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50 AR MED HJART- och LUNGSJUKAS LOKALFORENING LOVSTA, UMEA. 

Vid vart 40-arsjubileum 1983 redovisades de forsta 40 aren av 
foreningens verksamhet. 

I denna redogorelse over verksamheten redovisas ett sammandrag 
av de 40 aren samt litet mer utforligt vad som hant de sista 
10 aren. 

Redan 1882 upptacktes tuberkelbacillen av en tysk lakare Robert 
Koch. Den forskning somsedan tog vid och som inriktades mot att 
finna bot mot denna farsot.Denna forskning gav resultat i borjan 
av 1940-talet. Da kom PAS-medicinen och man borjade ocksa vacci
nera i forsta hand barnen. Calmettevaccinering. Fran att vid 
1920-talets borja ha varit en folksjukdom med narmare 9.000 per
soner med TBC, minskade antalet TBC-sjuka vid 1950-talets slut 
till c:a 600. Eftersom sanatorierna pga nedgangen av antalet 
patienter minskade betydligt borjade under 1950-talet nedlagg
ningen av sanatorier. De aterstaende sjuka overfordes efter hand 
till sjukhusens lungavdelningar. 

Hallnas som var lanets sanatorium togs i bruk 1926. Det var ocksa 
dar froet till vara foreningar sattes. Patientforeningar starta
de i vart land redan i borjan av 1900-talet och pa Hallnas sa 
snart patienterna kom dit. Foreningarna var ideella och hade som 
mal att hjalpa och stodja varandra, anordna basarer, underhallning, 
roa och uppmuntra varandra. Genom aktiviteter av olika slag sokte 
man ocksa att skapa en foreningskassa far att soka stodja medel
losa kamrater vid utskrivning fran sjukhuset. Det var naturligtvis 
blygsam hjalp, men anda en hjalp. 

Vi ska i detta sammanhang komma ihag att kommunerna inte var sar
skilt intresserade av att ge stad. 

De friskskrivna "sotarna" hade mycket sma mOjligheter att pa 30
40=~a1~t f~ ~tt ~~b~~~ befann de.sigi en svar situation. KonvaI~s
centforeningen arbef~ frenetiskt for att fa forstaelse for denna 
grupp sjuka. Vi ska komma ihag att 1939 tyckte en politiker att 
TBC-sjuka skulle interneras. Sa blev det dock inte. 

Med tiden blev det trots allt battre. Arbetstillfallena blev battre 
och det sociala skyddsnatet utvecklades. Da ar vi pa vag in i 50
och 60-talet. Vi ska dock inte glomma bort att den vag i var verk
samhet inte varit helt "gratis". Det har kravts stora insatser av 
vara styrelser genom dessa ar, krav, uppvaktningar och mycket 
"mobbing" och spring i maktens korridorer har varit "daglig spis". 
I dessa dagar ar det ocksa viktigt att se framat och noga folja 
skeendet pa det politiska faltet. Vart ar sjukvarden pa vag? 

For att aterga till Hallnas. Patientfareningen dar kan anses vara 
"moder" till vara lokalforeningar i lanet. De forsta foreningarna 
som startade var farutom Lovsta i Umea foreningarna i Lycksele 
och Skelleftea,Dessutom startade Centralorganisationen CO samma ar. 
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Patientforeningen "foljde med" till lungkliniken i Umea. Lovsta 
tog 	pa sig ledarskapet av patientforeningen. Efter mycket be
kymmer lades foreningen ned 1980. 

Ur Konvalescentforeningen Lovstas protokoll och handlingar 
framgar att ett 25-tal fore detta patienter fran H~lln~s beslu
tade att bilda en lokaforening i Umea. Det forsta motet avholls 
den 21 juni 1943 och oppnades av Arvid Lundmark som ocksa blev 
Lovstas forsta ordforande. Vid starten ovann~mnda dag deltog 
Sixten Hammarberg, representant for de Lungsjukas Riksforbund (DLR) 

Styrelsens sammans~ttning genom aren redovisas i s~rskild bilaga. 
Tyv~rr ~r den inte fullst~ndig, men en hel kartong arkivmaterial 
har kommit pa avv~gar. 

1961 gick de hj~rtsjuka med i Lungsjukas Riksforbund.Den samman
slagningen gick i borjan ganska trogt. 23 hj~rtsjuka blev start 
aret medlemmar i Lovsta. Vara Riksforbund slogs ihop och bildade 
Riksforbundet for Hj~rt- och Lungsjuka (RHL). Vid 1991 ars kon
gress som avholls i Skelleftea ~ndrades namnet till Hj~rt- och 
Lungsjukas riksforbund (HLR) 

Aven konvalescentforeningen Lovsta l~t sa smaningom ~ndra sitt 
namn till Lovsta lokalforening Umea av Hj~rt- och Lungsjukas 
Riksforbund. 

N~r det g~ller antalet medlemmar i var forening finns pa bilaga 1 
sidan 7 nagra artal och uppgifter om medlemsantalet. 

VERKSAMHET 

Lokalforeningen Lovsta ~r en ideell organisation med medlemmar 
fran Robertsfors, Vindeln, Bjurholm, V~nn~s, Nordmaling och Umea 
kommuner. Vi ~r en "viljeorganisation" d.v.s. medlemmar som 
samlats och fortfarande samlas for att de "viII nagot". Vi viII 
for~ndrs och forb~ttra levnadsvillkoren for vara medlemsgrupper. 
For dem som ~r hj~rt- eller lungsjuka. Vi ~r ocksa oppna for 
samarbet med andra handikappgrupper. 

Vi ~r overtygade om att de tre viljeyttringar som formades av 
var forsta kongress 1939 g~ller fortfarande, n~mligen 

att 	vi ska bry oss om varandra; 

att 	vi ska skapa gemenskap mellan varandra samt 

att 	vi ska soka for~ndra och forb~ttra levnadsvillkoren 
for varandra. 

H~rtill kommer vart pastaende 

att 	vi ~r b~st pa eftervard - REHABILITERING - genom 

motion. 
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Som en ROD TRAD genom var verksamhet galler samma installning 
som genomsyrade patientforeningen pa Hallnas. Det mesta av 
deras stravanden har genom tiderna bildat en HLR-anda som 
fortfarande star som modell for vart handlande.en viktig del 
i den verksamheten ar alIa medlemstraffar med olika innehall 
oeh mal som vara arsmoten fastslagit. 

STUDIER 

Ett satt att lara kanna varandra oeh att utveeklas ar studie
verksamhetn. Redan 1948 togs kontakt med ABF. Fran 1951 har 
vi varit kollektivt anslutna till ABF. 
Tillsammans med vart Riksforbund har de hjalpt till att driva 
eirkel- oeh konferensverksamheten. ABF har oeksa svarat for 
kulturarrangemang av olika slag. 
Studieeirklar ar inte bara till for att satta sig in i olika 
lagar, de utgor oeksa en mojlighet att samlas, umgas oeh lara 
kanna varandra. Utover eirklar om soeiallagar, hjartat oeh 
lungor har vi lart oss myeket om de landskap som vi genom vara 
rekreationsresor rest i oeh igenom. Heta diskussioner om EG 
oeh ekonomi har letts av forskaren Leif Stenberg resp. professorn 
i nationalekonomi Sore~Wibe. 

KONFERENSER 

Foreningen har all tid latit sig representeras vid konferenser 
av olki slag. For att namna nagra.Vi deltog 1971 i den s.k. Nord
kalottkonferensen iPohtimolampio i Finland. Denna typ av konfe
rens aterkom med jamna mellanrum, men sjalvdog i borjan av 1991. 
Konferensen var oppen for Island, Nordnorge, Nordsverige oeh 
Nordfinland.Konferenserna alternerade mellan landerna. Foredra
gande vid konferensen var i fIesta fall lakare med lung- oeh 
hjartsjukdomar som verksamhetsomrade. Andra konferenser i ~LR 
regi behandlade for det mesta nya vagar oeh amnen i vart arbete 
t.ex. introduktion av ratt kosthall oeh motion. 

REKREATION 

ar sjalvfallet en viktig del av verksamheten. Arligen har bade 
endagsutflykter oeh 5-dagarsresor gjorts.Medlemmarna ar ett 
resande folk. Fran Finland oeh Gotland i oster till Norge i 
vaster, fran norr ned till Bornholm i soder har resorna gatt. 
Dessutom har s.k. speeialresor anordnats av forskare (USA-resan) 
besok i Medelhavsomradet i HLR:s regi forekommit. Endagarsresor
na har bl.a. haft som mal Ulvon,Kristiberg (gruvkyrkan), Dal
karlsa oeh linbanan Menstrask-Ortrask.Mellan 80-90 medlemmar har 
arligen deltagit i vara resor. 

MEDLEMSMOTEN 

Vara aterkommande medlemsmoten pa varen har besokts av i genom
snitt 80 medlemmar. Hosten brukar (utom i ar) borja med studie
upptakt med surstromming oeh motion (dans). I oktober kalla vi 
numera till vaeeineringstraff infor vintern. Hostens arbete av
slutas med sedvanlig julfest tillsammans med ornskoldsviksfore
ningen. Narmare 200 deltagare i en stamningsfull julfest med dans. 

http:nagra.Vi
http:handlande.en
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MOTION 

Motionsgymnastiken som pagatt i mer an 10 har ifran borjan letts 
av sjukgymnasten och numera lakaren Ylva Fredin/Johansson. Nar 
ytterligare en grupp bildades stallde sjukgymnasten Anna-Lena 
Svensson upp. Den senare har numera ersattas av Anna Olsson. Vi 
har ocksa utbildat egna motionsledare sasom Henning Bergstrom, 
som dessutom ar ansvarig for verksamheten. 

FORELASARE 

Vi har under aren haft god kontakt med Norrlands universitets
sjukhus. Forelasare som overlakarna Beskow, K A Jakobsson, Leif 
Rosenhall och Owe Jonsson har villigt stallt upp pa vara medlems
moten. Dessutom lakare fran infektionskliniken som dessutom 
genomfort den arliga vaccineringen mot influensa. 

BESOKSVERKSAMHETEN 

Styrelsen har forsokt att arligen besoka medlemsgrupper i var 
narmiljo. Endast Vindeln och Vannas har stallt upp med mellan 
20-40 personer vid motena. Ovriga orter har varit svara att na. 
Medlemmarna i Nordmaling och Robertsfors kommer dock till vara 
samlingar i Umea 

STYRELSEN 

Lovsta har och har haft en stabil styrelse och ekonomi. Andan 
har varit god och viljan att na fram med vart budskap har kants 
bra. Vi bojer vart huvud for de 3 annu levande medlemmar som 
var med och startade Lovsta 1943, namligen Bror Sandgren,Albert 
och Margit Eriksson (Sandstrom). Vi hoppas att de kan deltaga 
i var jubileumsfest.Florence Persson som varit medlem i 35 ar 
och dan,~·id 'v,ari t ledamo.t,v:o.rd·f,o.ranqe, ka$.ElOf, sekre terare under 
sammci tid. F~lke- Berg-V:cill/ som va:r.ii- se\c-r'-.i~ 20 ar, Arne Lunds tram 
som medverkat i styrelsen av och till sedan 1963.Vi har Georg 
Lind, Bror Palm f f1 som gjort stora insatser for foreningen. 
Vi har Edvall Eriksson somhar varit verksam i var styrelse och 
i HCK. Fler av ovannamnda har aven gjort insatser i HCK kommun 
och lans-HCK. Vi ar ocksa verksamma i CO Vasterbotten. 
Styrelsens ledamoter har sedah nagra tillbak~ ~ ansvaret for oli~
verksamheter. Dessutom har sarskild lotteri- och tombolaansva- ~· 
rig valts. 
Ordforanden,kassoren, sekreteraren haIler kontakt med myndighe
ter och bevakar massor och programverksamheten. 

SLUTORD 

Att skriva en jubileumsskrift som tacker de 50 aren ar nast 
intill omojligt. Det finns luckor. AVR vad som sagts pa dessa 4 
sidor framgar dock att de viljeyttringar som aterfinns pa sid 1 
ar de mal som styrelsen genom aren sokt leva upp till och stra
va emot. Vi har en stark ekonomi och goda forutsattningar att 
ytterligare aka verksamheten om medlemmarna staller upp i 
vart arbete. 

HJART- och LUNGSJUKAS LOKALFORENING LOVSTA, UMEA 


