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Hej medlemmar i Talakademin!

Nu är våren här, solen skiner och fåglarna kvittrar. 
Vi har haft årsmöte i Talakademin, även denna 
gång i fantastiska Göteborg! Ett stort tack till 
Stamningsföreningen i Västra Götaland som hjälpte 
till med praktiska förberedelser inför mötet.

I det här nyhetsbrevet får du bland annat läsa om:
HUR MAN UTVECKLAR RÖSTENS KLANG
HUR MAN LÄR SIG EN BRA ANDNINGS-
TEKNIK
HUR MAN FÖRBÄTTRAR SITT UTTAL
HUR MAN MINSKAR NED SITT TALTEMPO
HUR MAN ÖKAR SIN UTTRYCKSFULLHET
BREV TILL GYMNASIESKOLOR
KONTAKT MED TOASTMASTERS
PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET
BOKTIPS: REDEFINING STUTTERING
SPEAKING CIRCLES PÅ SKYPE

- Styrelsen i Talakademin

(bilderna på första sidan är #ån Talakademins årsmöte i Göteborg)

KONTAKTA TALAKADEMIN

Vår hemsida:! ! http://www.talakademin.nu

Åke Byström:!! ake.bystrom@bredband.net
Robert Lindohf:! robert@roblin.se
Anders Rosvall:! anders@familjen-rosvall.se
Göran Hjertman:! goran_hjertman@hotmail.com
Erik Lindell:! ! erik@bildoform.se
Daniel Lindstrand:! d.lindstrand@swipnet.se

Våren är här!



  TALAKADEMINS NYHETSBREV MAJ 2011! 30 APRIL 2011

! SIDAN 2

HUR MAN UTVECKLAR 
RÖSTENS KLANG
Man utvecklar röstens klang genom 
en mjuk och smidig tonbildning. Det 
viktigaste här är att man bygger på 
viloandningsrytm. Den bör inte vara 
snabbare än 10 andningstag/minut. 
Det hjälper att vara medveten om 
att käken rör sig avspänt, att härma 
någon bra förebild är bra. T ex tyck-
er jag att Georg Rydebergs röst är 
utmärkt. Lyssna på 
http://korta.nu/xuI6j

Att utveckla röstklangen ytterligare 
gör man genom att använda sig av 
nasalljud som artikuleras överdrivet 
tydligt och stort. Litteraturen re-
kommenderar att man talar i masken 
och man avser då teatermasken som 
skådespelarna hade på sig i de gre-
kiska dramerna. Det blir bra effekt 
när man överdriver uttalet av ord 
som innehåller m, n, ng, rn etc och 
blandar dem med det normala utta-
let, växelspelet ger resultat. Några 
minuters övningar per dag under en 
månad ger absolut resultat. 

HUR MAN LÄR SIG EN BRA 
ANDNINGSTEKNIK
Man lär sig en bra andningsteknik 
genom att bygga upp andningstekni-
ken i steg. Det första steget är att 
komma underfund med viloandning-
en. Man tar reda på hur många and-
ningstag man andas på en minut ge-
nom att räkna utandningarna. Efter 
varje utandning skall man känna ett 
moment av avspänning och vila in-
nan man andas in på nytt. Nästa steg 
är att man ljudar på utandningen. 
Det är lämpligt att börja med ”H” + 
vokal t ex ha, hä, he etc. Därefter 
byter man ut ”H” + vokal med siffror, 
man räknar en siffra på varje utand-
ning en, två, tre etc. Därefter bygger 
man ut frasen och har två siffror på 
varje utandning en-två, tre-fyra, fem-
sex etc.  Efter detta tar man tre siff-
ror på varje utandning, fyra siffror 
och fem siffror. När man kommit till 
fem siffror kan man byta ut siffrorna 
mot enkla fraser som innehåller c:a 
fem ord. Med det fraseringsmönst-
ret kan man öva muntlig framställ-

ning på ett bra sätt. Många gånger 
kan man behöva börja med ett-ords-
fraser där man byter ut siffran mot 
ett ord istället osv. 

HUR MAN FÖRBÄTTRAR 
SITT UTTAL
Det överdrivna uttalet blir inte så 
överdrivet som man tror. Detta bäs-
ta sättet att för-
bättra sitt uttal 
är att träna sig i 
att överdriva 
artikulationen. 
Resultatet skall 
bli ett tydligare 
uttal än nor-
malt. För att 
detta skall 
lyckas måste 
man ha till-
gång till nå-
gonting som registrerar talet, en 
bandspelare eller en videokamera. 
Upplevelsen av ens tal stämmer inte 
överens med verkligheten. Därför 
behöver man hjälp av bandspelare 
och videokamera för att övertyga sig 
om att man måste ändra på sin upp-
fattning om hur man talar. Några 
minuters träning varje dag ger en 
effekt inom 14 dagar. 

HUR MAN MINSKAR NED 
SITT TALTEMPO
En skärpt artikulation minskar 
taltempot, det tar helt enkelt 
längre tid att producera orden när 
man talar tydligare och det är ofta 
tillräckligt för att taltempot skall 
bli lagom. Man kan emellertid 
ytterligare förstärka intrycket av 
långsammare taltempo genom att 
förlänga andningspauserna och 
knepet att lyckas med detta har 
att göra med förmågan att slappna 
av under andningspauserna. 

Ytterligare ett sätt att minska 
tempot är att öka betoningen på 
det viktiga orden. Nu är det också 
lämpligt att understryka talet med 
förstärkt kroppsspråk, mimik, 
gester och kroppsrörelser.  Allt 
detta tillsammans är ett effektivt 

sätt att minska på taltempot.  

HUR MAN ÖKAR SIN UT-
TRYCKSFULLHET
Man ökar sin uttrycksfullhet genom 
att förstärka betoningen. För dem 
som behöver öka uttrycksfullheten 
är det ofta ett problem att följa efter 
med gester, kroppsrörelser och mi-
mik. Här har man nytta av bandspe-
laren och videokameran men även 

ett auditorium 
eller åtminsto-
ne en liten 
grupp personer 
som kan ge 
återkoppling är 
viktigt att ha 
tillgång till. Man 
får också träna sig 
i att analysera in-
nehållet i vad man 
säger, man måste 
förstärka betoning-

en på de viktiga orden och många 
känner inte vilka ord som är viktiga 
utan vidare. Dock kan man konsta-
tera att om man överdriver beto-
ningen så ökar också medvetenheten 
om vilka ord som är lämpliga att 
betona. I samband med betoningen 
blir det också aktuellt med pause-
ringen, man förstärker betonade ord 
med en hållpaus. Man kan också 
sätta en hållpaus före ett betonat ord 
som förstärkning. 
- Åke Byström

”För sent ska syndaren vakna”

Jag upptäckte den här texten nedan 

igår, när jag gick igenom några gamla 

disketter. På disketten hade jag skri-

vit: Från Mac till PC fr.o.m. år 2000. 

Med förvåning läste jag igenom tex-

ten. Den verkade vara ok redan för 11 

år sedan. Förmodligen hade jag tänkt 

att den kunde ingå i ”Boken från TA-

LAkademin” som var arbetsnamnet på 

den tiden. Men jag hade glömt bort 

det hela för länge sedan.

”För sent ska syndaren vakna”

Åke Byström
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Till
Rektor/Verksamhetschefen/Svenskläraren/Språkläraren/Specialläraren/skolsköterskan på 
X gymnasier i Linköping

Dyslexi och elever med läs- och skrivsvårigheter uppmärksammas inom skolans verksamhet. 

Bifogade bild visar att det finns hjälp att få. 

Elever som stammar uppmärksammas inte alls lika 
mycket. Aldrig har vi sett en tidningsartikel som 
säger att det finns hjälp att få. Detta är ojämlikt. 
Detta är orättvist. Detta är en brist som måste 
rättas till.

Ca 0,5 - 1% av alla elever i skolan har stammat 
under sin skoltid. Som vuxna kan de berätta om 
svårigheter de mött, när det gällt att tala i skolan, - 
på svenska, på engelska, på franska, på tyska, på 
spanska, på italienska. De kan berätta om 
svårigheter att göra sig gällande på 
historielektioner, geografilektioner, 
matematiklektioner. Vid redovisningar inför 
klassen, vid muntliga prov. Redan genom att yttra sig i klassen har de mött svårigheter.

Några av dessa stammande elever i skolan har bildat en ideell förening med namnet TALAkademin. Sök 
gärna upp hemsidan www.talakademin.nu 

Syftet med föreningen är att verka för träning i muntlig framställning för alla, men särskilt för personer 
som stammar. Hit hör främst elever i skolan som har stamning i sitt tal. Vi har särskilt förståelse för 
deras kommunikationssituation. Vi har nämligen inte glömt vår egen skoltid. Vi minns den väl!

TALAkademin bildades 1992 och har idag 41 medlemmar. Vi kan därför idag erbjuda presumtiva 
medlemmar, de elever som stammar i skolan, ett grundträningsprogram i muntlig framställning  för dem 
som är intresserade av träning. 

En viktig förutsättning är att man har tillgång till en webbkamera hemma och tillgång till en dator med 
internetuppkoppling. 

Varje intresserad elev får möjlighet att pröva vårt grundträningsprogram som en medlemsförmån. Ett års 
medlemskap kostar 200 kr och betalas in på plusgirokonto 621 97 34-8.

Efter att man har prövat grundträningsprogrammet kan man bestämma sig för fortsatt medlemskap och 
mera träning eller avsluta medlemskapet. 

http://www.talakademin.nu
http://www.talakademin.nu
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I programmet ingår ett grundmaterial i form av ett instruktionshäfte. Med detta som utgångspunkt  
kommunicerar man med medlemmar från TALAkademin som fungerar som handledare. Varje deltagare 
skickar sina bidrag till träning till TALAkademins hemsida www.talakademin.nu, vårt Learning Center 
eller en server där bidraget laddas ner av någon av TALAkademins handledare. Varje elev får således en 
person till handledare som tidigare varit stammande skolelev. Alla handledare vet således hur det känns 
att stamma i skolan och under hela skoltiden. Nu är situationen emellertid förändrad. Genom flerårigt 
medlemskap i den ideella föreningen TALAkademin har vi - som har stamning i vårt tal - lärt oss hur 
man tränar muntlig framställning på ett bra sätt. ”Ju bättre man talar, desto mindre stammar man”, är en 
beprövad devis för träningen. Vi har funnit att den stämmer.

Vi erbjuder tills vidare denna hjälp till elever som stammar  på ideell basis genom TALAkademin som är 
en ideell förening. 

Avslutningsvis föreslår vi, att detta introduktionsbrev förmedlas till lärare på skolan som har intresse och 
ansvar för elevernas utveckling i muntlig framställning på svenska eller i främmande språk. Vi vill på 
detta sätt nå elever som stammar och som vill förkovra sig i sitt tal  redan under högstadiet och 
gymnasiet.

Anmälan kan ske till TALAkademins ordförande Åke Byström ake.bystrom@bredband.net  
Då får du även ett användarnamn och ett lösenord till hemidan.

Med vänlig hälsning
Åke Byström
Senior logoped och senior universitetslärare i röst- och talvård, muntlig #amstä'ning och retorik

Registrera Dig på www.talakademin.nu och skicka ett email till talakademin@live.se så får 
Du tillgång till Learning Center.

http://www.talakademin.nu
http://www.talakademin.nu
mailto:ake.bystrom@bredband.net
mailto:ake.bystrom@bredband.net
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SKA VI KONTAKTA TOASTMASTERS FÖR ATT 
STIMULERAS I VÅR TALTRÄNING I TALAKA-
DEMIN?!

Jag skulle vilja ha i gång mera  träning inom 
TALAkademin med hjälp av webbkamera och 
internetträning via SKYPE. Göran Hjertman har 
tagit ett lovvärt initiativ till en sådan träning och 
vi är några som redan har deltagit i den träningen 
på torsdagar kl 21.00. Hur kan vi göra flera 
uppmärksamma på denna träningsmöjlighet som 
jag tror väldigt mycket på? 
Skriv ett mejl till mig om vad du tycker och 
tänker om detta. ake.bystrom@bredband.net

”Many on this forum may find it a little difficult to relate to 
discussions about public speaking competitions because such 
activities are alien to the majority of the population, not just 
those who experience difficulties expressing themselves via the 
spoken word.

However, I think it is important that we share such happenings 
with each other. Hearing Simon Bailey (also a member of this 
group) speaking about his public speaking successes on April 1, 
2000 (ironica(y, April Fool's Day) had an enormous impact 
upon me. 

For the first time in my life, I believed that I could do something 
about my speech. The rest is history, as they say. :-)”
(Alan Badmington)

”For the first time in my life, I believed that I could do 
something about my speech.” 
Det är viktigt att vi kan presentera förebilder. Det visar 
Alan Badmington med detta uttalande. Förebilder ger 
oss något att tro på. Och detta har stor betydelse för 
lusten att träna.

På senare tid har jag lagt märke till att stammande 
personer har haft framgångar i samband med sitt 
deltagande i Toastmasters International. I denna 
organisation får man tävla i att framträda och tala.  Tala 
väl skulle jag vilja kalla det. Det finns vissa regler som 
man skall hålla sig till i sina framträdanden. Man kan 
kalla det för riktlinjer för en bra muntlig framställning.

10 Tips for Public Speaking finner man på http://
www.toastmasters.org/tips.asp

1. Know your material. Pick a topic you are interested 
in. Know more about it than you include in your 

speech. Use humor, personal stories and 
conversational language – that way you wonʼt easily 
forget what to say. 

2. Practice. Practice. Practice! Rehearse out loud with 
all equipment you plan on using. Revise as 
necessary. Work to control filler words; Practice, 
pause and breathe. Practice with a timer and allow 
time for the unexpected. 

3. Know the audience. Greet some of the audience 
members as they arrive. Itʼs easier to speak to a 
group of friends than to strangers. 

4. Know the room. Arrive early, walk around the 
speaking area and practice using the microphone 
and any visual aids. 

5. Relax. Begin by addressing the audience. It buys 
you time and calms your nerves. Pause, smile and 
count to three before saying anything. ("One one-
thousand, two one-thousand, three one-thousand. 
Pause. Begin.) Transform nervous energy into 
enthusiasm. 

6. Visualize yourself giving your speech. Imagine 
yourself speaking, your voice loud, clear and 
confident. Visualize the audience clapping – it will 
boost your confidence. 

7. Realize that people want you to succeed. Audiences 
want you to be interesting, stimulating, informative 
and entertaining. Theyʼre rooting for you. 

8. Donʼt apologize for any nervousness or problem – 
the audience probably never noticed it. 

9. Concentrate on the message – not the medium. 
Focus your attention away from your own anxieties 
and concentrate on your message and your 
audience. 

10. Gain experience. Mainly, your speech should 
represent you — as an authority and as a person. 
Experience builds confidence, which is the key to 
effective speaking. A Toastmasters club can provide 
the experience you need in a safe and friendly 
environment. 

Kan vi alla dessa tio punkter redan? Var och en kan 
rannsaka sig själv och sedan  skicka ett mejl till mig med 
en kommentar. En sådan kommentar ger oss i styrelsen 
vägledning i vår planering av framtida 
veckoslutsarrangemang och träning på internet.

Ibland tänker jag, att det är väldigt få stammande 
personer som söker sig till intensiv träning i muntlig 
framställning. Det är sådana som Alan Badmington, 
John Harrison etc. Ja, vilka flera bekanta namn kan vi 
lista? Vad säger ni? Är det väldigt få personer som kan 
försätta sig i sådana kommunikationssituationer som ger 
träning och framsteg i ”talets ädla konst”. Hur tycker ni 
att TALAkademin har lyckats? Finns det endast hos 
vissa personer ett språkligt engagemang som väcker 
lusten till att träna och tala mer och mer och med en 

mailto:ake.bystrom@bredband.net
mailto:ake.bystrom@bredband.net
http://www.toastmasters.org/tips.asp
http://www.toastmasters.org/tips.asp
http://www.toastmasters.org/tips.asp
http://www.toastmasters.org/tips.asp
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ständigt ökande känsla av lustfylldhet som växer fram? 
Jag är böjd att tro det. Vad säger säger du? Mejla mig om 
detta.

VAD KAN LINKÖPING TOASTMASTERS 
CLUB GÖRA FÖR DIG?
Övning ger färdighet brukar det heta. Genom att delta i 
Toastmasters "Communication and Leadership 
Program" lär sig människor från alla bakgrunder att tala 
effektivt, leda möten, ledarskap i allmänhet, delegera 
och motivera.

• Ge kunskap och övning i Presentationteknik. 
• Ge möjligheten att lära dig och praktisera 

ledarskap. 
Som Toastmaster förbättrar du din förmåga att motivera 
och övertala. Du kommer över blygsel och scenskräck. 
Du blir bra på att tala inför publik, du lär dig 
presentationsteknik och kan välja mellan många olika 
inriktningar att utveckla dina förmågor på. Grunden är 
våra möten där du får möjlighet att tala inför andra med 
samma intresse och behov som du. Du får stöd, 
uppmuntran och konstruktiv kritik i en sant välvillig och 
sympatisk miljö! Du kan använda Toastmasters till allt 
från att komma över en handikappande tunghäfta till att 
bli en estradör av mått! Till din hjälp har du - förutom 
påhejandet av de andra medlemmarna - tillgång till ett 
stort utbud av utbildningsmaterial inkluderande böcker, 
ljud- och videoband och seminarieprogram. Allt till 
rimliga priser genom Toastmasters "International Supply 
Catalogue". Du väljer själv vad du gör, vilka vägar du vill 
gå, och i vilken takt du vill göra det.
Toastmasters är ett bra komplement eller alternativ till 
kurser och utbildningar i presentationsteknik, retorik 
och drama. Du kan både lära dig att tala förberett och 
improviserat. Du lär dig hur du skall organisera och 
framföra ditt tal - med eller utan audiovisuella eller 
andra hjälpmedel. Du lär dig att ge konstruktiv kritik 
och att vara en god lyssnare. Du gör det enligt ett 
välutvecklat och beprövat program som ger ett stöd åt 
mötena, mötesledaren (Toastmastern), talarna, 
utvärderarna, etc.
Toastmasters International startade 1924, det finns med 
andra ord en gedigen erfarenhet, och det pågår en 
ständig utveckling.

Jag vet att Robert har erfarenhet av  Toastmasters i 
Linköping. Därför skulle jag vilja föreslå att han skriver 
en kommentar till Linköpingsföreningens presentation 
av sig själva. Det är den hemsidan som jag har klistrat in 
nyss närmast ovan. Du får också skriva en bra 
avslutning. Jag tar mig en kopp kaffe nu.

- Åke Byström

Jag har som sagt varit medlem i Toastmaster Linköping, 
men gick ur föreningen då jag flyttade. Det finns mycket 
att lära från Toastmaster tror jag. De saker jag speciellt 
kommer ihåg var det detaljerade träningsprogrammet 
som man följde. Det finns flera ”manualer” med 
övningar som ska tas i en viss ordning. Efter varje övning 
skrev en ledare upp en utvärdering av resultatet i en bok. 
Det gick alltid att gå tillbaka och titta vad ledaren hade 
tyckt om övningen. Det var värdefullt. En skillnad mot 
våra Speaking Circles är att åhörarna kan komma med 
kommentarer om allt möjligt, och inte bara om egna 
positiva känslor (som i Speaking Circles).

- Robert Lindohf
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Protokoll från Talakademins årsmöte 2011
Hotell Novotel Göteborg, 26:e mars 2011

Närvarande på mötet:
Åke Byström
Robert Lindohf
Ingemar Hermansson
Anita Blom
Helen Ekström
Erik Lindell
Daniel Linstrand
Cecilia Gennestad (ej medlem)
Anders Rosvall
Agne Lundberg

Mötets öppnande.
Åke öppnade mötet och hälsade alla välkomna

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes utan anmärkningar

Utlysande av årsmöte
Utlysandet av dagordningen ansågs vara utlyst i tid

Val av mötesordförande
Agne Lundberg valdes till mötesordförande

Val av mötessekreterare
Robert Lindohf valdes till mötessekreterare.

Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Daniel Lindstrand och Erik Lindell valdes till 
justeringsmän tillika rösträknare

Verksamhetsberättelse
Mötet godkände verksamhetsberättelsen med endast 
mindre rättningar. Rättningarna antecknades av Åke 
Byström och förs in i originaldokumentet i efterhand.

Kassarapport och revisionsberättelse
Anders Rosvall föredrog kassarapporten (redovisas i 
separata dokument).
Helene Ekström läste upp revisionsberättelsen från 
revisor Ulla Faleij. 
Kassarapport och revisionsberättelse godkändes utan 
anmärkningar.
Antal medlemmar var 39 stycken sista december 2010.

Ansvarsfrihet
Årsmötet beviljade 2010 års styrelse ansvarsfrihet.

Val av styrelse för 2011:
Följande styrelse valdes:
Ordförande:! Åke Byström (omval)
Vice ordförande:!Robert Lindohf (omval)
Sekreterare:! Daniel Lindstrand (nyval)
Kassör:! ! Anders Rosvall (omval)
Ledamöter:! Erik Lindell (omval), 
 ! ! Göran Hjertman (omval),
 ! ! Ingemar Hermansson (nyval)

Val av revisor och revisorssuppleant
Ulla Faleij valdes till revisor.
Agne Lundberg valdes till revisorssuppleant.

Val av två firmatecknare
Åke Byström och Anders Rosvall valdes till 
firmatecknare med rättighet att teckna firman var för 
sig.

Fastställande av årsavgiften
Årsavgiften för år 2012 fastslogs vara oförändrad till 
200 kronor.

Val av valberedning
Ingemar Hermansson valdes till valberedning.

Motioner
Inga motioner har inkommit.

Information
Daniel Lindstrand föreslog att Talakademins 20-
årsjubileum kan hållas på Hotell Novotel i Göteborg. 
Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att ta fram en budget 
och en plan för jubileet.

Åke Byström berättar att medlem Johan Ascard har 
skickat ett förslag att verksamhetsplanen ska 
konkretiseras.

Övriga frågor
Inga övriga frågor hade anmälts.

Avslutning
Åke Byström och Agne Lundberg tackade för visat 
intresse och avslutade mötet.

Robert Lindohf, Mötessekreterare

Daniel Lindstrand*, Justeringsman

Erik Linde(, Justeringsman
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SPEAKING CIRCLES ON SKYPE - TORSDAGAR 21:00
Varje torsdag under våren har vi varit ett gäng som övat på Talakademins 
metodik på SKYPE. Vi har kört Speaking Circles-övningar och en del andra 
nyttiga övningar för att öva upp en bra vilo-andnings-rytmkänsla och ett tal 
i vilo-andnings-rytm. Det har varit mycket trevliga träningstillfällen som vi 
alla verkar ha varit mycket nöjda med. Det är helt enkelt en bra 
regelbunden träning som ger nyttig effekt och som skapar en mycket bra 
talkänsla. Vi kommer att fortsätta med detta och kommer att utöka 
träningsinnehållet med övningar i olika taltempon och med utvidgade 
Speaking Circles-varianter. Alla är mycket välkomna att delta i torsdags-
träningarna kl 21:00 framöver. Skulle vi vara många så delar vi helt enkelt in 
oss i två grupper. För att vara med behöver 
man en dator med internet-koppling och 
SKYPE installerat samt headset. Till hösten 
kommer vi att utvidga träningen på SKYPE 
till att pröva videomöten och möten med 
taltränare från andra länder.

Skicka ett email till 
goran_hjertman@hotmail.com om du 
vill delta. Välkomna!

BOKTIPS: REDEFINING STUTTERING: 
WHAT THE STRUGGLE TO SPEAK IS RE-
ALLY ALL ABOUT
John Harrison har stammat och levt med kraftig 
stamning i 30 år, innan han upptäckte sitt sätt att bli 
fri från stamningsproblemen.  Han upptäckte att 
stamningen inte var ett vanligt talproblem, utan ett 
problem som handlade om många sidor av sig själv. 
Han var mycket aktiv i den amerikanska 
stamningsföreningen, NSA. I NSA fick han 
möjlighet att prata med hundratals olika människor 
och bildade sig en uppfattning om hur stamningen 
kunde påverka människor på olika sätt.

Så småningom började John skiva en bok, där man 
bland annat kan läsa berättelser från alla dessa 
människor han pratade med. Men boken handlar 
också om hans modell som besvarar hans frågor om 
vad stamning beror på. ”Stamningshexagonen” heter 
modellen.

Boken är mycket intressant att läsa och väldigt 
lärorik. Den ger nya sätt att se på stamning, och 
innehåller dessutom mängder med övningsexempel 
som man kan följa själv eller i t ex en studiecirkel.

Boken kostar c:a 200 kronor, men kan också laddas 
ner gratis för att läsas i datorn:

http://www.mnsu.edu/comdis/kuster/Infostuttering/
Harrison/redefining.html
eller
http://korta.nu/xcbpn

- Robert Lindohf
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