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Titel: On the road again
Undertitel: En ny bog bliver præsenteret på Health & Rehab Scandinavia. Under titlen ”On the road
again – med en rygmarvsskade” udgiver foreningen RYK en flot portrætbog med fokus på BILEN.

Med 16 menneskers fortællinger sætter RYKs nye portrætbog fokus på BILEN. Som transportmiddel, som
hjælpemiddel, som identitetsskaber. Og som en forudsætning for det gode liv efter invaliderende sygdom eller ulykke.
Formålet med bogen er at formidle nuanceret og positivt om bilens betydning i forhold til inkludering i samfundet og
inspirere nyskadede til øget livskvalitet. Således er det tanken, at de personlige erfaringer i bogen skal bidrage til
både indsigt og inspiration.
Nøglen til frihed
”On the road again - efter en rygmarvsskade” er beretninger om bilen. Fortalt af mennesker, for hvem bilen er nøglen
til frihed. Gennem de 16 portrætter berettes om en variation af praktiske løsninger og bilens personlige betydning,
når man til daglig er begrænset af kørestolens hastighed og distance.
I forordet giver formand for Danske Handicaporganisationer, Stig Langvad, disse ord med på vejen: ”Bogen er
smækfyldt af livsbekræftende eksempler på, hvordan bilen kan skabe og styrke identitet trods voldsomme
forandringer i livet. Variationen spænder fra den praktiske bil, tekniske finesser, drømmebilen, fartglæde, særlige
aggregater, styling og ikke mindst glæden ved de muligheder bilen giver i hverdagen. Jeg er sikker på, at bogen
inspirerer rigtig mange af Danmarks knap 20.000 bilister med bevægelseshandicap. Også i landets kommuner vil
bogen være en øjenåbner”.
Og det er netop også RYKs ønske med bogen, at sagsbehandlere, sundhedsfagligt personale og bilindrettere vil hente
menneskelig indsigt og nyttig viden til brug i sagsbehandling og rådgivning i bilsager.
Flotte fotos
Portrætterne er samlet på 104 sider og varierer mellem lange interviews og korte, personlige statements. Bogen er
illustreret af fotograf Mads Eneqvist, der har fundet spændende locations til de mange og flotte helsidefotos.
Bogen er udgivet med støtte fra en række fonde og aktører på bilområdet.

På RYKs stand C4-018 kan man købe bilbogen til messepris kr. 80. Bogen vil senere på året blive
suppleret med en webbaseret bilguide på ryk.dk.
Billedtekst: RYK præsenterer bogen ”On the road again” på messen.

