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Förbundsordföranden har ordet

Insats för rökfria miljöer
VISIR:s förbundsmöte i maj beslöt att
skriva till regeringen om arbetet med rökfria miljöer och stopp för EU:s stöd till
tobaksodling.
Tanken är att Sverige under sitt EUordförandeskap kraftfullt ska verka för ett
gemensamt agerande på dessa områden.
Vi fick från socialdepartementet i mitten
av augusti besked om att vår skrivelse
kommit bort och uppmaning att skicka
in en ny. Efter det har vi i slutet av oktober
ännu inte hört ett ljud från departementet.
Man undrar hur stort intresset är.
En statlig utredning "Dold försälj-

ning" föreslår ett förbud mot exponering
av tobaksvaror på säljställen. De flesta
remissinstanser är mycket positiva. Ett
sådant förbud har införts på Island 2001,
i Thailand 2005 och i tolv av Kanadas
tretton provinser och territorier.
Statistik från både Kanada och Island
visar att rökningen minskar bland tonåringar sedan tobaksvaror blivit osynliga i
butikerna. Norge och Finland är också på
gång, så det gäller för oss att inte bli helt
omsprungna av våra grannländer.
Alla vi som arbetar mot tobak frågar
oss ängsligt: Varför kommer inget förslag

från regeringen? Tar man mer hänsyn till
handlarnas kortsiktiga vinstintressen än
till ungdomarnas hälsa?
Uppsala i november 2009
Dick Jansson
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Om tobak i Almedalen
Almedalsveckan är ett begrepp inom
svensk politik. Numera är det inte bara
framträdanden av partiledare utan ett
stort antal seminarier som äger rum i
Visby i början av sommaren varje år.
Tack vare vår VISIR-förening på Gotland
hade VISIR i år möjlighet att delta i flera
seminarier som hade med tobak och
tobaksskador att göra. Det var Folke
Frendin, som också ingår i Riksförbundets styrelse, som kunde ta sig tid att vara
med.
Ett seminarium med rubriken “Vem
ska betala tobaksnotan, samhället eller
rökaren?” hölls på onsdagen, den 1 juli.
Moderator för detta var Hans G Svensson
från Skandia. Han meddelade att Skandia
har höjt premierna för rökare med ca 25
% när det gäller sjuk-, liv- och olycksfallsförsäkring. Det motiveras av rättviseskäl
och socialt ansvar, “kunderna ska bära de
kostnader de orsakar”.
Överläkaren Gundars Rasmanis vid
Karolinska sjukhusets hjärtklinik menade
att det alltid lönar sig att sluta röka, det
ger extra levnadsår. Han uppmanade också till mod i vardagslivet, alltså att prata
med folk som röker.
Från En rökfri generation deltog Fredrik
Söderhielm, som menade att tobaksfrågan
egentligen är lättlöst och att alla har ansvar. Men tyvärr ligger tobaksfrågan inte
högt på dagordningen hos regering och
riksdag.
Ett annat seminarium behandlade
lungsjukdomen KOL (kronisk obstruktiv
lungsjukdom) och ställde frågan hur vi
kan möta denna utmaning. Förekomsten
av KOL ökar, och man beräknar att år
2020 kan den vara den tredje vanligaste

dödsorsaken i landet. Seminariet kompletterades med lungtest (spirometri) och
en utställning, och seminariet inleddes
med en monolog om att ha KOL av en
skådespelerska, Iwa Boman, från Stockholms Stadsteater.
Ett program på temat alkoholfri zon
hölls under hela veckan. Inom detta fanns
ett arrangemang med rubriken “Tonårstobak och tidig alkoholdebut - värsta riskfaktorerna?”, som VISIR också kunde
bevaka.
Detsamma gällde ett seminariun som
Cancerfonden anordnade med den lite
provocerande titeln “Det är coolt att

röka”. En tredjedel av all cancer går att
förebygga, och nästan alla känner till
kopplingen mellan rökning och cancer
och annan ohälsa. Ändå börjar så många ungdomar att röka, kanske för att de
tycker att “det är coolt”? Moderator för
seminariet var Barbro Westerholm, styrelseledamot i Cancerfonden och tidigare
bland annat chef för Socialstyrelsen.
Som synes var det en faktaspäckad
vecka med rikliga tillfällen till diskussion.
Arne Stråby och Folke Frendin

Den här gruppen gjorde ett enkelt sk trapptest ute på stan i anslutning
till KOL-seminariet. Från vänster: sjuksköterskan Lena Skytt, Emelie
Svensson, Vivianne Broström och Folke Frendin.
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Nätverket om

tobakskonventionen
Världshälsoorganisationen WHO antog
2005 en konventionen för att hejda den
globala tobaksepidemin. Den har samma status som t ex FN:s barnkonvention och Konventionen om mänskliga
rättigheter.
Sverige anslöt sig till konventionen samma år som den trädde i kraft 2005. Den
gäller alla former av tobak – cigaretter,
snus, tuggtobak, tobak för vattenpipa och
alla andra former som används världen
runt.
Det största hotet mot genomförande av
de livräddande åtgärderna i Tobakskonventionen är tobaksindustrins ständiga
försök att påverka folkhälsoarbetet.
För att sätta stopp för alla försök från
industrin att sabotera genomförandet av

Tobakskonventionen, innehåller den ett
tydligt krav på länderna att skydda sitt
folkhälsoarbete från all inblandning av
tobaksindustrin och intressen som står
den nära.
Detta krav finns i artikel 5.3 som säger
att länderna när de arbetar med tobaksfrågan ska “agera för att skydda denna
politik från påverkan av kommersiella och
andra intressen inom tobaksindustrin”.
År 2008 enades Sverige och alla övriga
nationer som anslutit sig till Tobakskonventionen om riktlinjer för hur tobaksindustrins inblandning ska stoppas.

Detta är de fyra huvudprinciperna:
· Det finns en grundläggande och olösbar konflikt mellan tobaksindustrins och
folkhälsans intressen.
· Staten ska, när den har samröre med
tobaksindustrin och dem som främjar dess
intressen, agera öppet och ansvarsfullt.
· Staten ska fordra ett öppet och ansvarsfullt agerande av tobaksindustrin och dem
som främjar dess intressen.
· Eftersom dess produkter är dödliga ska
tobaksindustrin inte stimuleras att etablera eller driva sin verksamhet.
Text väsentligen från Svenskt Nätverk
för Tobaksprevention.

World Health Organisation, huvudkvarter i Geneve.
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WHO:s

tobakskonvention

WHOs
Tobakskonvention
Artikel
Sverige har ratificerat Världshälsoorganisationen WHO:s tobakskonvention.
Det skedde i juli 2005. Men det finns
ännu mycket att göra för att den ska få
fullt genomslag i samhällets alla delar.
I februari 2008 lämnade regeringen en
rapport om hur långt vi har kommit när
det gäller att uppfylla konventionens
krav.
Konventionen började gälla år 2005, och
Sverige ratificerade den samma år. Fram
till våren 2009 hade 160 länder anslutit
sig till konventionen.
Figuren här intill visar de viktigaste
artiklarna i konventionen. Under artikel
5, Allmänna skyldigheter, återfinns den
viktiga punkten 5.3 om skydd från påverkan av tobaksindustrin.
En utförlig rapport med beskrivning av
konventionen av Åsa Lundquist och
Margaretha Haglund finns och går att
beställa från Statens folkhälsoinstitut
(FHI), pris 65 kr.
Syftet med tobakskonventionen kan
sammanfattas "att skydda nuvarande och
kommande generationer mot de förödande
hälsomässiga, sociala, miljömässiga och
ekonomiska konsekvenserna av tobaksbruk och exponering för tobaksrök".

3 Mål: Att skydda nuvarande
och kommande genartioner

Svenskt Nätverk för Tobaksprevention, där VISIR ingår,
har i en lägesrapport april 2008
sammanfattat sin syn på vilka
åtgärder som bör prioriteras.
Ett utdrag från denna ges här
intill.
Sveriges riksdag fattade redan
2003 beslut om nationella mål
för år 2014.
De är:
1. En tobaksfri livsstart. Det
innebär att alla gravida kvinnor och deras partners under
år 2013 ska avsluta sin rökning och snusning.
2. Till år 2014 ska andelen
unga som börjar röka eller
snusa halveras.
3. Till år 2014 ska andelen
rökare halveras i de grupper
som röker mest.
4. Ingen ska år 2014
ofrivilligt utsättas för passiv
rökning i sin omgivning.

4 Vägledande principer
5 Allmänna skyldigheter
6 Pris- och skatteåtgärder
8

Skydd för passiv rökning

11 Förpackning och märkning 		
		 av tobaksvaror
12 Utbildning och information
13 Reklam, marknadsföring 		
		 och sponsring
14

Tobaksavvänjning

15

Olaglig handel

16

Försäljning till minderåriga

20

Forskning

26

Finansiella resurser
De viktigaste artiklarna i konventionen.
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VISIR har alltsedan starten arbetat för rökfria miljöer, både
på arbetsplatser och i samhället i övrigt, inklusive hemmen. Som väl är har vi inte varit ensamma om det, och
resultaten har varit goda. Men ibland har det kostat på för
de verksamma, som nedanstående bild ur verkligheten
visar.

Rökfri arbetsmiljö?
Mer än 100 kommuner har nu infört rökfri arbetstid. Det innebär att inga rökpauser får tas på betald arbetstid. Lunchrasten
är obetald, och då får rökarna röka. Kanske utomhus, för rökrum har man också
börjat bli kritisk till.
I min långa yrkesverksamhet vid
Arbetarskyddsstyrelsen (numera Arbetsmiljöverket) har jag arbetat med skydd
mot luftföroreningar. I min egen och många andras arbetsmiljö insåg jag mycket
tidigt att tobaksrök var den dominerande
luftföroreningen.
Jag försökte intressera mina chefer för
detta problem. Eftersom inte bara Socialstyrelsen utan även regeringen nu hade
insett detta så blev det vissa framgångar.
Jag fick vara med och utarbeta regler om
rökning i gemensamma lokaler från Arbetarskyddsstyrelsen och Socialstyrelsen.
Min närmaste chef var storrökare, och han
gjorde vad han kunde för att motarbeta
reglerna. Rökning borde vara antingen
totalförbjuden eller också totalt tillåten,
menade han. Han fick förstås ge sig. Vi
som skrev hade övertygat verksledningen,
och så fanns det också ett regeringsuppdrag om detta.
Åren gick, och den storrökande chefen
steg i graderna. Verket hade fått en ny
generaldirektör, och närmast honom
var den storrökande chefen. På grund av
sin rökning fick han visserligen en rejäl
hjärtinfarkt. Men samhället bjöd honom
förstås på en dyrbar bypass-operation -

Arne Stråby

och sedan började han snart röka igen. Så
fungerar den kravlösa sjukvården...
Så fick generaldirektören en befordran
till större myndighet, och då blev den
storrökande chefen tillförordnad generaldirektör.
Ungefär samtidigt råkade jag i onåd.
Jag hade fått nya och oerfarna chefer. Jag
hade påpekat ett räknefel när de nya lönerna fastställdes. Den chef som hade räknat
fel tog illa upp och satte igång en stor
apparat i samarbete med sin lika oerfarna
chef. De fabricerade falska anklagelser,
rent förtal, vilket är en straffbar handling.
Jag skulle också vara med och utarbeta
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“umgängesregler” för mig själv. Det var
kränkande särregler, de skulle bara gälla
mig och ingen annan!
Det var vansinnigt. Jag klagade hos
deras chef och bad att få sköta mitt arbete
i stället. Men nu såg han sin chans att ge
igen för gammal ost, alltså rökningen.
Förnedrande samtal och kränkande särregler var absolut nödvändiga!
Galenskapen fortsatte alltså. Jag mådde
allt sämre och gick till företagshälsovården, som tycktes dela min uppfattning att detta var galet. Jag sjukskrevs,
och företagshälsovården föreslog snart
avtalspension. Cheferna försökte pressa
företagsläkaren till att förorda sjukpension - det skulle spara pengar!
Men en läkare har sin yrkesetik. Man
föreslår inte sjukpension för en person
som både kan och vill arbeta och som hade
gjort ett mycket bra arbete genom åren.
Tyvärr hade cheferna vid den myndighet
som ska säkerställa god arbetsmiljö ingen
yrkesetik.
Och myndigheten är förstås ofelbar.
Jag har nyligen fått besked från verkets
nuvarande generaldirektör att han anser
att allt gick korrekt till!
Något för den undersökande journalistiken kanske? Synpunkter på det ovanstående är mycket välkomna!
Arne Stråby

Ny organisation i Skåne

VISIR:s organisation i distrikt har med
åren blivit allt mer en papperskonstruktion. Många distrikt som har funnits
finns inte längre. Skånedistriktet har
dock varit ett pålitligt fäste för VISIR,
även om det inte finns så många lokalföreningar att skryta med.

Vid ett möte vid Ribersborg fattades
formellt beslut om distriktets upplösning.
Vi ser på en bild från detta tillfälle att
Skånefolket inte deppar över detta utan
förmodligen ser framtiden an med tillförsikt.

Men nu har även Skåne bestämt sig för
att avveckla distriktet och satsa på lokalföreningarna i stället.

Arne Stråby

Vi ser från vänster i främre raden:
Anita Jönsson, Siv Malmberg och
Aina Fridell, och bakom dem Kristina
Lindell, Björn Erlandsson, Sven
Kinnander och Eivor Svenonius.

Nätverket förTobaksprevention
VISIR

tfn 08-591 28 211
E-post: visir@telia.com
www.visir.a.se

Cancerfonden

tfn 08-744 10 00
www.cancerfonden.se

Hjärt-Lungfonden,

tfn 08-566 242 00,
www.hjart-lungfonden.se

En Rökfri Generation

Stiftelsen Laryngfonden

Lärare mot tobak

tfn 08-677 10 90

tfn 08-10 93 00,
www.nonsmoking.se

tfn 08-677 10 90
www.teachersagainsttobacco.org

Läkare mot tobak
tfn 08-677 10 90

Sjuksköterskor mot tobak
tfn 08-677 10 90
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tfn 08-655 40 01

Farmaci mot tobak

Tandvård mot tobak

tfn 08-677 10 90
www.dentistryagainsttobacco.org

Astma- och Allergiförbundet

tfn 08-506 28 200
www.allergia@astmaoallergiforbundet.se

Gunilla Bolinder

En viktig röst mot tobaken
Arbetet mot tobaken och dess skadeverkningar är nog gammalt, men det var
på 70- och 80-talet som det blev mer
intensivt och vi började nå framgångar. Fakta började bli kända, och det
höjdes allt fler röster som började ge
genomslag. En av dem som hördes ofta
var Gunilla Bolinder, utbildad till både
tandläkare och läkare vid Karolinska
Institutet.

Jag har träffat henne för att intervjua och
be henne berätta lite om hur det började.
Hon var tidigt ute med att varna även
för snus. Hennes doktorsavhandling
handlade om detta. I den visade hon att
snusare löper en ökad risk att dö vid en
akut hjärtinfarkt.
- Jag har aldrig arbetat enbart med
tobaksfrågor. Men man märker så ofta att
tobak dyker upp som en bidragande orsak

Gunilla Bolinder
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till så många sjukdomar. Det är inte bara
lungcancer, åderförkalkning och hjärtinfarkt. Cancer i bukspottkörtel, svalg,
njurar och urinblåsa har också samband
med rökning. Nästan 25 % av all cancer
orsakas av rökning.
- Sedan har vi lungsjukdomen KOL,
som gör lungorna allt sämre och som man
kan dö av. Och så finns också påverkan
av sådant som man inte dör av, som synhandikapp, nedsatt hörsel, hudförändringar och mycket annat.
- En av dem som inspirerade mej till
att arbeta mot rökning på 70-talet var
Eric Carlens, som jag hade som lärare i
lungmedicin. Han bidrog till mitt första
bildkartotek över medicinska effekter av
rökning, som jag sedan använde i mina
kommande föreläsningar.
- Jerzy Einhorn vill jag också nämna.
Han var chef för Radiumhemmet och
ordförande i Cancerfonden. Han propagerade starkt för ökade insatser mot
tobaksbruket. Hans stöd för tobaksarbetet var viktigt, eftersom han även hade
inflytande i politiken.
- 1992 var jag med och bildade föreningen “Läkare mot tobak”, tillsammans
med Göran Boethius, Hans Gilljam, LarsErik Holm och andra. Det var den första
av yrkesföreningarna mot tobak. Där hade
vi ett mycket inspirerande samarbete, som
har gett mig mycket.
- I början av 1990-talet var jag med i
en kampanj för rökfri graviditet. Det var

Foto: Arne Stråby

Gunilla Bolinder, utbildad
tandläkare och läkare vid
Karolinska Institutet.

ett samarbete mellan Folkhälsoinstitutet,
Cancerfonden och Hjärt-lungfonden. Vi
gjorde en turné till alla landsting med
temadag för mödravårdscentraler och
vanliga vårdcentraler. Medicinjournalisten Gunilla Myrberg var med också då och
avslutade temadagen med roliga kåserier.
Den kampanjen fick stor uppskattning.
- Vi hade “Tobak - ett hot mot kvinnlighet
och kvinnlig hälsa” som rubrik för den
kampanjen. Jag tror att den gjorde mycket
nytta, för mödravårdscentralerna är så
viktiga för gravida kvinnor. Där behövdes
utbildning så att barnmorskorna fick
medel att hjälpa rökande kvinnor att sluta
röka.
- Vi har nått stora framgångar under

de här åren, men vi kan inte slå oss till ro
med det. Viktigt i dagsläget tycker jag är
att få bort tobaken från livsmedelshandeln. Att sälja “dödsmedel” tillsammans
med livsmedel är inte acceptabelt. Rökfria
uteserveringar är också ett viktigt mål för
att skydda tredje man.
- Rökfri arbetstid är också ett mål, som
sakta börjar införas nu. Och så vill jag öka
kunskapen om att snus inte är ett harmlöst alternativ till rökning. Det medför
nikotinberoende, och det har också risker
för cancer, hjärtinfarkt och fosterskador.
Det kan VISIR också instämma i. Vi kan
tillägga att Gunilla Bolinder förvisso har
fått mycket uppskattning för sitt arbete
mot tobaken. Förra året tilldelades hon
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av Världshälsoorganisationen (WHO)
den hedrande utmärkelsen “Tobacco Day
Award” för sitt arbete med att förespråka
ökad tobakskontroll genom att begränsa
efterfrågan och användning av snus, i
Sverige och internationellt.
Det var ett välförtjänt erkännande. Vi
kan bara önska fortsatta framgångar i
arbetet mot tobaken.
Arne Stråby

Tankar om
varningstexter
Jag vrickade ett knä för någon månad
sedan. Efter det gick jag på kryckor. Det
gav mig möjligheter att med kryckorna
dra fram slängda cigarettpaket ur häckar och buskage. Varningstexterna läste
jag och placerade sedan askarna intill
busshållplatser och gångvägar med
“bästa” sidan upp.
För mig var bästa texten den som varnade för att cirkulationsrubbningar kan
ge impotens. Den var klart bättre än att
cirkulationsrubbningar kan ge stroke.
Näst bästa varningen var att hyn åldras
snabbare.
Det är just inte de vuxna som behöver
varnas med kloka ord. Klokhet ger nog
ändå föga resultat. Det är främst de
omoget unga som behöver nås. Då ger en
avlägsen död inte bästa argumenten. Det
finns mer näraliggande och känsliga saker
att visa på, som sexualitet och utseendefrågor.
Min tro är att det finns en generell
motvilja och rädsla för att framstå som
lurad och bedragen. Att andra skrattar

bakom ens rygg. Tobaksimperialisterna
har anledning att mer än hånle åt alla lättledda kunder. Om texter kunde anspela
på sådant vore det bra.
Världsförbättrariver finns nog hos
många unga, även om den ibland är slumrande. En varningstext kan förmodligen
inte anspela på världsvitt ansvar. Annars
hade det varit lämpligt att upplysa om att
betalning för tobaksvaror ger tobaksindustrin resurser för marknadsföring i u-länder
- med sjukdomar som följd. Dessutom ger
ökad areal för tobaksodling minskad areal
för matproduktion. Tobaksmaffian ökar
således världssvälten. Även dagens klimatdiskussioner kan komma in. Tobakshantering är ett enormt slöseri med energi och
ökar koldioxidutsläppen.
Jag har inte sett alla varningstexter.
Kanske finns det “pärlor” som är okända
för mig. Jag föreslår att ni publicerar en
samling texter i VISIR-aktuellt. Samtidigt
kan man ha en omröstning om bästa texter och få förslag från läsarna också. Bra
förslag kan slussas vidare.

Bertil Gelland

Några tankar jag har i sammanhanget:

För den som vill påverka är
det klokare att inrikta sig
mot känslor än att argumentera med klokhet.
Många tar hellre sin andra
cigarett än erkänner att de
blev lurade att röka den
första.
Åkrarnas skörd kan brännas av fienden i krig.
Tobaksfältens skörd bränns
av rökare under fred. Vem
erkänner fiendskapen?

Bertil Gelland

Cancerfonden, Folkhälsoinstitutet, Hjärt-Lungfonden, Apoteket AB och Centrum för Tobakspreventation

10

TOBAKSFRÅGOR
Fråga 1

Fråga 6

Fråga 11

Hur många ämnen finns det i snus?
1. ca 75
X. ca 2500
2. ca 5000

Hur många slag extra per dygn
slår en snusares hjärta?
1. ca 4000
X. ca 15 000
2. ca 35 000

Vilken av följande tobaksprodukter
innehåller mest nikotin?
1. Cigarett
X. Snus
2. Cigarr

Fråga 7

Fråga 12

Om små barn utsätts för passiv
rökning ökar risken för?
1. Astma och allergi
X. Gulsot
2. Hjärtmuskelinflammation

Hur många träd används i Brasilien
varje år för att torka tobakskörden?
1. 100 000 träd
X. 250 000 000 träd
2. 600 000 000 träd

Fråga 2
Vad heter det ämne i tobak som
är beroendeframkallande?
1. Nikotin
X. Kolmonoxid
2. Arsenik

Fråga 3
Fråga 8

Var finns ämnet kolmonoxid,
förutom i cigarettrök?
1. Snus
X. Chips
2. Bilavgaser

Hur gammal måste man vara för att
få köpa tobak, enligt tobakslagen?
1. 15 år
X. 18 år
2. 20 år

Fråga 4
Fråga 9

Hur många ämnen innehåller
röken från 1 cigarett?
1. ca 500
X. ca 2800
2. ca 4700

Hur många cigarettfimpar slängs
på gator och i naturen varje år i
Sverige?
1. ca 380 000
X. ca 740 000
2. ca 1 200 000

Fråga 5
Vilket ämne i cigarettröken gör att
man får sämre kondition?
1. Kolmonoxid
X. Tjära
2. Ammoniak

Tipsfrågor hämtade från Ett vinnande
koncept www.vinnandekoncept.com
Ett vinnande koncept är utarbetat
av Örebro läns Idrottsförbund i
samverkan med Sörmlandsidrotten,
Västmanlandsidrotten och Östergötlands Idrottsförbund med stöd från
Riksidrottsförbundet.
Se de rätta svaren på sidan längst
ned.
Lycka till!

Fråga 10
Hur lång tid tar det för naturen att
bryta ner en cigarettfimp?
1. 5 år
X. 15 år
2. 40 år

Sluta röka
eller snusa?
Hjälp och stöd finns!
Har du funderat på att sluta röka eller snusa?
Du kan själv- men ibland behövs lite hjälp och
vägledning. Hjälpen finns!

10 kr/st + porto
Gratis för medlemmar (max 4 st/medlem)

Kontakta din vårdcentral.
www.tobaksfakta.se - sluta röka/snusaskolan

Kontakta kansliet för beställning
tel: 08-591 282 11 eller e-post: visir@telia.com

www.slutarokalinjen.org
tel: 020 - 84 00 00

Facit Tobaksfråg: 1. X

2. 1

3. 2

4. 2

5. 1

6. X

7. 1
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8. X

9. 2

10. X

11. X

12. 2

Upp i rök - kriminalroman av Håkan Jaensson och Arne Norlin

Lik i tobaken?

Tre cancerpatienter blir kallade till en samtalsgrupp med en
terapeut. Alla tre vet att de inte har långt kvar att leva och att
cancern orsakats av att de rökt. Samtalet leds in på frågan vem
som är skyldig till deras sjukdomar, de själva för att de rökt eller
någon annan? Terapisamtalen fortsätter inte men de tre börjar
träffas privat. Skuldfrågan tas upp igen och man kommer fram
till att någon borde straffas.

Offret är nästan självklart, direktör Carlsson hos Stora Tobaksbolaget. Trots sina
sjukdomar får alla tre krafter att i diverse
förklädnader skugga direktören och
kartlägga hans resor till och från Stora
Tobaksbolagets kontor inne Stockholm
och den flotta villan i nordöstra förorten.
Planerna blir alltmer handfasta. Man
tillverkar en giftblandning av alkohol och
tobaksextrakt och har lyckligtvis tillgång
till en passande spruta.
En dag tar direktör Carlsson med sig
familjens tax för ett veterinärbesök och
det råkar vara dagen som de sammansvurna utvalt för sin straffutmätning. Direktör
Carlsson möter liemannan i en skepnad
av en rullstolsbunden person som han
ombeds hjälpa i en tunnelbanehiss därför
att den medföljande kvinnan säger sig lida
av klaustrofobi. Väl inne i hissen kommer
sprutan fram och när giftet verkat byter
den rullstolsbundne plats med Carlsson.
Det tar lite tid men nödstoppsknappen är
till hjälp.
När hissen når upp väntar de övriga.
Taxen smiter iväg. Så vidtar en färd till
Stora Tobaksbolagets fabrik i en söderförort. Grindvakten lockas bort från grinden
av en kvinna som hysteriskt påkallar hjälp

till sin man som ligger krampaktigt en
bit bort på trottoaren. Medan vakten är
hjälpsam rullas rullstolen med Carlsson in
i fabriken. Rullstolsföraren hittar en lämplig cistern för Carlsson och kan lämna fabriken samtidigt som ambulansen hämtar
den sjuke mannen och kvinnan. Han blir
identifierad på akuten och man inser att
han är en cancerpatient under behandling
Radiumhemmet. Kvinnan försvinner.
I villan sitter Carlssons maka och två
små barn och väntar på sin alltid så punktlige make. Efter ett tag dyker taxen upp
som lärt sig vägen hem efter många resor
till stan med matte. Polisen kontaktas men
till en början ser man det som ett fall där
mannen gör en eskapad och kommer att
dyka upp snarare förr än senare.
Men direktör Carlsson dyker inte upp
och polisen ser nu allvarligare på fallet.
Direktören var ju dock en av samhällets
stöttepelare. Man utreder ambulanshändelsen utanför tobaksfabriken. Och så
hittas en rullstol som tillhör Radiumhemmet på en undanskymd plats vid fabrikens
lastkaj.
När kriminalinspektören, som har
hand om fallet, närmare sig de misstänkta
så är en redan död och en döende. Kvin-
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nan i trion misstänks bara vara den som
behövde ambulans till sin man, men han
var ju svårt sjuk och råkade kollapsa när
de tog en promenad. Inspektören lägger
papperen i arkiv fallet blir olöst. Kvinnan
blir botad från sin cancer och kan börja
ett nytt liv.
Efter en tid får Konsumentkontakt vid
Stora Tobaksbolaget ett telefonsamtal
från skogarna i Västerbotten. En rökare
har hittat en nagel i en cigarett av märket Gula Blend. Han erbjuds en hel låda
Prince om han skickar nagel och cigarett
till Stora Bolaget. Så en del av direktör
Carlsson kanske kom till rätta.
Detta är i relativt korta drag händelseförloppet i en kriminalroman av Håkan
Jaensson och Arne Norlin "Upp i rök"
utgiven 1981 på Bonniers. Boken är svår
att få tag i. Den kanske finns på en del
bibliotek om inte Stora Tobaksbolaget
köpte upp nästan hela upplagan och ordnade bokbål.
Göran Löfroth

En bok om VISIR?
Valentin Sevéus, initiativtagare till bildandet av VISIR i Stockholm 1973, Riksförbundet VISIR 1974 och en rad VISIRföreningar runt om i landet under 1970talet, numera mest författare med eget
förlag, söker kontakt med medlemmar
som vill skriva bidrag till en bok inför
VISIRs 40-årsjubileum.
Alla kan skriva utifrån sitt personliga perspektiv, längre eller kortare texter, med
eller utan illustrationer. Mångfald berikar.
Du är välkommen att kontakta Valentin
Sevéus (se kontakt info i rutan bredvid).
Berätta att du satt igång eller snart
kommer att göra det. Boken växer sedan
fram successivt 2010-2012.
Medverkande får läsa varandras texter
under arbetsprocessens gång för att inspireras och kunna komplettera.

Välkommen att bidra med material till
VISIRs bok som planeras att utkomma
till VISIRS 40-års jubileum.

Kontakta:
Valentin Sevéus
valentin@seveus.se
Brännkyrkagatan 77 A,
118 23 Stockholm

Några exempel på samlingsverk som Valentin Sevéus tagit initiativ till på senare tid finns
att studera på webbplatsen: www. books-on-demand.com
(skriv “seveus” i sökruta)

VISIR på Klinte marknad
På Gotland är det rätt populärt med
marknader, en tradition från det gamla
bondesamhället. På marknaden träffas
man, gör affärer, umgås och har trevligt.

På bilden ser vi från vänster Britt Frendin
ordf i Hjärt-och lungsjukas länsförening
(HLR), Lars-Gösta Lövkvist HLR och Folke
Frendin vice ordförande i VISIR Gotland.

I Klintehamn hålls sista söndagen i september en marknad som idrottsklubbarna
IK Tjelvar och Klinte IK arrangerar. Det
kommer mycket folk, och där kan alla
föreningar och liknande ha sitt stånd och
föra ut sitt budskap.VISIR-föreningen på
Gotland var med i år.
Folke Frendin och Arne Stråby

13

Använd i tobaksarbetet!

Skurt på
DVD!
Producerad av Atlasvision, Eivor Svenonius
och Sven Kinnander. Finansierad av Allmänna
arvsfonden.

Mycket bättre utan tobak!
DVD 1 - För låg- och mellanstadium, 3 delar
DVD 2 - För högstadium och uppåt, 2 delar
Finns att hyras från närmaste AV-central.

Programledare
Ingamay Hörnberg

Kolla hemsidan!

Riksförbundet VISIR har en hemsida på Internet. Den har
gjorts om och har nytt utseende med fler möjligheter att
“klicka vidare” på.
Den uppdateras fortlöpande, så alla som har dator bör besöka
den då och då för att läsa om nyheter, kommande aktiviteter,
forskningsnytt och se de möjligheter som finns att ställa frågor
till en panel inom VISIR. Vi har folk med kunskaper inom
olika fält på området tobak, hälsorisker och juridiska eller
administrativa frågor. En särskild medicinsk spalt “Fråga doktorn” håller på att byggas upp.
Hemsidan finns på adressen www.visir.a.se - välkomna!

”

"Varje katt som missar en
mus låtsas att den var ute
efter det vissna lövet"
Charlotte Grey

LIMERICK

Lösning korsord 15 juni 2009

En tobakist från Östersund
ville leva frisk och sund.
Han sa: "Nej fy katten
för tobaksskatten
jag vill ej vara dess kund."
Ingegärd Fjällgärde
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VISIRs 16:de korsord

Leilis korsord
Leili Hägg har konstruerat även detta korsord för VISIRs läsare.
Lösning till Korsord 16 publiceras i nästa nummer av VISIR Aktuellt.
Lycka till!
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Riksförbundet VISIR
Hälsans Hus
Fjällgatan 23B
116 28 Stockholm

Kallelse till allmänt Visirmöte
“Hur får vi människor att sluta röka?”
Vi för möta Maria Rankka från Sluta Rökalinjen. Hon berättar kring detta tema.
Lokal: Olof Palmes Gata 25,
Dag: Torsdagen den 26 november
Tid: Klockan 19:00
Välkomna alla Visir-are!!
Visir i Stockholm

Föreningar & distrikt
Välkomna att skicka in uppgifter om aktiviteter
till kansliet så lägger vi ut dem på VISIRs hemsida
www.visir.a.se

Visir aktuellt
Vill du få ett extra nummer av VISIR Aktuellt som du kan lämna på ditt arbete,
i väntrummet på vårdcentralen eller på annan lämplig plats?
Hör av dej till kansliet så får du mer information!
Tel: 08-591 282 11
Mail: visir@telia.com

Riksförbundet VISIR
Vi Som Inte Röker är en ideell förening, politiskt och religiöst fristående, som är helt beroende av
medlemmarnas stöd. VISIR arbetar för fler rökfria miljöer och för att ingen mot sin vilja ska utsättas för
tobaksrök. Tillsammans med sina läns- och lokalföreningar bedriver VISIR ett informations- och
opinionsbildande arbete runt om i landet.
Bli medlem nu!
Årsavgift, som inkluderar 4 nr av VISIR Aktuellt, huvudmedlem 150 kr, familjemedlem 30 kr,
ungdom upp till 25 år 50 kr, skolor och organisationer 300 kr. Postgiro 60 94 07-2.
Adress
VISIR, Hälsans Hus, Fjällgatan 23 B, 116 28 Stockholm Tel. 08-591 282 11, E-post: visir@telia.com
Hemsida: www.visir.a.se

