.

Het ligger sålunda i öppen dag, att såväl det profylaktiska 
aröetet som sjukhusbehandlingen ha mycket att vinna på en 

välordnad eftervård. Vi ha i betänkandet flerstädes fram
hållit, att eftervården är ett mycket aktuellt ämne på tuber
kulosvårdens område. Säkerligen kommer den att efter viss 
tid — det ligger i det socialhygieniska arbetets natur att en
dast mera sällan ge omedelbart skönjbara resultat — påtag
ligt öka effektiviteten av såväl profylax som sjukvård. Det 
bör emellertid särskilt med hänsyn till tuberkulosvården i vårt 
land med skärpa framhållas, att ett ökat intresse för en för
bättrad eftervård icke får på något sätt undanskymma bety
delsen av det under senare år utvidgade profylaktiska arbe
tet. Detta vore mycket olyckligt. Ty särskilt för en sjuk
dom, som har så vittgående följder för individ och samhälle 
som lungtuberkulosen, kan ingen kampuppgift stå framför 
den, som syftar till att förebygga sjukdomen och till att upp
täcka inträffade sjukdomsfall i ett så tidigt stadium, att de 
erbjuda goda utsikter för den behandling, våra väl tillgodo
sedda sanatorier äro i stånd att lämna. Detta är också, så 
vitt vi nu kunna se, den enda vägen att minska det kvantita
tiva behovet av en rationell eftervård och begränsa de ökade 
krav, som den ställer på det allmänna.

I ett av vårt betänkandes första kapitel ha givits råd och 
anvisningar om arbetsterapi på sjukvårdsanstalterna. En var, 
som lidit av en svår sjukdom, vet av egen erfarenhet, att hans 
lidanden icke varit endast av kroppslig natur. Även hans 
själsliga liv har märkbart påverkats. Oro och ängslan för 
rena obetydligheter, slöhet och likgiltighet, ett helt uppgående 
i det egna jaget och omvårdnaden om hälsan äro vanliga ut
tryck för de förändringar, som särskilt känslolivet undergår. 
Ett sjukhus är en liten värld för sig, som ofta har en för
underlig makt att vid sig binda dem, som där vårdas en 
längre tid. Vad som där händer och sker fångar i allt högre 
grad den sjukes intresse, och de små omväxlingar sjukhusvis
telsen erbjuder äro tillräckliga för att förjaga känslan av 
avskildhet från yttervärlden. Sjukhusvården tillrättalägger 
tillvaron för patienten och besparar honom de många besvär
ligheter och vedermödor, som livet utanför sjukhuset så ofta 
för med sig. Detta gäller ieke minst sanatorierna, där vården 
vanligen sträcker sig över ett flertal månader och där fysisk 
och själslig skoning spelar en betydelsefull roll i behandlingen. 
Det har sagts, att lungtuberkulosen skulle i högre grad än 
flertalet andra kroniska somatiska sjukdomar (kroppssjukdo- 
mar) ha en nedsättande inverkan på den sjukes handlings- 
och viljekraft. Mina egna insikter tillåta mig icke att härom 
hysa någon egen uppfattning. Visst är att en riklig erfaren
het tillfullo ådagalagt, att ett flertal tuberkulösa såväl under
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som efter sjukhusvistelsen hemfalla åt en passivitet, vilken 
de, vare sig den är orsakad av sjukdomen som sådan eller av 
yttre omständigheter, ieke utan stöd och hjälp kunna över
vinna. Bland tuberkulosvårdens målsmän, tuberkulosläkarna, 
har därför den fara, som en långt driven skoningsterapi med
för för den sjuke, då han från sjukhuset återbördas till sam
hället, allt starkare framhållits oeh krav på åtgärder häremot 
framställts. Det har från vissa håll upplysts, att sjuka till 
den grad missförstått syftet med de föreskrifter, som läm
nats dem för främjande av deras arbetslust oeh arbetsför
måga, att dessa mötas av obstruktion under motivering att 
”jag är på sanatoriet för att vila och icke för att arbeta”.

Det är mot bakgrunden av det nu anförda, som den i be
tänkandet livligt förordade utbyggnaden av arbetsterapien 
bör ses. Såsom namnet tydligt oeh klart anger är det arbete 
eller måhända rättare den sysselsättning, det här är fråga om, 
ett led i terapien (behandlingen). Läkarens föreskrifter i 
detta hänseende äro därför att betrakta som ”ordinationer” 
lika väl som föreskrifter rörande dagordningen i övrigt, så
som vilostunder, promenader o. d.

I detta sammanhang må erinras om att utredningen under
stryker vikten av att de, som före insjuknandet icke hunnit 
välja något yrke eller stå inför tvånget att byta yrke, bere
das tillfälle att få råd och anvisningar i detta hänseende. Yr- 
kesrådgivningen har visat sig erbjuda svårigheter, då fråga 
är om frisk ungdom. Väsentligt större bli dessa därför, då 
det gäller sjukhuspatienter. Först kommande erfarenheter 
få visa, huru rådgivningen lämpligast skall kunna utövas inom 
detta klientel. Den medicinska sidan är dock redan väl till
godosedd. Utredningsmännen ha tänkt sig, att den andra 
delen, bedömandet av de personliga förutsättningarna i övrigt, 
skulle till en början anförtros åt de föreslagna kuratorerna oeh 
arbetsledarna på sanatoriet. Det är väl icke osannolikt, att 
en komplettering av dessa krafter kan bli erforderlig.

De statistiska uppgifter utredningmännen lämna i början 
av sitt betänkande upplysa att drygt hälften av dem, som 
viss dag år 1937 stodo under dispensärernas tillsyn, ägde full 
arbetsförmåga. Det var mera än jag för min personliga del 
vågat förvänta. Helt oförmögen till arbete var knappt en 
fjärdedel (totala antalet 8,511). Resten (9,644 personer) hade 
partiell arbetsförmåga. Med en förbättrad eftervård torde 
det vara möjligt att bereda en del av de nu helt arbetsoför- 
mögna arbete oeh därmed göra dem partiellt arbetsdugliga. 
Det är nämligen sannolikt, att en del av detta klientel rubrice
rats som helt arbetsoförmögna på grund av deras bristande 
möjligheter att få tillgång till lämpligt arbete oeh att svårig
heter av denna art ogynnsamt återverka på deras allmänna 
hälsotillstånd oeh tilltron till egen förmåga. Uppenbart synes 
mig vara, att de arbetsprestationer, det här kan bli fråga om, 
komma att bli mycket blygsamma ur förvärvssynpunkt och 
bli mera av psykologisk än ekonomisk betyrelse. Ifrågavaran
de sjuka torde i regel bli hänvisade till arbete i egna hem 
eller i de eftervårdshem, som enligt betänkandet borde för
läggas i anslutning till sanatorierna.

Tyngdpunkten av eftervårdsproblemet ligger på tillvara
tagande av den partiella arbetskraften och beredande av bästa 
möjliga ekonomiska utbyte av det arbete, den kan prestera. 
Här ligga de största svårigheterna. De bottna delvis däri att 
de tuberkulösa ehuru numerärt betydande representera endast 
en del av den partiella arbetskraften. Jag inskränker mig här 
att erinra om att denna jämväl kan orsakas av medfödda och 
förvärvade lyten, av sinnessjukdomar, av kroppssjukdomar 
med stor utbredning såsom reumatiska ledsjukdomar och barn

förlamning. Det inses redan härav, att detta spörsmål är av 
stor räckvidd och måste ses från en större synvinkel än den 
tuberkulosen ger.

Utredningsmännen ha ingående belyst önskvärdheten och 
behovet av att den partiella arbetskraften beredes en väsent
ligt större plats i industri oeh hantverk än hittills. Vansk
ligheterna härför äro stora redan under högkonjunktur. Än 
större komma de att bli i tider, då arbetstillgången blir sämre. 
Uppenbart är, att den av tuberkulos reducerade arbetskraften 
icke kan förväntas komma att ifrån eftervårdens synpunkt 
och i önskvärd omfattning absorberas av den öppna arbets
marknaden. De partiellt arbetsföra tuberkulösa äro därför 
i behov av stödåtgärder för att bekämpa arbetslösheten inom 
deras led och förbättra deras förvärvsförmåga. I detta 
syfte borde enligt utredningsmännen arbetet i egna hem orga
niseras och främjas samt även andra ”arbetsanstalter” än de 
ovan nämnda eftervårdshemmen prövas.

Det framgår med tydlighet, att tillgodoseendet av enbart den 
av tuberkulos förorsakade nedsatta arbetskraften har erbjudit 
stora svårigheter i de länder, där man sökt träffa särskilda 
anstalter härför. Av en god översikt häröver, som utarbetats 
av dr T. Bruçe och bifogats betänkandet, framgår, att några 
mera allmänt erkända riktlinjer för anstaltseftervården ännu 
icke kunna uppdragas. Organisationen av den grundläggande 
vården, de rena sjukvårdsanstalterna, gestaltar sig olika i olika 
länder, något som försvårar bedömandet av det värde, främ
mande erfarenheter kunna ha för vårt lands del. Oavsett 
detta finnas, rörande dessa speciella vårdanstalters uppgifter 
för eftervården, principiella meningsskiljaktigheter, vilka kom
ma till uttryck i deras organisation. Jag avser frågan om de 
företrädesvis böra vara övergångsanstalter från sanatoriet till 
den öppna arbetsmarknaden — således ett slags konvalescent- 
arbetshem jämförliga med de av oss föreslagna eftervårds
hemmen, som äro avsedda för bl. a. konvalescenter för över
vakning oeh tillvänjning till arbete och med det föreslagna y1' 
kesskolesanatoriet för yrkesundervisning och läkartillsyn -— 
eller om de böra inrättas som slutna industriella verkstäder, 
drivna i möjligaste mån efter vanliga affärsprinciper, d. v. ». 
som självförsörjande. Till vissa anstalter av detta senare slag 
ha egna hem för stationära arbetare anslutits.

.Eftervården är otvivelaktigt i behov av båda dessa typer och 
torde med hänsyn till vårt lands organisation för den slutna 
tuberkulossjukvården svårligen kunna tillgodoses genom ®r 
båda uppgifterna gemensamma anstalter. Jag tror, att en del 
av dem, som representera den av tuberkulos orsakade par
tiella arbetskraften, kan väsentligt bättre utveckla och nyttig
göra sin arbetskraft på en sluten verkstadsanstalt än i öppd 
verkstadsarbete oeh anser, att det i ett stort antal fall ieke blir 
arbetsförmågan, mätt efter kroppskrafter och yrkesduglighct, 
som härvid blir det avgörande, utan ofta fastmera den p»y' 
kiska konstitutionen. En genomgången tuberkulos kan t. o. m-, 
om den är utläkt, hos mången skapa en känsla av minder- 
värde. Han anser sig måhända icke kunna nöjaktigt fullgör® 
sina åligganden. Han tror sig vara mindre väl sedd av ar
betsgivare och kamrater och håller före, att hans ställning 01 
beroende av medkänsla från dessas sida. Befriad ifrån sa- 
dana föreställningar blir han i stånd att med väsentligt större 
energi, arbetsglädje och trevnad utnyttja sin arbetskraft och 
ökas hans självförtroende på en sluten verkstad.

Oaktat förnämliga förebilder finnas, måhända främst i & 
anglosaxiska länderna och Holland, ha vi icke vågat taga dem 
som mönster i vårt land. Vi ha av skäl, som ovan antytts, an-

(Forts. å sid. &■)
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utmed Krimhalvöns kust. Stundom går vägen upp på höga 
bergbranter oeh den ena sidan stupar lodrät ner mot Svarta 
havet. Det är en underbar upplevelse, första gången man

Vi voro några utländska specialarbetare, som av vår fab
riksläkare ordinerats att på olika vilohem och sanatorier vid 
Svarta havet sköta vår hälsa. Undertecknad, som nyligen 
kommit från ett stort sanatorium i Moskvas närhet, där jag 
vårdats för tbc, blev mycket entusiastisk över att få stifta 
Armare bekantskap med denna Sovjetunionens riviera.

Det var i oktober, och hösten hade dragit in över Moskva. 
•^an började huttra och frysa. Det var därför med tillfreds
ställelse som vi embarkerade tåget för att resa till soligare 
nejder, till den landsdel, som ryssarna så stolt kallar ”hälsans 
smedja”.

Vi voro snart i full konversation med ryska resenärer, som 
°ekså voro på väg till olika kurorter. Det var ett glatt säll- 
skap, som bestod av två stycken gruvarbetare, ett par jäm- 
vägsarbetare, en direktör för ett större slakteri samt ett par 
lngenjörer. Dessa människor visade ett kolossalt intresse för 
kur vi lever i våra resp, länder oeh de hade också en god kän- 
n<jdom om de olika ländernas kultur, geografi m. m. Vi å 
Var sida ville gärna ha upplysningar om deras land, och 

omtalade för oss, att samtliga reste till kurorterna på 
bekostnad av de företag, där de voro anställda. Man med- 
'kriade, att under kurtiden åtnjöto deras familjer resp, famil
jeförsörjares lön oavkortad. Resan tillsammans med dessa 

blev minsann inte långrandig, ett par av dem hade sina 
alalajkor med och det blev musik och sång. Finns det nå- 

g°t folk i världen som sjunger oeh spelar mer än ryssarna?
*

Snart äro vi framme vid vår 'bestämmelseort. En del skall 
°rtsätta till andra platser och vi ta avsked av varandra med 

°a®kan om att var och en ska bli frisk och kry så fort som 
^öjligt. Vi som skall fortsätta fram till Jalta får sätta oss
1 ea stor amerikansk limousine och åka den underbara vägen

kommer inifrån landet genom en tunnel direkt ut på en av 
dessa vägar, som slingra sig utmed de branta bergens sidor. 
Man inandas den underbara luften och ser detta vackra vat
ten, som är så svårt att beskriva, då det ideligen växlar i färg
nyanser.

Tiden ilar och vi äro framme vid ändstationen, där två 
medlemmar av sanatoriets ledning välkomna oss, oeh uttalar 
förhoppningen om att vi skall trivas. Efter att ha badat oeh 
fått oss rum tilldelat bli vi presenterade för vår avdelnings- 
sköterska och personal. Därefter inställa vi oss i administra- 
tionsbyggnaden, där alla våra papper genomgås mycket noga, 
antagligen därför att vi äro utlänningar. Här talar man om 
för oss, vad vi få göra oeh inte göra. Man poängterar, att 
all disciplin inom sanatoriet är självdisciplinen, att varje pa
tient måste vara ett föredöme för den andre. Vi få veta, att 
vi lider av en sådan sjukdom, som nödvändiggör att vi alltid 
ställer oss till läkarnas efterrättelser. Ifall detta inte sker, 
prövar man noga patientens diseiplinbrott, som i värsta fall 
kan föranleda utskrivning oeh hemresa på egen bekostnad. 
Vi lovade alla att efterfölja de instruktioner som förelagts 
oss, men påpekade också möjligheterna till missförstånd på 
grund av de språksvårigheter som förefunnos. Efter att ha 
genomgått en noggrann undersökning, som inte på något sätt 
skilde sig från de svenska läkarnas metoder, måste vi skiljas 
åt i olika avdelningar. Det är så inrättat på dessa sanatorier, 
att sådana patienter, som undergå kvävgasbehandling, har 
egna avdelningar i egen byggnad, medan de som gå på ”själv
läkning”, bo i en annan byggnad.

Dagen var indelad i viloturer, promenader i parkerna och 
skogen och tid som man skulle sitta på terrassen mot havet. 
Detta var särskilt strängt för de patienter, som hade kvävgas 
oeh större fel på lungorna; detta for att de riktigt skulle få

(Forts, å sid. 14.)
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sett oss böra stanna vid två efter blygsamma mått tilltagna 
försöksanstalter, benämnda arbetshem. Jag hoppas, att det 
må befinnas vara helt naturligt, att vi vilja förlägga den ena 
anstalten till yrkesskolesanatoriet, där sovring av klientelet 
utan svårighet kan ske under utbildningens gång. Motiven för 
förläggningen av det andra arbetshemmet till övre Norrland 
kunna synas vara mindre bärande. Med hänsyn till hantver
kets relativt svaga ställning i denna stora del av vårt land 
och till den stora tuberkulosfrekvensen därstädes har det varit 
oss angeläget att söka skapa betingelser — låt vara blygsamma 

för att i främsta rummet där hemmahörande tuberkulösa 
skola få tillfälle förkovra sig som yrkesarbetare och på så 
sätt förbättra sina utkomstmöj ligheter antingen som statio
nära medlemmar av hemmet eller som kortvarigare arbetare.

I vårt betänkande intaga dessa arbetshem en ganska blyg
sam plats, och vårt förord för dem kan måhända därför bliva 
undanskymt och mindre beaktat än andra våra förslag. Att 
vi inskränkt oss till en försöksverksamhet i en förhållandevis 
ringa omfattning betyder icke, att det hos oss rått någon 
tveksamhet angående dylika anstalters värde och betydelse för 
tillvaratagande av den till följd av tuberkulos reducerade ar
betskraften. Begränsningen av våra förslag härutinnan har 
enbart föranletts av behovet att få ett på i vårt land vunna 
erfarenheter grundat bättre grepp om själva organisations
frågan, bl. a. om anstalter av detta slag böra decentraliseras, 
om de böra bliva av mindre storleksordning och begränsas till 
två, högst tre yrken, eller om det kan visa sig fördelaktigare 
med en centralisation och därmed göra dem större och uppdela 
dem på ett flertal hantverk eller organisera dem som en större 
fabriksanläggning.

Förvisso kommer en utveckling av denna verksamhet att få 
taga hänsyn även till andra spörsmål än interna organisations
frågor. Jag syftar till det motstånd, den kan röna från de 
fria företagens män, och de vanskligheter, som den på varu
marknaden får att kämpa med. Detta är en annan och viktig 
anledning till den försiktighet, som kännetecknar vårt förslag 
om arbetshemmen.

En viktig förutsättning för att utredningsmännens förslag 
om de tuberkulösas arbetsförsörjning skall kunna bli till önsk
värt gagn är att arbetarna, i främsta rummet de, som arbeta 
i eget hem, kunna räkna med att utan nämnvärt dröjsmål få 
sitt arbete försålt. Den föreslagna försäljningscentralen, som 
skulle ha att sörja för avyttring av arbetsalster och garantera 
tillverkaren kontant ersättning, intager därför i mera än ett 
avseende en central ställning bland de åtgärder, som föreslås 
resp, förordas i utredningen. Det är därför min förhoppning 
att statsmakterna skola lämna en sådan försäljningsorganisa
tion eller en. anordning, som kan komma att visa sig effekti
vare, ett kraftigt stöd, och icke stanna vid att detta är en an

gelägenhet, som tillverkarna och deras event, stödorganisatio
ner få själva sörja för.

Lejonparten av den föreliggande utredningen upptages av 
de tuberkulösas arbetsproblem ; detta av flera skäl. Proble
met har flera olika sidor, som måste belysas. Det måste med 
hänsyn till klientelets skiftande art inrymma olikartade an
ordningar, som böra anslutas till redan befintlig organisation. 
Det förutsätter t. o. m. för en nödtorftig lösning avsevärda bi
drag från det allmänna. Men vilka omsorger, som än ned
läggas på denna del av det tuberkulösa klientelets försörjning, 
blir en direkt understödsverksamhet av stora mått ofrånkom
lig. Den kan måhända minskas i viss mån genom en utvidgad 
socialförsäkring och andra hjälp- till självhjälpsåtgärder. Det 
helt arbetsoförmögna klientelet kan som nämnts för närvaran
de uppskattas till omkring 8,500 personer och det lider intet 
tvivel att det endast är ett mycket litet antal av dessa, som 
icke i större eller mindre grad äro hänvisade till understöd av 
det allmänna. Den omständigheten, att det som konstituerar 
deras hjälpbehov är en sjukdom, som i ett stort antal fall icke 
är avlupen utan ännu kan förbättras, komplicerar understöds- 
problemet. Den sjuke kan med fog göra anspråk på en hjälp, 
som möjliggör en fortsatt behandling av sjukdomen. Detta 
har icke förbisetts i vår utredning och frågan om det lämpli
gaste förfarandet att tillgodose de tuberkulösas skäliga krav 
har icke lämnats åsido. Sålunda har spörsmålet om dis- 
pensärer som understödsorgan utförligt behandlats. Anled
ningen till att vi icke komimit fram till positiva organisations- 
förslag är, såsom i betänkandet uttryckligen framhållits, när
mast den, att den understödsverksamhet, som omhänderhaves 
av fattigvården och andra samhällets sociala organ, är före
mål för en omfattande utredning och att det icke ansetts 
lämpligt att nu framlägga förslag rörande en viss grupp un- 
derstödsbehövande. Vi ha därför inskränkt oss att utveckla 
våra synpunkter på den tuberkulöses speciella behov och att 
rikta fattigvårdsmyndigheternas uppmärksamhet härpå i hopp 
att inom nuvarande författningars ram en del kan vara att 
vinna. Av likartade skäl har vår utredning av bostadsfrågan 
stannat vid påpekanden och rekommendationer. Skulle de 
vid den pågående planläggningen av ändrade former för stats- 
subvention för förbättring av bostadsbeståndet icke vinna 
avsett beaktande bör i god tid erinringar härom göras.

Det är sålunda ett stort komplex av frågor, som vår utred
ning inrymmer, frågor, som beröra skilda områden av social 
verksamhet, något som bidragit att försvåra en allsidig belys
ning av ämnet och ett klokt avvägande av erforderliga åtgär
der. Jag vågar hoppas, att i den mån det vid en pågående 
och kommande granskning av våra förslag befinnes, att de 
icke kunna förverkligas i föreliggande form, de dock skola 
kunna tjäna som underlag för blivande meningsutbyten, UI' 
vilka en förbättrad eftervård må kunna framgå.

(Nationalföreningens Kvartalsskrift.)
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Det var en ganska liten och oansenlig stad. Den låg alldeles 
vi'.l älvstranden och hade egentligen blott en enda gata.

Till denna stad anlände sent en afton cirkus Orestes och 
började slå upp sitt stora, gråvita tält på en öppen tomt, mitt 
emot polisstationen och direktör Wissings bostad.

Wissing själv stod på sin balkong i andra våningen och såg 
Pa när tältet restes. Nedanför hans fötter drogo stadens in- 
vanare fram i klungor och skockar, ty det var promenadgatan 
Och man hade intet annat att göra än att gå fram och tillbaka 
där om aftnarna.

Hattar svängdes och nackar böjdes för direktören, där han 
stod uppe på sin balkong, ty han var både vördad och fruktad 
av folket i staden. Han var oerhört rik, viskades det, hade för
bindelser med stora världen, flöt alltid ovanpå och verkade på 
"agot sätt mäktig endast genom ett småleende, en blinkning 
med ögat eller sättet att hålla ut magen, när han gick.

Han skämtade med borgmästaren på ett sätt, som inte var, 
men verkade nedlåtande, alla stadens högsta böjde sig för ho- 
n°m och allt folket bugade sig för hans vörd- 
nadsbjudande person.

Nu stod han där i eftermiddagssolen och tit
tade på hur tältet blev färdigt, hur lyktorna 
tändes utanför det och hur stadsborna drogo dit 
1 stora skaror.

Han ropade på sin hushållerska — han var 
migkarl — och bad henne ta fram ytterkläder 
°ch göra i ordning en tuting. Han ämnade gå 
Pä Cirkus! Ja!

Det var alldeles fullsatt, när direktör Wis- 
Slng trädde in i cirkustältet och gick runt bän
karna bort mot stallingången. Han hade fått 
syn på brandchefen Jerring och ansåg, att han 
’'mste tala med honom. Cirkusdirektören mot- 
tog de båda herrarna med största vördnad och 
förde dem in i stallet, där de 20 hästarna, som 
1 Programmet alltid voro 55, stodo i sina pro- 
v‘soriska spiltor.

Direktör Wissing besåg allt med kännarmin 
®cb gladdes i sitt hjärta åt stallknektarnas 
mstigt avstrukna mössor, med en gammal, van 
^ädje, som satt långt inne.

Di ska borje no, herr direktor, upplyste 

deras ciceron. Herrn direktorns loge ligg her mid imod. De 
forst nummer bli de berömde clowner Soleils; allri forud sedde 
i landet!

— Tack, tack! — Och direktör Wissing trädde ut ur stall
ingången. Han skymtade sin loge mitt emot, och för att för
korta vägen klev han helt resolut över barriären.

— Direktör Wissing, viskades det vördnadsfullt runt par
ketten, direktör Wissing!

Men då, helt plötsligt, ljöd från en av logerna ett högt 
hjärtligt och naturligt skratt, som skallade mot cirkustaket. 
Hahahaha ! !

Direktör Wissing stannade tvärt.
— En galning, tänkte han. Här måste handlas lugnt.
Och direktör Wissing vände sig om och log. Det myckna 

tutandet, som var en av direktörens svagheter, hade under 
årens lopp färgat hans ansikte lingonrött och näsan matt 
violblå. I överkäken hade han två stora tänder, som ej doldes 
av den vita, smala mustaschen. Därtill var direktören förfär

ligt kobent och envisades, efter en släng av 
astma, alltid att bära för stora västar. När 
han nu log drogs munnen upp till öronen och 
de stora tänderna stodo rätt ut. Han var oemot
ståndlig. Den främmande herrn i logen kik
nade :

Hahahahahahahihihiii !
Det lät ohyggligt och stadens befolkning satt 

stel av förskräckelse och undran. Men två po
liser arbetade sig fram mot logen där främ
lingen satt. Direktör Wissing såg att hjälpen 
kom, och ehuru han ett tag känt sig konfun
derad återfick han nu fattningen, rätade på sig 
och gjorde en befallande gest med käppen, 
varvid den lösa västen fladdrade litet över 
magen.

Främlingen, som torkat tårarna ur ögonen 
och hämtat sig, exploderade åter och sjönk 
ihop snyftande av skratt:

— Hihihihihihohoho !
Just då nådde poliserna fram och släpade 

ut honom. Men det tog en lång stund, innan 
den upprörda stämningen lagt sig så pass, att 
föreställningen kunde börja.Direktör Wissing.
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”Framgång i striden

mot folkhärjaren tuberkulos kan nämli

de, att den s. a. s. ”vetenskapliga” sidan 
av sjukdomen helt enkelt ”inte angår pa
tienten”.

nette, läkaren, människovännen, levnads
konstnären. ”Man lägger icke boken 
ifrån sig, förrän man läst den till slut”, 
är en fras, som till leda är använd i de 
sista decenniernas bokrescensioner, men 
icke förty anse vi, att på ett bättre sätt 
kan man icke uttrycka sig för att i få 
ord ge ett omdöme om denna fängslande 
levnadsskildring. Och man måste säga, 
att författaren träffat rätt i sin karak

gen icke vinnas, om vi läkare stå ensam
ma i kampen mot denna farsot. Alla vå
ra åtgöranden och alla förhållningsregler 
måste bli meningslösa, om vi icke kun
na räkna med våra patienters insiktsfulla 
medverkan.”

Med dessa sanna och kloka ord 
inleder Dr Maseher på Målilla Sanato
rium en liten skrift, som nyligen utkom
mit på Nationalföreningens mot tuberku
los ”förlag” och som fått titeln ”Vad var
je sanatoriepatient bör veta”. Ifråga om 
populär framställningskonst torde denna 
broschyr vara den bästa och mest in
struktiva, som utgivits sedan Dr Nean- 
ders bok om ”Folksjukdomen tuberkulos 
och dess bekämpande”, utkom i se
rien ”Medicinskt folkbibliotek” på Bon
niers förlag. Denna Dr Masehers bro
schyr kunde lika gärna ha betitlats: ”Vad 
varje sanatoriepatient bör läsa”, och det
ta har Nationalföreningen också insett,

Ett eko av denna tendens
ha vi tyckt oss spåra senast i Sv. .Läkar
tidning, där i en diskussion under rubri
ken ”Dagspressen och leverrytmen” av 
ett par kända svenska läkare, däribland 
en mycket känd sanatorieläkare, synes 
mena att medicinska rön och erfarenhe
ter strängt taget icke angå dagspressen 
(och därmed icke allmänheten). Den sa
natorieläkare, som i denna diskussion ut
talat sig (och vilken är känd som en lika 
habil som verkligt populär skribent i me
dicinska frågor, en man, vilken som in
gen annan kan konsten att göra sig för
stådd av den stora allmänheten, då det 
gäller så inkrånglade ting som medicin
ska och vetenskapliga) berömmer sig 
helt enkelt av, att han hittills aldrig 
medarbetat i dags- eller veckopressen, 
utan ägnat sin penna helt åt fackpressen. 
Det må nu vara varje författares ensak, 
i vilken tidning han vill medarbeta, men 
när det gäller

teristik av Samuel Hybbinette i förordet 
till boken: ”En sällsynt människa i en 
slätstruken tid”.

Som jag förut omtalat ha vi försäkrat 
våra läsare om det bästa i denna bok i 
det att Waldemar Swahn i ”Status” jul
nummer skrivit en längre, rikt illustre
rad, biografi över Hybinette. Jag minns 
inte i skrivande stund vilka ”Hybinette- 
historier” (H. var som bekant en myc
ket slagfärdig man) som återfinnas i den
na artikel, men jag tror inte, att nedan
stående finns med. Vi ha därför ansett 
den vara lämplig som avslutning på den
na lilla krönika om läkare och patienter.

En gång
hade en mycket fetlagd man opererats 
för någon akut bukåkomma, någon fara 
var egentligen inte längre å färde, men 
patienten hade det extra besvärligt pä 
grund av sin fetma. ”Hybbe” träffade

drygt

tiden njutit av Wal- 
om Samuel Hybbi-

då den gått i författning om att tillhan
dahålla den till självkostnadspris för sa
natorierna, vilka borde utdela den till 
samtliga patienter.

Den 
gör 
Er 
gott!

Som kvöllslektyr 
ha vi f. ö. den sista 
demar Swahns bok 

För oss
är detta ett kärt tillfälle att konsta
tera att nu äntligen en svensk sanatorie
läkare givit uttryck åt den uppfattning vi 
länge hävdat, nämligen, att de medicinska 
fakta betr, tuberkulosen är något, som 
icke bör ”hemlighållas” av läkaren vis- 
à-vis patienten. Kanske förvånar det 
någon, att vi anse oss böra framhålla 
detta, men skall man vara ärlig, kan det 
icke förnekas, att — framförallt på våra 
allmänna tuberkulossjukhus, och där sär
skilt av ”den gamla stammens” tuberku
losläkare den tendensen gjort sig gällan-

näringsrikt 
kooperativa butiker

patientens hustru i korridoren, och se
dan han talat med henne och lugnat hen
ne, slutade han: ”Men han är så otäckt 
fet, frun har varit för snäll och givit ho
nom för god mat”. — ”Snälla professorn, 
jag har nog försökt hålla tillbaka, så att 
han ej skulle bli så fet. Vad ska jag nu 
göra åt det i fortsättningen, hur ska jag 
göra?” Då skrattade ”Hybbe” gott och 
slog sig på magen, där han stod med vita 
rocken uppknäppt och svarade:

”Det vet väl frun, inte ska frun fråga 
mej om just det!”

Rätt avskrivet intygar

margarinet till allt 
i

antituberkulosarbetet
kan det aldrig förnekas, att upp
lysningsarbetet, härvidlag instruktiva 
och vederhäftiga artiklar för den sto
ra allmänheten har en betydelse, 
som icke kan underskattas. Då är det 
sant, som dr M.ascher säger i sin bok, att 
framgång i striden mot tuberkulosen icke 
kan vinnas utan patientens insikts
fulla medverkan.

Icke minst på grund härav är dr 
Masehers sakliga och instruktiva broschyr 
värd att läsas. Även icke patienter 
borde läsa den!
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Ä» S>A
Allmänheten — Status — Sana- 
toriepatienterna

Vid kongressen i somras dryftades bland alla frågor även 
Status innehåll. Undertecknad påpekade då att tidningens 
'nnehåll för många av oss verkade hårdsmält, eller kanske 
rättare sagt för tungt och dystert för sanatoriepatienterna. 
Jag menade härmed att en del av tidningens innehåll för 
mången av de lungsjuka verkade deprimerande, så till vida 
s°m tidningens artiklar i flera fall just skildrade det elände 
som många gånger följer i vår sjukdoms spår. Men nu kan 
frågas. De lungsjuka, som dagligdags har med sjukdomen 
att göra, äro de verkligen så lättstötta att de vid första rea
listiska artikel som skildrar sjukdomens elände förfasar sig 
°ch slår ifrån sig med båda händer? Måste man icke i ett 
sådant fall se på tidningens ändamål, ja på hela vårt för
bunds uppgift? Detta är ju att utåt verka för bildandet av 
en opinion, som verkar för vårt gemensamma bästa och un
derstöder vår verksamhet. Det går knappast för oss att ge
nom personlig agitation kunna övertyga den stora allmän
heten om det berättigade i vår uppgift, utan vi måste genom 
en ökad spridning av Status utom vår egen krets försöka 
vinna gehör för vår sak och våra synpunkter. Detta sker 
Just genom att i Status påpeka de brister, som för närvarande 
finnas för de lungsjuka såväl under sanatorietiden som efter. 
J*et är i första hand ej oss tidningen skall giva upplysningar 
ntan den stora allmänheten. Förströelselitteratur finns det 
"ott, om. Tidningsmarknaden är översvämmad av veckotid
ningar, såväl bättre som sämre. Men när vi nu ha så gott 
°ni tidningar av nämnda slag varför skulle då Status vara 
likadan? Genom ett innehåll bestående av mer eller mindre 
Soda noveller tjänar vi ej vårt riksförbunds uppgift. Nej, 
låt oss behålla Status som den är, med dessa uppgifter om 
Oss själva, vår verksamhet, våra bakslag och framsteg. Det 
ar bästa sättet att få upp allmänhetens ögon för de brister 
s°m finnas. Utom vår egen krets tjänar vi mest på detta.

I detta sammanhang kan det vara på sin plats att nämna 
“agot om tidningens pris. Från mer än ett håll har jag hört 
°uskemål om att tidningen skulle komma sanatoriepatienterna 
gratis tillhanda. Om de personer som framställt detta önske- 
“uil tänkte sig för innan de framställde något dylikt, så skulle 
Jc förstå det orimliga i sin begäran. Det är visserligen sant 
att vissa andra s. k. ”sanatorietidningar” med mycket torftigt 
‘“nehåll i ett par exemplar tillställas sanatorierna gratis, men å 
“na sidan är det fråga om privatgeschäft som vi ej har någon 
Sorrl helst nytta av och å andra sidan bör man tänka på att 
nela vårt förbunds ekenomi ännu så länge står och faller 
,ri('(l Status. Kunna vi då icke offra en 25-öring i månaden 

allas vårt bästa, så vore det minst sagt dåligt! Man bör 
aven tänka på att det är endast årgång nummer 2 av tid- 
“mgen som utgives. Vår ekonomi kan icke ännu vara stark 
““g att bära en sådan påfrestning. Därmed är icke sagt att 

denna skulle vara dålig. Tvärtom är den förhållandevis god, 
men detta är ej något skäl för att vi endast skola tänka på 
nuet. Tvärtom kan det vara bra att i tider som dessa ha 
något att falla tillbaka på och pengar att fylla luckor med 
om det skulle uppstå dylika. Om varje sanatoriepatient tänkte 
på detta, tror jag att 25-öringen ej behöver tummas och vri
das på, innan den gives ut för tidningens inköp. Och icke 
nog med detta, utan jag tror att tidningen skulle få en ännu 
större spridning än vad den nu har, för det ligger då i allas 
vårt intresse att få tidningen så spridd som möjligt. Med 
ovanstående för ögonen och i minnet köper du nog Status 
med tanke på, att den är vårt språkrör utåt.

Rune.

På Kolmården
finnes en mycket livaktig patient
förening som bereder sig inkomst 
genom den vinst, som uppkom
mer genom försäljning av lämp
liga varor i föreningens affär. 
Kolmårdssanatoriets patienters 
Understödsförening har till än
damål att understödja avresande 
patienter med kontanta medel, 
och att verka för medlemmarnas 
gemensamma trevnad under sa- 
natorievistelsen.

På bilden bredvid se vi för
eningens nuvarande ordförande, 
hr Helge Ringstrand, som med 
liv och lust gått in för sin upp
gift tillsammans med en stab av 
duktiga medhjälpare.

E. J.
Helge Ringstrand.
Kolmårdssanatoriet.

”Klöverdam’’.

är i antågande skulle det väl 
med anordnande av brevaftnar

ården
i Kolmården, har anlänt. Det

En ropandes röst från Kolm

Följande brev, avstämplat 
är av följande lydelse:

Nu när den långa vintern 
vara ett trevligt tidsfördriv 
sanatorierna emellan.

Beställ KLICHÉERNA 
hos 

BRÖDERNA ÅKERBLOM
Tunnelgat. 19 B, Stockholm. Tel. 111130, 111132,211132
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Höstglimtar från länssanatoriet, Uttran
Eftersom sommaren nu lidit till sitt slut kan jag tala om, 

att vi här avslutade denna med en så kallad höstfest för 
samtliga patienter. Denna höstfest blev både roande och 
trevlig. Programmet var rikhaltigt med bl. a. uppträdanden 
av ”Duo-Ja”, prisutdelning och ”The Three Tancreds”. Fes
ten började med middagens servering kl. 16,00, och sedan blev 
det enligt programmet pianomusik av herr Ladberg, avd. 5. 
Så hade nästa programpunkts agerande anlänt, och stämnin
gen blev med ens den bästa möjliga. ”Duo-Ja” framträdde 
både med elegans och schwung och applåderna rungade i ett. 
I en paus förrättades utdelningen av priser, dels för skytte 
och dels för ”pil”. Prisutdelningen förrättades av dr Sandler. 
Herr Kristoffersson fick första pris i skytte och därefter ut
delades olika priser till och med 17 man i denna tävlan. Ett 
särskilt jumbopris hade ävenså anskaffats för skytte och detta 
vanns av patienten å avdelning 5, allas vår vän ”Ruda”. 
Detta pris befanns bestå av en knallpulverpistol, vilken över
lämnades med orden: ”Gör för all del ingen illa!” Så blev 
det åter ”Duo-Ja’s” tur, och när dessa slutade framförde ord
föranden i nöjeskommittén patienternas tack till ”Duo-Ja” 
för en både roande och trevlig stund. Sedan förrättade dr 
Sandler utdelningen av priserna för pilkastning, och herr 
Åkerstedt, avd. 5, fick första pris. Därpå uppropades de 
övriga pristagarna i tur och ordning. Sedan sista man fått 
sitt pris utbragte dr Sandler ett fyrfakligt leve för prista
garna. Så följde en stunds paus, och härefter blev det åter 
lite musik av herr Ladberg. Detta emedan herrarna ”The 
Three Tancreds” blivit något försenade. Men när dessa 
kommo, ja, då fick samtliga åter sitt lystmäte, och applåderna 
dånade i ett. Härefter samlades alla för fotografering och 
som synes härnedan blev fotot riktigt lyckat.

Så började herr Almkvists musikkapell att ljuda, alla voro 
mer än belåtna och leken togs upp med intresse och aktivitet 
fran alla. Sa fortskred kvällen med omväxlande musik av 
Almkvists kapell, lekar och musik av sanatoriets mest fram

trädande musiker, med herr Ladberg vid pianot samt spex 
och sång. Slutligen framfördes samtliga patienters tack till 
alla medverkande och arrangörer, nämligen nöjeskommittén 
samt i första hand till sjukhusledningen, vilken hjälpt till > 
stor utsträckning för att göra det mesta möjliga av denna 
vår glädjestund. Nöjeskommittén har arbetat en längre tid 
med förberedelserna för festen och äro värda en särskild 
eloge för all den vackra dekoreringen. Den var enkel men 
vacker, och stämde väl överens med stämningen. Ja, så var 
den dagen till ända och alla, efter vad jag hört, mer än 
belåtna.

*
F. ö. är att säga, att julklappskommittén nu är i arbete 

från morgon till kväll. Vi hoppas nu bara, att deras arbete 
måtte bliva framgångsrikt.

Ja så har nu åter börjat den tid som håller oss mest in
stängda, ty, hu vad det känns kallt ibland, när man sticker 
näsan utanför porten ! Men andra nöjen stunda i stället och 
emotses med stort intresse: allmänbildningstävlingar, biograf
aftnar och kanske även ett och annat uppträdande av artister. 
Nog tror jag att patienterna på detta sanatorium alltid skall 
finna något att intressera sig för och även få sin nöjeslystnad 
mättad. Ty omväxling behövs många gånger för att kunna 
hålla modet uppe. Jag slutar nu för denna gång, men så snart 
det blir något mera att skriva om, som kan vara av intresse 
för denna tidnings läsare, skola vi här på länssanatoriet åter
komma.

Bertil.

Glimtar från Blommenhov
Att sanatorielivet har både sol- och skuggsidor kan ej för- 

nekas, men tack vare läkarnas och övrig personals förståelse 
och goda vilja att många gånger trösta oeh uppmuntra oss 
sjuka, underlättas betydligt vår kamp för tillvaron. Jag fÖr 
min del tycker, att tiden försvinner så fort, att man knapp* 
hinner med, och jag tror att många säger detsamma.

w ■
$

*

Vz »7

Ä

F

F.4 «X & a j •
■W

I i*
V

A
’h

mnwl
t X i
V*! Fl > -f 1
t

Gruppbild från höstfesten på ”Länet”.



Snart stundar julen med många klappar, och då vi sanatorie- 
patienter hoppas på samma goda resultat som föregående år.

i har på Blommenhov liksom på alla andra sanatorier för
ströelser i omväxlande program. I slutet av augusti började 
vi med turneringar i golf och krocket. Genom överenskom
melse bestämdes, att varje tävlande skulle spela fyra partier 
var, och att den som hade minsta antalet slag, skulle hemföra 
vinsten. Efter anmälningstidens slut hade 14 st. anmält sig. 
Priserna visades i förväg och stegrade i hög grad både del
tagarnas och åskådarnas intressen.

Nedanstående visar resultatet över tävlingens gång.

Golfturneringen
Ernst Andersson .... 67 poäng l:sta pris
Eivor Hoflin ......... .... 70 v 2: dra n
Gösta Carlsson ......... .... 77 n 3:dje V
Hilda Nyman ......... .... 79 f? 4: de if

Sven Pettersson ..... .... 80 n 5: te ii

Sven Karlberg ..... .... 135 ff jumbopris
Eivor Hoflin ......... vann dampriset

Enkelturnering i krocket
Lennart Carlström ................................. l:sta pris
Folke Jansson ......................................... 2: dra „
Ernst Andersson ..................................... jumbopris

Dubbelfinal i krocket
Lennart Carlström—Gösta Carlsson ...... l:sta pris
Erik Johansson—Sven Karlberg  ..... 2:dra „

Damfinalen i krocket vanns av Eivor Hoflin.
Domare var Herman Bärg i golf samt Erik Johansson och 

Tore Bemé i krockettävlingarna, vilka dömide till allas belå
tenhet. Prisutdelningen, som förrättades av syster Maja-Lisa, 
skedde en kväll några dagar efter tävlingens slut, och då hade 
nöjeskommittén i samband därmed anordnat en allmänbild- 
mngstävlan.

Kem.

Från St. Ekebergs horisont
Höstlöven gulna allt mer, falla. av och spridas likt agnar 

för vinden även i vår gamla präktiga skog runtomkring St. 
Kkeberg. Nå — detta naturnödvändiga fenomen kan väl iakt
tagas lite varstans i vårt avlånga land just nu. Däremot torde 
följande vara unikt för Skaraborg: Enligt en mycket trovär
dig persons utsago, äro vi här nere ägare till troligen världens 
sällsyntaste djurbestånd, nämligen ”Salebykråkorna” ! Dessa 
v>lda djur, som två gånger dagligen överflyga Ekeberg — på 
morgonen i riktning mot Skövde, på kvällen i motsatt riktning, 
d- v. s. mot Saleby, där de äro hemmahörande och vars klingan
de namn de uppbära — äro som nämnts, unika i sitt slag. De 

•se> vid ett ytligt betraktande, ut precis som en vanlig kråka, 
men vid ett djupare zoologiskt studium skall man finna, att 
detta icke alls är fallet. De ha nämligen benen på — ryggen ! 
T*et märkligaste är dock, att de flyga med magen uppåt, vil- 
ket i sin tur medför, att de alltid ha stjärten först i flykten 

som vindklyvare ! Är inte detta det märkligaste i djurväg vi 
dga, åtminstone här i landet, så vet inte jag ! Ja, ordspråket 
säger ju, att det finns många underliga djur i vår herres 
hage.

I vår speciella hage ha vi i dagarna ömsat herde. En ut
märkt sådan har gått och en ditö kommit. Det hela gick dock

mycket pacifistiskt tillväga den här gången. Men så ville man
— fred också!

För att fortsätta med liknelsen om vår herres hage, så har, 
som bekant, Walt Disney åstadkommit en synnerligen kufisk 
sådan i filmen ”Snövit”. Denna film visades på St. Ekeberg 
för en tid sedan och motsvarade i alla stycken våra förvänt
ningar. Det enda anmärkningsvärda var, att den visades i
femtielva akter!

Från det ena till det andra, så har, till allmän besvikelse, de 
flesta av våra utmärkta manliga hembiträden ”lagt upp” vid 
det här laget. För att i allmän åminnelse dem tacksamt bevara,
presenteras här bredvid en typisk 
representant av dessa hedervärda 
svenner. De heil !

Från detta enbart sorgbeto- 
nade budskap kunde det vara på 
tiden att övergå till något mera 
— sorglustigt!

Allas vår mångbetrodde tips
chef har, till följd av människor
nas ondska beslutat att sätta 
nämnde individ på det hala, ge
nom att inställa sin verksamhet! 
Geniala tanke! Emellertid ville 
ödet, att det i samma stund in- 
skrevs en annan, av tipsfolk och 
experter högt skattad man, här 
på sanatet, vilken strax övertog 
sysslan. Hårda öde, Nemesis 
vakar !

Ett av våra ypp(erl)iga 
biträden!

-Ä

Ett hårt öde har även fallit
över de källborrare, som beslutat att genomborra moder jord, 
med början i Ekebergsskogen. Med den fruktansvärda hastig
heten påc:a 3 tum om dagen gräva de sig obönhörligt nedåt.

Schackspalten
saknas tyvärr i detta nummer. Orsaken härtill är, 
att vår schackredaktör, herr E. Lundin, vilken som 
bekant deltagit i Schackolympiaden i Argentina, 
ännu icke återkommit till Sverige. Herr Lundin be
räknade vara hemma igen före november månad 
och lämnade därför manuskript till schackspalten 
för t. o. m. oktober månad. Vi lova emellertid att 
nästa gång bjuda våra läsare ersättning i form av 
utökad schackavdelning.



14____________________________
Med denna ledtråd kan den matematiskt intresserade läsaren 
själv räkna ut när dessa herrar skola inträffa hos Massa Umba 
Humbas svartmuskiga hålfötter, där han sitter och tvättar 
dem någonstans i sin afrikanska tvättbalja. Värst blir det 
säkerligen när herrarna kommit halvvägs!

Fru Fortuna har varit ganska huld mot sina tillbedjare här 
på sanatet den senaste tiden. Detta har dock ej senterats av 
hr Poeten X och några till, enär de ieke tillhörde de lyckliga. 
X m. fl. hade nämligen erbjudits, att även stiga fram och 
offra vid lyckans altare, där det snöda guldet förvaltas. Av 
några skäl avhöllo sig emellertid nämnda herrar denna gång 
att offra den nödvändiga rökelsen. Strax var gudinnan fram
me och utljöt guldet över oskyldiga huvuden. I vredesmod över 
världens orättvisor satte sig då poeten till rätta och skrev ett 
flammande domedagskväde över temat: människomas för
värvsbegär !

Och med detta sluta vi för denna gång. Tall.

Sanatorieliv vid Svarta havet
(Forts, fr. sid. 7.)

vila ut under den tid som stod till förfogande. Maten var 
riklig och närande. Där fanns en stor gemensam matsal, 
som var möblerad med små bord för 4 patienter och där en 
viss tid var anslagen för varje mål. Med framgång har man 
praktiserat den valfria matsedelns införande. Middagsmålet 
bestod vanligen av tre rätter, soppa varmrätt och dessert. 
För det mesta fanns det ett par kötträtter samt någon fisk
rätt och grönsaksrätt att välja på. Smör och sötmjölk fick 
varje patient så mycket han ville ha. Ryssarna själva tycka 
mycket om en kopp varm mjölk med en stor smörklimp i, 
men detta var svårt för oss utlänningar att dricka. Mat
salen var rikt dekorerad med konstnärliga målningar, kruk
växter, palmer o. dyl. Alltid fanns det ren vit duk på bor
det och pappersservetter ; det senare ansåg läkarna vara myc
ket mer hygieniskt än de vanliga små linneservetterna. Sam
arbetet mellan patienter och personal var det bästa. Antalet 
läkare var mycket större i förhållande till patientei- än vad 
som förekommer här i Sverige. Läkarna voro synnerligen 
noga med att uppehålla den personliga kontakten med pa
tienterna, och på detta vis sågo de ögonblickligen om en för
ändring i patientens sjukdomsläge inträtt oeh kunde vidtaga 
nödvändiga åtgärder. Vi voro ofta hembjudna till olika un
derläkare, som i de flesta fall också hade sin hustru anställd 
vid sanatoriet. Vid dessa småpartier ville läkarna i största 
möjliga utsträckning ha reda på de svenska läkarnas behand
lingsmetoder, förhållandena vid sanatorierna o. s. v.

Mycket arbete nedlades för patienternas kulturella utveck
ling. Flera kvällar i veckan voro anslagna till föredrag av 
professorerna, om hur man skulle sköta sig, när man är an
gripen av tbc o. s. v. Teatersällskap engagerades och så 
var det naturligtvis filmförevisningar. Till sanatoriets för
fogande fanns också ett mycket stort bibliotek på flera tusen 
volymer och av de mest skilda författare. Man kunde här 
hitta Bernhard Shaw, Andersens sagor, ja till oeh med ett 
par band av Sven Hedins reseskildringar på originalspråket. 
Ett jättelikt läsrum var inrett, här fick man sitta och läsa 
böcker, dagliga tidningar, journaler o. dyl. Ofta förekom 
upplysande anföranden om de olika författarna, där man gav 
de sjuka möjlighet att lära känna våra mest lästa författare 
pa ett sätt som jag aldrig tidigare upplevat. Där fanns en 
särskild kulturkommitté, som hade till uppgift att understödja 
själv verksamheten bland patienterna, där fanns studiecirklar 

av olika slag, amatörteatertrupper och tävlingar i sådana 
sportgrenar, som kan utövas av lungsjuka. Ett stort klubb
rum stod till patienternas förfogande, där det fanns flygel, 
biljardbord, schack, dominon och andra spel.

Sammansättningen av olika folkslag var iögonenfallande. 
Där fanns snedögda människor borta från östra delarna av 
den stora Sovjetunionen, kirgiser, turkmener, storryssar och 
så vårt lilla oansenliga inslag av utlänningar.

Trots alla dessa olika människor, var vänskapen och kam
ratskapet det allra bästa. När vädret tillät gjordes ofta ut
flykter till närbelägna platser eller till olika plantager. Vi 
reste också oeh beskådade tsarens forna residens, som var en 
av de vackraste byggnader vi sett. Detta residens var nu 
inrett som vilohem för arbetare från hela Unionen.

Den mest omtyckta exkursionen var dock när vi fick resa 
till barnens paradis ”Pionier”. Detta var ett kolossalt stort 
område, där massor av barn fick vila ut, framför allt sådana 
barn som kunde tänkas vara det minsta angripna av tbc. 
Här hade barnen själva fått bygga en smalspårig järnväg, 
som gick runt hela deras stora område. Barnen själva fick 
sköta denna järnväg, vara stationspersonal, tågbetjäning och 
allt som tänkas kan i samband med en större järnvägsan
läggnings skötsel. Att detta var till stor glädje för barnen 
behöver inte sägas. Till slut vill jag också tala om att det 
sanatorium där jag låg, före. 1917 tillhörde en av Rysslands 
många storfurstar, som enbart hade detta för sitt nöjes skull- 
Nu rymde dessa byggnader med smärre tillbyggnader flera 
hundra sjuka människor, som skulle bli friska oeh samhäll3' 
nyttiga medborgare på nytt efter rekreation vid Svarta ha
vets ”hälsosmedja”. rri_ .
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En vackcd jultidning med
VÄRDEFULLT INNEMÅLL?

INNEUALLSRIK— INTRESSANT— LÄTTSÅLP „ 
TëN BILU6ASTE OCM BÄSTA JULTIDNINGECji 
7/ZZS/W/l/ VAR EXPEDITION ELLEQ GÖP OST ETT BESOR- 
VÅdadpcse; Götgatan && n(a)STOCKL/OLÏÏ. 

Tel. 4i 39 99.
(Obs.! Endast ordentliga och vederhäftiga försäljare göre sig besvär.)



något stort 
sker i vårt 
land...

År från år bygger en växande skara svenska män och 
kvinnor vidare på ett storverk. Det är de tusentals män* 
niskor, unga och gamla, pä iand och i stad, som efter 
en arbetsfylld dag skapa något av sin fritid — det är 
den elit, som på självstudiernas väg målmedvetet ökar 
sin andliga utrustning och förbättrar sin utbildning. 
I det tysta växer självstudiernas storverk fram. För varje 
år ökas den elit, som själv danar sin framtid och bygger 
morgondagens samhälle. Låt Brevskolans kostnadsfri^ 
studierådgivning hjälpa Er att planera Edra studier.

Här äro några av självstudiernas vägar:

BREVSKOL

Lantbruksbokföring 
Föreningsbokföring 
Praktisk räkning 
Matematik 
Fysik 
Tekniska kurser

Föreningskunskap 
Talarekurs 
Mötesteknik 
AlkohoUrågan 
Handefsjuridik 
Socialpolitik 
Arbetarskydds* 

lagstiftningen 
Bokföring, dubbel 

amerikansk
Fortsättningskurs i 

bokföring

PERPTIVn FÖRBUNDETS K 0 R RES P 0MDEH SSK 0LB

Svenska (sats* och 
formlära)

Rättskrivning
Uppsatsskrivning och 

Stilistik
Teaterkunskap 
Engelska språket 
Nationalekonomi 
Sveriges näringsliv 
Offentlig hushållning 
Statskunskap 
Kommunalkunskap

STOCKHOLM 15

STOCKHOLM

Gotî drlckêvatteia.
erhäller nl säkrast genom brunnsborrning. VI utföra borr

ningar efter vatten i säväl berg- som jordlager.
Lät oss lämna förslag pä ordnandet av Eder vattenfråga.

SVENSKA DIAMANTBERGBORRNINGS A/B
Kungsgatan 44 STOCKHOLM Telefon 23 33 80

SKELLEFTEÅ

Bröderna Forslunds Automobilaffär
Storgatan 26, SKELLEFTEÅ

Förstklassig’ bilverkstad med moderna maskiner och verktyg. 
Gylinderborrning-ar etc.

Telefoner 5 03 och 6 10.

allas gemensamma intresse
är läga varupriser. Nedbringa Edra levnadskostnader
genom Kooperativ samverkan. — Gör Edra inköp 1

SKELLEFTEÂORTENS KOOP. HANDELSFÖRENING
förening för lägre levnadskostnader

SUNDSVALL

A.-B. Kolimporten - Laurents
— SUNDSVALL —

KOL - KOKS - BYGGNADSMATERIAL
Telefon: Namnanrop

Nya kommissionärer
behöva vi i kampanjen för

RIKSORGAN FOR SVERIGES LUNGSJUKA

Vi måste intensifiera agitationen för vårt
— de lungsjukas eget, officiella organ!
Vi måste ha flera nya försäl
jare i Stockholm och landsorten!

RIKSORGAN FOR SVERIGES LUNGSJUKA

FÖR VÅRA KOMMISSIONÄRER 
innebär detta ingen uppoffring. Ingen 
annan tidning med motsvarande standard 
lämnar så stor försäljningsprovision som

Vid alla patientföreningarnas möten 
— samtliga sanatoriepatientföreningar i landet äro nu 
medlemmar i De Lungsjukas Riksförbund och sålunda 
meddelägare i STATUS — bör frågan om Tidskriften 
STATUS’ spridning finnas med på dagordningen.

Alla möjligheter för Tidskriftens 
spridning måste undersökas!

Genom

STATUS måste läsas av alla lungsjuka 
först och främst, därnäst av så många som 
möjligt av DEN STORA ALLMÄNHETEN!
STATUS

Genom

kunna vi skapa opinion för vår sak, för vårt 
mål, bl. a. en värdig eftervård åt landets 
lungsjuka.
STATUS

Genom

och dess spridning skapa vi de ekonomiska 
förutsättningarna för en effektiv agitation.
STATUS

Genom

skapa vi samhörighet och förbindelse, lan
dets lungsjuka, emellan och mellan de olika 
sanatoriernas patienter.
STATUS
konsolidera vi DE LUNGSJUKAS RIKS
FÖRBUND, som är VART EGET FÖRBUND 
(inneslutande c:a 95 proc, av landets sana- 
toriepatienter).

Med STATUS står och faller De Lungsjukas Riksförbund

Agitera!

GENOM STATUS NÄ VI VÄRT MÄL
STATUS är de lungsjukas egen tidskrift. 
STATUS är startad, driven och kontrollerad 
av de lungsjuka själva, STATUS är det enda 
officiella organet för Sveriges lungsjuka.

Sprid! Köp och läs tidskriften!



KORSORD N:r 11
1.

3.

5.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
15.
18.

21.

24.
26.

27.

28.
29.
30.
31.

1.
2.

3.
4.
5.

Vågräta ord:
Skiftar färg före 
sitt fall.
Mena eller livs
åskådning.
I sko.
Delad.
Större eller mindre 
förvaringsplats. 
Fäste.
Tränad.
Råvara till kläder.
Förlängt all.
Kan skalden.
Bjuda i det oänd
liga.
Med huvud eller 
hand.
Fiskfångare.
Finns mången häl
sobringande.
Intagas vintertid av 
Nalle.
Förmår.
Billig plats.
Gör fiskaren även. 
Modern kommuni
kation.

Lodräta ord:
Föra oljud.
Hör samman med 
liv.
Farlig för fordon. 
Ej drömd.
Dyrbart skinn.
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6. Framställa malt.
13. Annat ord för för- 

såt.
14. Obehaglig hund.
16. Skynda.
17. Är lianen.
18. Vaeker mansröst.
19. Länge sedan svun

nen period.
20. Mångfärgad höst

blomma.
21. Munk från Orien

ten.
22. Också vederkviekel- 

sc.
23. Väluppfostrad.

Lösningar till korsord 
n:r 11 skola vara oss 
tillhanda senast före 
den 1 jan. 1940. För 
den först öppnade rätta 
lösningen betalas 5 kr. 
Pristagarens namn of
fentliggöras högtidligen 
i januarinumret.

Glöm ej att frankem 
kuvertet. Redaktionen 
löser ej otillräckligt 
frankerad försändelse, 
innehållande korsord- 
Klistra alltså på ett 15- 
öres (inom Stockholm 
10-öres) frimärke och 
skriv ”lösning till kors
ord n:r 11” på kuvertet.

Lösning till korsord n:r 9.
Vågrät.

1. Tofs. 5. Opel. 9. Rev. 10. Syd. 12. 
Nalla. 14. Krets. 16. Gro. 17. Lya. 18. 
Råk. 19. Avväg. 21. Rosta. 23. Sarga. 
27. Borta. 31. Usa. 32. Rår. 33. Åre. 
34. Eksem. 36. Ister. 38. Klo. 39. Göt. 
40. Vadd. 41. Glad.

Lodrät.

2. Orlov. 3. Fel.
6. Pyr. 7. Eders.
13. Arv. 15. Tåt.
23. Suez. 24. Ask. 
mod. 27. Brigg. 28, 
Aera. 35. Eld. 37.

4. Svalg. 5. Oskar.
8. Ånga. 11. Aska.
20. Ägg. 22. Oro.
25. Raska. 26. Ar- 
Råtta. 29. Tre. 30. 
Söl.

Den först öppnade rätta lösningen till 
korsord n:r 9 hade insänts av fröken 
Inga Ström, Värdshuset, Motala Verk
stad. Femman förmedlas som vanligt »v 
postverket.

Insänd omedelbart nedanstående kupong och 
begär kommissionärsvillkor. Vår adress är:

RIKSORGAN FOR SVERIGES LUNGSJUKA

Qötgatan 83, 2 tr. (A), Stockholm. Tel. 41 39 99.

Undertecknad anmäler sig som kommissionär och 
rekvirerar ................ ex. av nästa månads nummer,

Namn: ....................................................................................
Adress: ..................................................................................

Postanstalt: ..........................................................................
(Obs.! Endast ordentliga och vederhäftiga försäljare göre sig besvär.)

UMEÅ

A| •_ _ i - Beskrivningarrkltekt Värderingar
Kontrollantskap 

a ■ ■ Tel. Kontoret 19 50. D. Sundberg u-eäB°st- 264
Olofsson & C:o Plåtslageri

Haga, UMEA Tel. 10 36, 10 33, 10 34
Takreparationer - Allt slags Plåtslageri och Rostfritt.

FÖRTENNINGAR

Vid komplettering av Linneförrädet 
vänd Eder med förtroende till oss

DUKTYGER - HANDDUKAR
Alltid det bästa till billigaste priser

SANDBERGS . Kungsgatan 53 - Rikst. 102 - Umeå

Gynna annonsörerna!
Tr.-A.-B. Federativ, Sthlm 1939




