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En de kat någa: Varlör blev del sådan1 enormi
sug ejler Laryngrörbu.dets karipanltröior? Be-
rodde det på marnekäng nsalserna av Heena
Nyl6n-Bystedt som lanrs päförra numretsom-
s aq E ler..
Slrurt samma trölorna iörsvain iodare ån
kvickt och många kom ffise.toch b ev utån

Förbundels kontakler!
Förbundsordlörande:
Elol Bystedt, Tors väg 6,
145 71 Norsborg.
Te 0753 71788.

Kassalörvaltare: Bo Persson. Övre
Hantverksgalan 20 A,
831 36 Ostersund.
Te 063-12 30 41.

l6//4,7 är en tidskrift för /aryngeklame-
rade de som iått struphuvldet bort-
opererat

hemilaryngektomercde de som fåtl
ena stämbandel bortopererat

glossektonetude de som fått deLar
av eller helatungan boatopererad. Om-
fatlar även andra operatoner nun-
hä an.

Tacktill
l-aryngfööundet
Jag vat enda svenska lagoped san det
tag i deh eutapeiska kangtessen lör la
ryngektanerude i Anstetdan ibötjan av
septenbet t 4.. Den gav nig n1nganya
och nyttiga kunskape. on rehabliering
en av latyngekolnerade, såväl teknska
san praktiska, och idöet an tahtida
möjligt nyIänkande iron ontädeL

Jag vill ned dessa .ader ltunlöra mitt
vama tack till Latynglöbundet l det
bidrag jag ehötl td delta?andet i kon-

GunL!aBe!ng



Suen Aspling
om relormarbetct

Fö e socialministeh Sven Aspling (1962-1976) vargrundarcn av statens
handikappåd. I ett anlönncle den 21 november 1985 vid Stockholms läns
STROKE-förenings Oppna Hus be6ttade Sven Aspling om reformarbetet
undetden tid han vat socialministet och om handikapprörclsens frum-
växt och betydelse.

Kunskap om det förflutna är en viktig
iörutsättning för alt förstå och kunna
påverka n!t d och lramtid. Den regeln
gä ler i hög grad ulveckl rgen på han-
dikappområdel.

Ända in påvårt sekellevde stora gr!p
per av egendomslösa, fatlga, siuka,
gam a och barn under ulomordentlgl
svära sociala förhål a.den. Handikap-
pade. som med den tidens språkbruk
och betraklelsesätt benämndes b in-
da vanlöra, ytta och etierblvna, hade
det a lra svärast.

Socialpo it kens h stor a vårl land är
historien om hur v steg för steg Iör
vandlat elt gammat fattigsamhäle t ll
ett väliärdssamhäle. Denna utveck-
I ng grundar sig inte bara pa väsent lgi
förbäitrade ehonontska förha landen.
utan också pä en rad kall förändrad
syn pä nränniskornas rätt gheter och
samhä ets ansvar för att säkerstäla
de enskida människornas gr!ndläg
qande krav på soca och ekonoTnisk
trygghet.

I En protest mot samhället
Handikapprörelsen är på s t saft bäde
gamrna och ung Deförslaföreningar
na bi dades redan under förra århund,
radet. De skapades pTotest mot sam
hä lets kgit ghet och männlskornas
br slandeförstäelse. De växle fram ge-
nom ett tå mod gt arbete av de handi
kappade slälva. Verksamheten ul,
veckades frän inbördes hiäp til ett
växande rnflytande isamhäls ivet.

Genom etl häng vet och uppofirande
arbete har de handikappade siälva
byggt upp slna organisationer, som i

daq blivtenverksam och betvde selull
krafl i vårt samhä le.

1960 talet innebar elt slorl genombroti
för handiakppröre sen längre tll baka
tiden ligger nte de mera genomgri-

pande Iörändr ngarna pä detta viktiga
organ salor ska onråde.

Det fnns idag närmare 30 riksför-
enrnqar, med över 1 500 qrundorqani-

sationer och.över 400000 enskida
medlemmar. Ar T 942 blldades Handi-
kappförbundens Centra komm tt6
(HCK)el er rättare sagldess iöregång-
are som nu omsluter 25 förbund med
närmare 350 000 medlemmar.

De Handikappades R ksförbund
(DHB) bidades 1923 och har idag om-
kr ng 50 000 medlemmar.

Även om handikappförbunden varierar
i slor ek har de a la ett gemensamt: en
unik kunskap om sinä gruppers
problem och behov. Utilrån denna
sakkunskap företräder de s na grup-
pers nlressen, men ocksä he heten.
den sam ade hand kappröre sen.

I Medvetenhelen ökar
Vi har b ivit alll mer medvetna om att
stora grupper av männ skor på grund
av skador och siukdom belinner slg i

en olta svår och eftersall situation ilör

Siäva ordet handikapp är nte nytt
del fördes över från drotten men
som soc alpo it skt begrepp är det pä
silt sätt nyttoch belecknar dag nränni'
skor sonr av fysiska och psykiska skä
har mera betydande svårgheter sln
dagl ga lvsföring.

Vad v här har upplevt under några kor-
la årt onden är av grund äggande be
lyde seiör he a vär syn på hand kapp
Irägorna.

Avgörande lör denna Iörändring har
handikapprörelsens nsatser vart. V
har ärt oss atl inse alt handikappirå-
gorna berör al a männ skor och att de
ras lösn ng 1örutsälter omfattande in
satser pä samhäls vets o ika omrä
den.

Hand kappirågorna är med andra ord
v ktiga samhäl slrågor. De nräste lngå i

vardagspo t ken kommunerna,
landstingen och r kspoLtiken Sam-
hälel, dess millö, arbels lv och andra
aklvteter måste utformas med tanke
på att stora nredborgargrupper har
funkt onsbegränsningar av ol ka slag.

Fä ting är viktgare för hand kappade
än rätlen t larbete och bostad. I\,,Iänga
handikappade behöver sin vardag
personl g hlä p, lekn ska hlä pmedel
och hjälp ti l tö yttn ng.

Under 1960-taet orundladds och ut-
vecklades en betyde sei!ilsoc atlänst
i dessa avseenden.

Landstrngens verksamhet med hjälp
mede ät hand kappade och kommu'
nernas soc a a hemhiä p och färdljänst
kunde genom slatens ekonomiska
stöd byggas ut. Del var reformer som
grundade sig pä beisut under 1960-
lalet.

Fä omräden vårl samhälle har under
gätt en så revo utionerande iörändr ng
och utveck rng sorn siukvården Forsk
n ngen och tekniken sätlervarje år nya
medel våra händer Iör att bekämpa
siukdomar och eflektv sera behand-
rngsmetoderna.

Det qä erfor oss a la ått hiålpas åt alt
latilvarade nya nröllighet6rna. Även i

en besvär ig ekonomisksituaton mäs-
te v vara beredda att satsa på o ika
gemensamma insatser för alt solida
riskl hiä pa och stödla sj!ka, svaga och
utsatta qrupper.

Uppriktigt sagt så tror jag inte att det
iörsta hand är skatlesänkn ngar män
n slorna ropar efter när de vägs mot
de vihtiga behoven på !lukvardsomra-
det.

Hl har flyttat
Handilapp nsi tutet hår fyltat
och de nya oka erna inv qdeg

av bik socra m n sler Bergt
Lindqv sl och insttutets ordf.
landshövdingen BerUl Görans-
son.

Ny adress är:
Sorteraregatan 23 Vällingby
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GodJuloch
Gott Nytt år
Lai\ nAlörbundet
Styrelse och Kansli
Lar)'
Lar)ngfonden

'{'/$a'
ä4r

onsKar

Julhälsningar
frdn
Uppsala ldns
Laryngförening

Linköpings-
föyeningen
sändeY Er alla
goda jul- och
nyårshAlsningar

Maj o AlfJohansson, Karlsborg
Per o (ristina Lindell, Esktlstuna
Arne o Märta Engman, Cöteborg

STOCKHOLM:
Andersson, Tage
Belin, Vivan
Blange, Birgit
Blomqvjst, AIIan
Bolander, Cun
Bruhn, Irma
Bystedr, EIof o Linn6a
Cedin, Karin
Danielsson, John H.
Gustafsson, lnga
Hallq\ is t, karl Axel
Jervinger, Anna Lisa
Johansson, Ivan o Nancy
Larsson, Erik
Mohlin, Rune
Johansson, Leikny
Nilsson,lnes
No16n, Karin o Oskar
Norling, Astrid o Bengt
Ohlsson, Erik o Lisbet
Paulsson, Lars Olof
Pedersen, Rikard
Poulsen, I(aren
Persson, Nils
Reiter, Arne
Sundberg, Anna Lisa
Hjellstrom, Kari Erik
Svensson, iris o Sven
Södergren, Dan o Veronicka
Tschöp, Herbert o Lisbeth
Welin-Berger, Göran
Bengtsson, Karin
Westberg, Lilly
Wester. Rune o Ulla
Witzell, Helge
Overby, Elisabeth

s'rocKflolMs LÄNs
LARYNGFöRENING

Laryngföreningen,
Göteborg,
siinder sina vaymaste
jul- o nyårs-
hälsningar
till samtliga
medlemmar



Uill«en Dramaten.kuäll !
Ja, vår kväll.

. 
Det var söndagen den 28 oktober, mörkret hade tallit sen flera timmar, i toaj6n sorlade det

glatt av ,örväntanstulla människor och i artis ogen var många nerver i dallrinei bland artister.
na... och bland arrangörerna.

Etler några rnycketrnlens va veckor av
förbrede ser, annonsering, pressbear
betning, sammansättnrng av program-
met. s rpande på presentationer, I,o,
landeavpano mm, var det så daqs.

Vibefann oss pä Kungliga Dramatis
ka Tealern i Stockho m och det var
dags fdr "En AIton iör LarVnoförbundet

Tänk dig att rnle kunna prrta .

Att på samrna kvä I Iå se och höra
Hans Alfredson, Tatiana Angeln Jo
lin, Car Anton, Jonas Bergström, Mar
gareta Krook, Jarl Kulle, lrene Lindh,
Siw l\4a mkvist, Fredrik Ohlsson, Gaby
Stenberg, Jan-Oloi Strandberg, Mar
von Sydow. IVeg Westergren och
Adolf Fredriks Flickkör undFr lFdn n.
av Bo Johansson ärju nästan osannoi
tikt.

I\,4en för vår skull var det nte bara
sanno i[t utan också sannino. Folk ha-
de skyndat til billetthassorn-a och för.
säkral sig om billetl, såknappten enda
stol stod tom.

Stockholmsfdren noen var där ood
tid och satte uppden;ya skärmutsiåt
n ngen, dukade upp nformationsbord
och salte upp affischer. Och de flck
bräda lider närfolket började strömma
n. När kvälen var s ut kunde de räkna
rn 900 sköna kronor och surnmera en
mängd utdelat material, inte m nstfold-
rar som var och en publ ken i ck med
sig hem.

På scen
Sor ettyslnade och det b ev hell stila r

salongen. ln på scen kom Carl Anton
och läsle en pro og hur det var när en
av hans vänner i ck slrupcancer. Afl
vännen är Göran Welin Berger v sste
niförstås redan. E{terdenna högt dlioa
och alvar iga inledning släpptes de 40
ilickorna iAdolf Fredriks i[ckkör ösa
med diverse skämtsamma och soets-
fundiga små sånger.

Därpå avlösle stjärnorna varandra.
Där kom Max von Sydow, där kom lre
ne Lindh och siöng ljuvlga sånger.
I\,4argareta Krooks vass och kvick i or-
den iick oss att skratla gott (specle lt
oss kvinnoa, Hans Aliredson läste om

vådän av atl vara ras s1. därpå Iö ide
Meg Westerqren, Carl Anton och där-
på Jonas Bergström.

Jonas stod för kvällens allvar när
han berättade för a la isalongen variör
vihade samlats däroch varför han och
de andra artisterna så qärna ställde
upp idr Laryngförbundet. "Flösten ärju
värt viktigaste redskap. Jag våqar tnle
enstänkapävad som sku ie händaom
lag inte hade den.'

GabyStenbergtog oss med !t bland
hum e- och ilugsurr. Lät oss uppleva
en hel orkesler som hon h ttat i natu
ren. Jarl Ku le, Tatiana Angelini Jolin_
Jan Oloi Strandberg, Fredr k Ohlsson
och Sw Malmkvsl btöd oss pä tina
upplevelseroch så var det dags för av-
slutningen. Förbundsordlörande Elol
Bystedt iramlörde sitt tack ti I lsarnt[qa
medverkande och övrq personal, som
så generöst stält upp och glortdenna
kväl så mtnnesrik. Han nämnde då
särski t Carl Anton och Rigmor Slrand
berg - "kvinnan bakom alt". Assiste
rad av sina barnbarn delade han ut
blommor den största buketten lil
Rigmor. Sedan sjöng alatilsammans
med CarlAnton "Nu går sistavtsan,,.

Publken strömmade ut, bussar for
rväg över andet andra toq bl. buss
e ler lunne bana. Bal,om sc-enen droq
aaristerna en glad och dlup suck och
honslaterade alt allt qäti bra. De var
ala överens om atl det hät var mvckel
nervösare än deras ordinarie frahträ-
danden.

Summan av katdemumman blev en
ianlastisk kväll och 80000: t La-
ryngfonden

tl
I rakraruta t
\ va4e fa.enrno tanne. att tå en vllea i

iasse ned hvallens fö.-"stdttnnn Dpn I

i na kassett f endast använda;töt in- ii lent btul. dts vrsas f tarennasmed- |

\ tennarna utan ad mant naooi ente i1 avgil Vrä^natneda Arnnasanaaut I', iasse et.atbatlanar 1991. I

l .. I

rill
Skiuor

V var många som hade samlats oä
l/ariahissen Stockholm tör afl få vira
med om "Skivort llkaffet"den 23 okto-
ber. Före sändning gick Bertit Perroli
runt och pratade med nåqra av oss.löT
att höra hur v lät och sea efter en kort
koncentralion körde han gång. Först
g ch han tll [y'ainy från Uppsala, som
lLrgnt och sak igt svarade på hans frå-
qor. Sedan var det hela iqånq. Under
del atl melodierna spe ades ldrbered-
de han kommande ntervluer. Som du
säkerl hörde fldtdel helaoa ant Btom-
morfrån Städskälaren i§ otuna ove"
lämnades avGöran W Btil'den senast
laryngeklomerade Bjdrn Nisson, ku -
turredaktör på E.pressen.... Eiter
sändningen var det Perrolts och tekni-
kernas lur atl fa en kooo katle

Bedan under progiåmmet bdrlade
le efonen rinqa hos Elise oå kansl et.
som satl där och hadelourl
EB
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Stensund med
läkafteam
en ftamgång

Den varle tu.u återkommande kursen på Sten
suid lunimåfad har nu awerkals medsamma
l.evliga o.h dultigå årare upp som lan Ot A I
bör:de mFd ån deh:.:r.: r.[ :,: [:nn, u:r
a.d,aoch ocksåvaraiiredatl påve&a nnehå le1

kursen nnan Brilta Hammarberg och en av
hennes eever blod 1e trevlga taövn ngar och
beränade le av vad som är på oånq jör oss

En av kursdagarna medverkade en åkarteam
som beslod av Doc Hans Slranderfrän Rad um
hemmet EvaMunck Wiklandsom ärläkare på
Oron Näsa Hals på KS samt Kurator Gun lvlar

Den hår Oången i ck inle lr on .ågot ulrymme iör
altlala onr s1a1§lkoch en massasfirorutan nu
s1ä des de .not veqgen av kursdellagar.a so.i
kommediörslao(krav)påvaddetvcklea[ äka
re. kuratorer logopeder mn skal göra jör vår
grupp Aven läkare ti står a1t v är ellersana oå
mänga område. Som en av cancergruppema
är v den minsl ulforskade och m nst iiokus vd

V utarbeladeti sammansen'önskelsla'på12
punklersom åven äkarnasku le goraa t1örax

DocSlra.derönskadeatt äkare v d otikakurser
slru 6 lå baire nrormal0n om larvnofraoor.a
Han onsr,:de o.rsa när han r.r, h;r; o; Nör
dsk Kongress a1t äkarna skule iä nformalo.
o.n dena och and.a evenemanq som de skule
v ja dellaga . Likaså önskarde iå Lary på låkar
moitagf ngen Laryngiörbundels vdeoprogam
llck qon betyg som nlo.malera Doc Strander
Iöresog a1i lijrbundel sku e be art lå komma
nred inlo vd Oron Näsa Has-kongressen ika
sä11 O.kooO-konoressen

Siv Båqhen

25-årsiubilcum i Giitcborg
Larynoföre.lngen Göreborg har lrat slt 25 års
lub elm med 1es1på Novole Hotel Göreborg
medelt50la detagare.

Vldenväkomstdrnk barei.häsadeordlErc
Hermafsson gäslerna vä komia och hoppad,as
altdeisku le bl entrevlo kväl I lsammans.

Elier det loq värdparet lrene Penersson och
Sven Petlersson hand omgästemaoch otsade
n dem imatsaen. Vidsam ngen malsaen hol

ordi en lten hislork över iören ngens llkomst
oclr nämnde då särsk t två av lören rgens jör
grundspersoner. Gustav Andersson och Erc
Sätlberg

Eiter derta var detgäslernaslur alltati orda
och lörbundeis represenlanl. Be lN sson öns
kade lören nger lortsan lramgånq s1t arbele
och överlamnade e1t slandår

Berul L ndström. iråi Örebro, överåckle etl
pa.llusstakaroch ngegärdochCurtBengtsberg

Det /ya lörb!.rdssraiCaei

Från våra väi.er i Llndiöre. noen kom .,"fl
telegram med önska. om lonsan främqå.0

Ordiöranden illCKGöteborg, Ake Man nsson
fämndeisiltla b aom detoodasamarbere som
dela ild vår I me an HCho-.h Larynotören nqe.
o(hsom han hoppadps sta bestå at t rramoenl.
Hå. overamnade en adhan..re rc:[ ..h
smde

Vår förre ordl Hara d Friors hade s[rvet efl
.nycler va.ler al darhan bt å racIade forenr.q
e.lor!adden qor ror s na medlemmår

Si vdtog m ddagen och farden v.r avl arad
b evder musil och underhå l.i.o av en iubadur
Etler del .n lahe och ave. se;verals ractade
ordloranden gasrerna ö, art dom s1a t Lpp så
manqraft o.h på så san o orr dett, 25 års ub
eumU enoförglöm igt m nne.

Prata ! Rin ! Skriv !

POLYCOM gcr dig alla möjligherer
atr tala och göra dig förslådd. Var:in du
bcfimer dig. Anslu! skrivarc och skriv
snygga brcv. Anslut telcfonadapter och du
kan s:inda meddela,]1dcn och brcv till text,
telefoncr och dalabaser.
Och med POLYTALK kim du ralå mcd
vcm som hclst I Kan du tiinka dig ctt
mångsidigare hjiilpmedel ?

Prara. ring eller skriv til1 oss, så får du
veta mera !

GEWA Rehableknikk AS

Tei 90 32 4211

POLYCOM nu med POLYTALK batteridriven talsynres I

Rehabteknik AB
Box 92. 191 22 Sollentuna
Tel08-92 01 25

l



Kalasstart
opa vårkampanjl

Fötsta kanpanjtisdagen var vi ned i Skwot til kaffet',fötsta
kampanjsöndagen ägde våt lantastiska kväll på Dranaten run,
andta kampanjlördagen (ach även söndagen och tarcdagen) sän
des våd TV prcgran En Ny Röst -ftedie kanpanjonsdagen var
vi ned i Cafö Norrköping- 1 lakalradioprogramnen runt om i landet
har vi gjan våra röster hörda och tidningarna har haft stora fina

En sak år såker! E. .nassa. masså hånniskör
hariån upp dgone. fdraflv erslerarochvikavj
ar Nåqorde ntehadeenan noom ldoåre Och
som de arqladå overai ha fåtiuDDrac['.. Nardu
låserdet harar slå va radrohl6rpsperioden rpri.
.ip över. Men pengar lommer arl fortsarra al1
r0mma in och v lonsineraltarbetamedåfltor.

Bad ohlälpsper oden var bara jorsla steoet
Forstå steger pa vag mol naAor iyh En nv'pe
.od i förbundets hstoriå nä/ vi :rh.r:, :[iu
med an idra ut nlormaton och oöra oss seddå
ocrr hörda i samhålet. Även oi]r snåtvindar,ra
blåser Eler ännu merilusi dåriör.

Våra nna utstall.tngat son \ a1e tatenng ta d et
e,ehptarhat stntspå de mest ra.e.ande stal
len. Fdn DtanaFn. starna^nader handaa.D
la^alet bbtaleh siotot tttl oDDna hDs bå s;A-
hDs. FteE tarchnaat hat edän banat )nvinaa
sig av den 8:e tavlan lör lakal into.äation.

tpoandge. Funl oa , S|o-t,holn a(h Göteba,g.ant pa ugpn
stntps tåG atls.he, os._ Pi n;nad s,Jt\h,Js ha! rioelug.t öppet
hus där nöU nassor av intresserade människot ach t'ått en fin
chans atl beräfta om ass. Och vära lina utstäIningat ät ned ass

Teltk dig lemw

a$iaztuWrns
pmlg.

aiiinte

Nu kommer
vårtegA
studiematerial
Nu harviå.t gen kommn sä äng1a1t v
iär etl egel stud ematera i FdrbLndel.
De1 kommer att bli iårdlgl nnan ärets
slu1, del lggerför närvarande på tryc[a.

De1är e1t mer ånsam1 malerial som ska
ia oss alt ic rk ard skuteravåraprob em.
våra möl igheter och rängheter alt 1ör
sÖka låra oss at påverka oika myrdg
heler samha et. Sisl men inre minstså
iårvilu tråifas och haen trev g samvaro i

V s1åräy,"n snan nldrett nylt år sofirlas
hoppas skal bi stud ernås lecken Vi
aler[ommer]u med vara hLrser b a på
Stersund Trånås och nåora I er olarser
så v ses pådessa plalser.

Stud ehä $ ng

Problem att duscha?

FREE VENT SYSTEMET
HJALPEB

Se vär annons

tinköping får "öppet hus" på sjukhus
Lnköpingslören nge. såmiades på Beqons
s![husers Oron Nasa Has.avdet.r.o den
2r 9lor ar1 ti sammä.s med oersonar lömma
fram I lhur v bäs1kan få ut med våd budskap
under radiohlålpsper oden. Bes ut laltades a1t
anordnaen ulslä n.g veckorna 45och 46 hu-
vudblockels enrrd på RlL, med medverkan av

DoceniJan Lundqren ovade altordra oress
konlerefs och aflordna en ördag under utstä
r nqen med öppe1 hus på Oron . Näsa , Hals-
avde r rgen Vldare ovades an Förbundels v
deol m ska lsärdas siukhusets nternaTVoch
altinbjudanska oåtil ambu anspersonaloch ta
de av densamma. DocertJan Lundoren sku ',"
efterhöra om nlresse li.ns 1ör tkna;de ulslå1.
n fgar p, Jonlop nqs och l, ma.s stulhus

Nålar lommer an satas på oron-, Nasa ,
Has moltagn ngen Lundqren meddeade ock-
så an en repo er frå. Alers rteruiuat honom

V har iålt Iö11e av L nköp nqs sa.ntlqa 10 apo
leka1idel emotnåartiliörsä jring.

Karl Anlons laveUörsåjning har över åtils I I

en slödmed em som har konlakler med nårinös-
vei Han meddeade atl han såt3 slycken tåv
orfÖrräryarande Viharti skrlvl samt qa med
emmar a1t de släler upp och håper t I med
li,rsäjning

SIUNDE
EUROPEISKA
KONGRESSEN
Sammansut.inOen iör europeiska arynoiö.
bund,CEL, hö kongress Arn§erdarn 5 €Sep.

lnte m ndre ån 280 deegater nån 27 ander
fanns med iAmslerdam Lnder den mycket vä
organ serade och finlgenomlörda kongressen

Band a a dessa deegater tanns tre sverskar,
oqopeden GLnnla Being, samt Halty och Kål
Ahbom, ala tre irån Uppsaaiören ngen.

Hany och Kalvar specie!t inbjudna a1t håla n
ledn ngsaniöranden över 1ema1'patenlens och
hans partners persor igaerlarenhelerav aryng-
eklomer ng.' Behovet av s1öd lör båda pa.ler1ör
snabb rehab liter ng och soc al anpassn ng tck
ston ulrymme under kongressar

Larry hoppas kL n na ålerkom ma.





Ord år kraft, trolldon som sårar eller glåder

Vid den Xll nordiska kongressen för
laryngektomerade, hölls hälsningstalet av Bent
Harvald, som är ordförandeför Kraftens Bek@mpelse
och Nordiska Cancer Union. Hans hälsningstal föller
här i svensk översältning:

1989 och 90, fram 1l nu, har varit händel
ser ka är helt präglade av avspänn ngen
me an östoch väst. För ändernaiden Eu
ropeiska Gernenskapen (EG) har ären
dessuiom präg ats av begynne sen iil en
nre rnarknad med växande nbördes sarn
arbeisiörhå landen.

ViiDanmark h ar känt oss spl tlrade rnelan
Norden och EG. V har varil spärda på all
se lrur nyagrupper ngaroch a ianserskul-
e komrna atl påverka del nordiska sarn
årbelet. Ar den nord skagemenskapen ho
tad? Slår den nordiska lanken lnför stl
fall? Den tanke som löddessorn skandina
vsm ide danska krsåren underdel n tlon
de århundradels mltt. med käns an av atl
Danrnarks grälls motsyd var he a nordens
kulturgräns? Från dansk s da har v då ock-
sä släll oss siälvafrågan om våranord ska
broderfoik över huvud taget v ll kännas vid
oss elter det aii vi bekänt oss lillEG.

Del är många av oss för vilka samnran
hå n ngen kring vångemensamma nordis
kakuliurarv har en myckelstor belyde se

som uppever kulturarvet har många ge-
mensamma e emenia och under utveck-
landelavväJärdssamhälei aladenords-
ka länderna lrar dessa gemensamrna ele-
menta stärkts. Deilaoavsetl olika po liska
orenteringar.

Baru nyanset skiljet
Våra änders uiveckling. också som den
kan uUäsas i beskrivande slatsiik Iölis åi:
Befolkningsulveckllngen, levnadsåldern.
död gheten den sociaa siandarden osv.
Vihar alla märktdenna kheldäv resifrån
and tillland: Bara nyanserlycks sk lja oss
åt

lvär dens ögon betraktas också de nord s-
ka länderna som en llen yck g enklav.
Mere er mindre som en enlret, Sku e man
peka på etl kulture ement som beiydermer
än nqäot annal denna enhei, så är del
spräket, ordet de nordiskaorden.

Denna språk ga enhet kostar meriör någ
ra av oss än Iör andra: Dettvåspråk ga F n
land samerna, läröingar och slännrngar.

Vi är dem tack skyld g lör deras otfer för

Språket, ordet, är en av de vkiigasie sam-
ngspunkterna och redskapen iör ett folk.

Eller som en gammal grönländare sade i

debalten om bevarandel av det g rönländs
ka språket: Ordet är männskans största
makt. Med ord kan man såra elier glädja.
Säras man av vapen kan sårei äkas och
smäa(ar cke ängre som del ord som en
gång är utiaat Därför. är ordei männi-
skans största makt. Vi lror på "oqaatip kl'
mla ordeis maki. Ef förunder g kraft.
Ordet tulroldom". Jag vel ail nlsom de tar
dennå kongress framför alla afdra kan in
lygasanningen vad den gamle grönlända
ren sade. Först när någoi går lörlorai kän
ner mandess rätlavärde. Alasom kämpal
iör all äteruinnaordeivillpä a lasätiväma
om dei Ordeis kraliär beroende avåi1dei
lörsiäs

Ordet skall vara exponenl iör de gernen-
samma strävandena de nordlska för-
eningarna lör laryngeklornerade.

- 

E11 nor
diskl möte som deila ären mäkitg mariies

Handikappade betalar
iaiion och bekrättar vårnord sktsamman
hälln ng.

det kommunala skattestoppet! Landskurcus 1990
Vad koslar del alt ga pä toa hemma i tägenheten? Vad kostar det a ktä pä sig?
lngenling fördellesla. men mångå handikappade måste betata. Och nu ska det bti
ännu dyrare lör dem.

Just .u pågår budqerarberet lte andsr nqen
och lommunerna Avgiftsholnnqar ror aa fa n
penoar dislulerås almant han folL .te oå e er
rora sq 5[a der losta ha. de rnre se ef-er .te
höraskadetkosta Kron sklsjukaiår räkna med
an beld a för s n Eluldom Med hoidaseto.eav
oliter lorsoler nu lommu.e.och a.dsti.oLom-
,ense.asqlör derav rr.sdaoen bes urad; s[ar
iesropper Omdefla har HCh Ha.dtapptörbu.
dersCentralomm he fåi en <ki.l<k m:,r,.
poner. Tl exempel

Krantgt höjda avgiftet l& hentjänsten.
60 ktanot i nahadshv.alör lamsvsten

- lndragning av teds;gaseNoe fAt den som

Höjda arqiher tot hödppaate. ach anda

Höjda avgitter ttu tätdtjänsten eXetTaxis av-

I Kappa.betg vill landstinget avgiftsbelägga tatk
setulce l döva. I Bahustingel planerar nan ]n
löta hjälpnedelsavaihet sah notsvatur 5 6A0A
k.onar on årc. lö. en gravt ftrcsehind.ad. I Mat
nö planetas hraniea awkshainhaat I StacA,
holhs lan at ssd h)alpnedel atahsbelaada i
vissa vätddistikt. nen ei i ant1.a. Utövet ata
drckta avqiftshöininoar dabbas dessutan han

dikappade av sparyaketens störcta seNicenl
väet. av sktintagda anpassningsätgätdet ele.
av alt snåriga.e tegelpaket löt ollka setvicein-

VidHCK:9styrelsenöte.den 5 6 septenber be.
slöI styrelen dänör anta löliande yttafie: Det
kan inte vata tiktigt att kanmuner ach landsting
spatat pengat qenon atta ltändem som redan
no hdtsvånat llad sig iån de handitappade.
Av htrth ta.-at * dct lcl)fit2 hpt,ltt t.1.t
stöd o.h den;crvi.e san nännkkar nc.tttnk
ianshindet behövet för at kunna klara det dag

Epilepsikampanj
SvenskaEpiepsiiörb!ndeloch epiepsi'
iören rgarna SverOe genomiör under
hösten en omlafl ande inlormailonskam
panl Operal on Gu d lusel. Förbundel
vil b a peka på afl de1 I nns omkring
I 00 000 personer med ep leps Sverge,
varav cikra 10000 är bårn. och åfl kun'
skaperna isamhä et altjämr år01lråck
l9a.

a. edn nq av äfl dansLa andstöre.inoen ror
aryngerlomerade nr.de sitl 25-års uiieum
25 29luni 90 var Göran B W saml unde eck
.åd nbludn. ai natoara som represenlanter

lr,4onaqander vallomsrhasn.
a lrd .arman besdler Daf mar[ itåri ct]

Del da.ske sm I

Alt besöka ardra aryngeklomerade ka.nra-
1er. ulanlör våd afd. ärverkloen berikande Vi
delog i oika aklivileler b a täövn nqar/krreer
u1f iykter samt bassängbad med användandet av
snor[e Som be[antårbadandets mn no både
nom o.h uto.nhus. iore.at med v ssa be;varlio-
heler lör oss larynoeIromer.de Med de. s.or
ke, som v iicköva med reducerades desså.ro
blem berydligl.

V f cI den uppfann nqen an rehab iternoef.
då icle m nll den so. a., har hunnrl tånore i
Da.mar[ an ] varl and Dår har vien he da ån

Derasregioia ore..garredoglordeochrap.
porteradeom elr inlensvt.rbete rortarvno och
mLnhå eektomeradesbästa När v dåberänade
om vår komnrande radiohjå pskampanlsä yck-
örs(ade dom oss /erlioen t I dena u. [å l]
Iå ."

Sutloen konslaterar man an ubvle av erfa
renheter änder emelan aId är po's I !,r, viket



Emst m fl
på besök
iBohuslän
:T!1ff ffi 1@?5r!9"ffin§E*ffi EE

Japaner, japa.er, lapaner ropade Jerring
en gäng när han refererade en folbols
rnatch där Sverige lck grundtigt stryk av

I Bohuslån ropar man Fär or, iaor tårior
Dvs der f n.s broar ockå men lAndlr;ni t,:;[
ligl, så lärjorna rår fiqurera l\,tan'iår stå tänoe
och vänta nnan nän 1ärla komnrer. band koii-
merdom rneddetsamma, v ketockså kan hän-

Och Barbro la ade varmlom s
både Bohus.n och annorstades. Ho."hid." a.
cepleral afl vi var mycket veto roa. Och Lelie
sågr I attv kom päexaklräfl p atsi denavnruair

Vi1orIllllddeva a iörsta daoen. Feda. före
Söderlale la ade Barbro om so;dedåtel.lioor
V s[! le]udnctu h. e på b!ssen Sedandna
de hon berom ma hälsobrödei s. m må. h: [,ia
Jårna. På bussen b ev vr.ner och mer deooådc
Sru leuiä härsobrodtr Iane1" rr,4en vå] iä;er rå
köpte hon wiereöröd och beålenheten sken

iräf a las anelen. Den har daaen boriade u I
tiolbrål
'På B lngehus ål vi. Del är ett berömt stäte,

för nåren avverken iSlh msku eutlokaiseras
antingen r I S[ovde e]erlt harsrad btdd S[öv
de Uuqo man rran verlet på mddao på Br rnae
hus Del vardelbäsra sla e dom håde L:nar
hövd rqe. var vard f,arls1.d blod desamma på
mddaq pi st1 sladshole med sr andshov
dirs.

Jag skal linle avslöjavem som vain.
Ja senfomv såsman ngom l.amr thotetet

Uddeval. dår v toos om hä.d som om dom
lrodde, anv sku eutlokaiseras di1.

Andra daqen kom vi lll Kuroäv, sonr år 'i.
lörspoden'ri Marstä.dd tv lommed hiapav
elr par iärlor Fish nqe. hade v ssr at. besott
fängånglorut.Vadvinuickt I ivsvårhslorien
om 17 och r800-laets värstng, Lasse Maa
Kaptenen som beraflade vär en nalurbeqjv
.ing v hade [!n.ar yssnE hurtärqe eom iie]sr
pa beraltesen om Lasse L4aas väch everne
såsom han narn§ä lde den.

Lasse-Malä [u.de o.(sa e1t ordenr ot yrle
fÖrulo.n luvens. Hån vånn qn lrh.l <,t cm,
ningom oah ha va kurqar ket närapå. På väq alr
bl rhsdagsmar dog han ad 60 au , der o.h
hann således el b v.rhen rifsdaqsmån e e.
andshovdi.A

Marslrandsi.sl.inOs mestb6ryllade son btevh.. Sedan laq säqt deha vaoär ao noo nte
besöka l\,!arstrand nåqon mer oåno.

Trediedaqe. varv tl Tiörn och Orust. Vidarell Everr Tdubes mest besunq.a traf.ter. l^.vch
rng. sarad och painrche +utG v å ute på en
I ppä. Tyvar saae en haoelsfur sropD ror dem
för !srese. V tch vdc[ert ata ]ros handetsmår

Flärdedaqen v viförsl och främstt Koster
öama även dom besjungna, fast inte av Evert.

i:l

irl

Sedan besåg v hä rslnrqarna. Svineslnd
ia..s en ldrtesror tillshop Har hade v varmt
och vaclen väder anda [opte Arne sa en nv
.nossa,på norslå sdan Tut oomdehanbelåå

Femre d.oer bdradesåhdmresa. Vr köm ri
FÖrstrands labrikeiiLidköpinq. H var det stor
marlnad. Staden hade, daqen r I ärå sta tuDD
med en våd a mlsil[år som. torefiådd av La;
!a(hra I .lor i m!.tet nooora.n ta nrars:h"e
rådehuvudg.taf kam. Vib ev sd mponeradeav
denn. musl(års orestanda så Börstrzn.J< rdr
sa tr nqslola er hadesa[er oenenavsnastorå
dågar. Vr blev nasran born-slerhytade', vtIet
nlesäoersä lte Sen a e vihem.

Hemresan avbrols en stund för katfesanr-
kväm vid lvla mv k. Här höls talmed vackra ord
om resan tiloch av Barbrooch trma Svenlaa
de iö. Uppsa a. Hikard för oss afdra.

Fesanti BohrJsänvarvärd mycketl

Calä t{orrl«iiping
Docenl Jan Lundgren oqoped och Nis Biörk
var de som vsäde lramfönema hos Flad.år
Dahlberq Cale NonLoDfo den Z novem-Oer
Och detglordede medden årån. De hadetitoch
medraq lmed sige.bomsteruppSjin nq form
av Iampån]symbo erl

Tftarna tcl en tagom dos av [Lnst.pomtör
bundet. operalonerna, totderna och tamoan
le. Och avsluhrnqsv s v srdes en shyll med
Fådiohlilpslo.rot upp.

llln kan talförstärkaren MMT
anslutas till bilradion

Under bilåkning har många personer behov av
extra kraftig förstärkning av rösten.

Det finns nu möjlighet att, med
hjälp av en specialkassett, koppla
talförstärkaren l\y' l\ilT till bilradions

bandspelare.

Resultatet -
fungerar som högtalare

talförstärkaren.

Box4030
S ]8204 ENEBYBERG

Blijrkvägen l0 Na1.08 7922695
nt +46 8792 26 95

medelo
medicol



fandvårdens
taxa utreds
Begeringen har beslutat ge riksför
såknngs\ et/.et tRfv) i uppctGg att ut
atbeta fötslag ttlt änd.ad tandvatds
taxa- Utgångspunkten för taxans re-
farmering är att den skattges en mer
förebyggande i n tiktn i ng
Alla förcäkrade skall stinuteras t; re
ge lbu ndna besök f ö r s k b a sta n.lvård,
som ,\ ses omfatta undersakntno
rontgen oth förcbt ssdnde åtgårdir
Pattenten slall betala en tast å,"a,ft
för detta vilken bör natsvara kastna
den fot ett läka.vatdsbesök t öoo-.n
\' år.1

För a övrig tandvård bör i pincip
n uvat ande ta xekanstru ktion bi beh å I
las Rfv ldn emeltettid lässd förslaq
tlll fören|lnqa. ach fötbättnnqa. a\,

De av verket föreslagna föränd
ringarna skall rymmas inam ramen
för nuvarande utsittet för tandvåtds
fö rsäkring en. O m f ö rstase n beräknas
leda till en utgiftsökning bör detta
uppvågas av e-n tika star utgifts-
mtnskntng pa negot annat amräde in
omtaxan- Ett högkastnadsskvd.l av i
p rin ci p nuv arande kara ktä r bör f i n n a s

Linjellyg öppnar
bokningscentral
lör rikslärdtjänst

I november 19Bg stariade L nlef yq
en boknrnqscentral för att förenk a
iör riksfärdtiänskesenärer att be
ställa iygresor. Man kan bestäla
he a resan nklus ve ans utninosre-
sor eler själva ordna ans utnings
resorn; Tyväfi har det inte funge
rat som o anerat Det har vrrit n;s-
lan omöjlgt att ens komma fram t I

växein

Den 23 januari hade HCK ett möle
nTed respresentanler för Tränsport-
rådet och Linjef ygs boLningscen-
tra . Bolnrngscenkalen var medve
ten om bristerna. Det berodde bla
på Iör lte orut nerad persona samt
att man gtartade verhsarnheten pre
c s lulruschen Nu har resurserna
förslärkts b a har man uiökat an-
Ialet liånster. Man har ocIsa tagtt
iråm en särslid beslålnronqh ån-
ketl. Den fär man automaiskt när
nran fält en r ksfärdliänstresa med
f yg beviltad. I\,4an kan välta att an-
vända b anketten om det är m/rst
1A dagatlörc tesan.

Y.rje l. rt\tndrca.1il0 pe*one. i
Src'iCe. Drxbbad. ar..!ceri
\truph!udel eller n,unhllla!.
v' bchöler din hjiilp n).art

Sitl 
'n 

djft bidrxg pd Lal-nglordcn

"lag SKA låra
mci att prata"

Berndt Ahlquist - rikskändis trån
Kalmar och lidningen Östra Små-
land numeralaryngektomerad
men alltfort stridsglad, har fåtl sin
laryngeklomi uppmärksammad i
bland annat Expressen.

Expressmedarbetaren Knut cranquist äg-
nar inle rnindre än 1vå he sidor ål en tnier
vlu e er snarare ell sarnta med käm
pen lrån Ka mar

Några av iråqorna och svaren lar v oss
fr heien återge här Lary:

Dei äriöru.derigt hur mar vänler s g vid a t.
sägerAh qvstll Expressen.

Berndl Ah qvsi 58 lonsäller afl lrisk snds.
g ädle slriva Sverges mesl clerade po I ska e.

Trots a1t hans cancersiLrka slruphulud opere

Cheiredaklören för Östra Småland G) berät1ar
fdr Erpressen om kampen mol den svåra sjuk

Derbiren ovan g .tervju. Erpressens repoder
släier munt ga lrägo. Berndr Ah qvsi skrver
svaren på en dalor och v kan äsapåskärme.

Hal har opeierats 1vå odnqel tor carcer slr!-

Strar fdre tL upplåcktes en .netastes ldot.
lersvusl) hasen Den togs bon. nfan dess
hadelagkunnatprataganskabra. Mennu det
1äpp1 Jag ärlnte återslä d menlags k ab bä1t

Be ndr Ah qv 5l ar p. qoh humor o.h t a t,.[
reo len som ha. a ,ass I s.. F,nå H r ör[:r
han? Vaknal han .le naitans larqlmme o.h

hl.. måsle ha . oånq O.h det ar Lur a rao
lrar errlobb som detra Derhaderarlafnor;n-
då om lag lar t1örsäjare e eraukrio.sutropare

BerndrAh qvisl kan nte ta a, men han kan skr va

Hans rnlägg iden pollska debaren cteras .te
lgen rad onstid.inoskrön ka Hela Sveraekan
hdravad som står alt åsa östra Smaana

S n ro ide. röda rdrelsen beskr ver lransä:

Jag har slåtv pätagit mg uppdraget att
bevaka de bera a tradii oner som röresen ock
så har. Fo k gömmer atl bon an so. ademo
kralinskördal agrargenom atl lppi.na den ge.
nere a !äliärdspoltiken, p us an dei anammat
deer som härslamriade nän engeska bera a
ekonomer s utet a! 20-rae1.

Berndl visar vad som pggat upp honom exlra
undersvåra dagar. En synt etl I tet rnoderni pia
no som kan lå1a som en helorkesler.

Gflblandaren lrån spaterna sklie gärna v ja
.ynna 1l de mluka meodema, men ha. kaf lu

'Feernq spea, han med kä.sa LO basen S1g
Mam sku le !ålknappasi halron sfa dron om

Ahlqvsl ha. anqe hafiengotögat [lam.

Jag harstäfl sländigt bråk med [4atm sedan
åtlaår. Me.lag ryckerinte aomMam Hånär
en charm g gossesom tenderaranlätam!nne.
gåoch gömmer bon anfok regeringen tror a1t
han är lörelradare lör 2 mlloner arbetare Stig
Ir4alm ären stortalang sorn hamnalpäfets1ä e

Vad lror den röde rebe en i Ka mar om Bengt
Westerbergs iunder nqar på ei möj q koaiito.
sossar lolkpadsler eiter nästa va ? Op. ons
sllror pä knappl35 pro.e.t pekar nte på egen

Sakilägor år de övere.s Mer de tycker nle
om varandra Fo kpartister rycker at sossår år
höglärd gaoch sossartyckeraniotkpart ster nte
är alt la pä O.hdärstårdom

Men at bockpo lken är pä upphä n fgen är

V 1årse he I nya poltiska mö.sler tramt den

Framtdef la BerndtAhlqv stva.dersig nteom
ochgrubb arpådelsomvar. [i fl svårqheterna

Pädalaslarmerskrverhan:

Jag s k a ära m g prata nle som Jöft dalag
hade §ruphuvld oclr s1ämband tvlen det går
genom matstrupen Man pressar ner tltt hav.
väLqs. Sen ålermande. åka uppigef.

Han har kopl en ny cyketlör a1i bå[rapå kond

lKäl1a: Knut Grahnquist, Expressen )



ETT BYTE UTAN TVEKAN!
Att avlägsna en häfta kan vara plågsamt.

FREE VENT är ett nytt skonsamt
bandagesystem för Dig, som är
Iaryngektomerad !

Använd häftan i flera dagar -
byt endast filterkassetten vid
behovl

F]LTER FÖB BASHÄLLARE
DAGLIGT BRUK. som kan användas i

Fuktar och värmer f era dagar. Bytes v d behov.

FBEE VENT - fuktar och värmer inand n ingsluften.
FREE VENT - löser flera'vardag iga'problem.
FREE VENT - kan anpassas indiv dueilt.

FREE VENT BANDAGESYSTEN/ ÄB GODKÄNT AV HANDIKAPPSINSTITUTETI
Rekvirera gärna vår folder.
Intressant och värt att prova? Tag kontakt med Din läkare, ogoped eller distnkts-
sköterska.

MARKNADSFORES AV:

Tr plus Slukvårdsprod ukter, Kungsbacka
Postadress Box 103 34 ,134 0l Kungsltacka Te (växel) 0300 180 70, Te elax 0300 t3t 32, Te ex 274 22 TR PLUS S

T LLVEBKAS AV

) Phormo Systems AB
S 826 OO SÖDERHAMN Sweden

TORRT HEMMA?
Extra fukt och
värme.

! DUSCHEN,...
Förhrndrar vatten
iluftvägarna.

KALLT UTE ?
Utnyttla kroppsvärmen
(även för dusch)

ansrÅrLnRr



ATT DRA BORT EN TEJP FRAN HALSEN FLERA
GANGER oM DAGEru Än INTE BARA PLAGSAMT
- DET Än ocxsa oruöotorr

''FREE VENT''
FUKTAR OCH VARMER
INANDNINGSLUFTEN

FILTER FÖR
DAGLIGT BRUK,
Fuktar och värmer.

gesHÅLLARE, som
kan användas iflera
dagar. Bytes vid behov.

TORRT H EI\,,IIIIA?
Fuktar och
värmer.

IDUSCHEN,,,
Förhindrar vatten
i luftvägarna.

KALLT UTE?
Utnyttjar kroppsvärmen
(även för dusch)

Nytt bandagesystem för laryngektomerade. I veckoförpackning!
Använd häftan och bashållaren i flera dagar! Byt endast filter vid
behov! Tag ut filtret vid hostattacker! Använd också våra övriga
tillbehör, dom underlättar! I april börjar vi leverera! Vill Du prova?
Kontakta oss!

A
U Phormo Systems AB
Bröksmyravägen 31 , 826 OO SÖDERHAMN

Telefon 0270 - 702 35

Produkterna kommer som vanligt att marknadsföras
av Triplus Sjukvårdsprodukter AB, Kungsbacka.
Tills vidare bör dock eventuella frågor om produkter-
na slällas direkt till Pharma Systems.



POSTTIDNING

Uppsala möter moderatema

! i behöver d in h.jlilp för an

silr in diLl bidrag piLarynglorde!

Postgiro 91 82 58 - 5

Vd UppsålalorenrnOen5 seprembermdre aav
Sven Erlsson nrörmalo. l,.n q.mi.:.pt n:
Hotel Prns Ph lip Stockhohr om det fodsaita
årbelelr/ån Radrohläpen kampånjen.

BLne Viklund och hans hustru har skänkt e.
lavlan laryngfonde. Den vsades upp på mö-

lvloderara sam nqspanet nbluder I I rräoe.
slu.d Man hommer hår.tlbesvårao ha håid
kappfråoo. Vd Gysinqe kommer en boku6 afl
hålas. Htu kommer aI Oes t ljä e I ifråqor an
gående boend6för ha.d kappade.

Förer.gen har besök1s av en representantirår
Tr p usslulvårdsprodu[ter AB Vircl\hå.enood
rnlormåto. om sbm:s[vdder FrF. vpn] i:r
demonslrerades o rfa lo'rmer.! sto.nasrydd
0(h uku5tnino såvå lördr,(.hn no som at1 v stas

Gun la Belnq

Slon-länt
- "en nynåsa"

Palenler med aryngcarcer. som ge.ohgåh
operat o. måste som bekant andas ge.om det
öppnasromat på ha sen.

Man misler därmed .äsans normaa 1unk1on,
som är an des belukla och varma upp nand.
n nssluften och de sskydda uflvagaroch ungor
irån damm baklerler e lor andra pariiklar.

At1 rn sta dessa junkloner lriebar probem iör
den aryngektomerade Man andas n to( och
relalvt ka luli, näsans andningsmorstånd har
försvunniloch nägonitre.ng av ina.dn ngs ui

L..ltlorkn ng av luitvägarna sker ganska snabbt
och med hosiaoch lrögare s ernavsöndr rg som
lÖld Rskenlör fiektionerökar och ungkapac-

Näsan ger normah sen elt vissr and.lngsmot
s1änd, v lket behövs fd ativårtandn nqssystem
skaliunge.a bra. Om man a.das dnekl genom
sloma1, dvs ltar andn ngsmolsländ vänlersg
ungor.å v d dena Eher en td [ommer 1.9[a
pacTele. alt m nslå Bloderlårdå mifdre svre,
nan b r svagare o.h orkar m ndre

Var iqa 1örkylningar kan eda 1l ung nflamma
tion och blr därmed mer kompicerad an bota.
Man kar dessulom än andas nirämmandepar

. Konstgjord näsa
Stom-V.anr.r-anlren FnL.lqI r'rrr v:rmpvå,],
re, eler 'konstojord näsa' om man så vll. som
[.n er!ålå .asans norma a tu.[no.er på et1
I ltredssld a.de sån Den olaceras över sromal
oclr skyddardå unrft och u.gormollråmman
de pan k ar och dåmm.

När man andas Lrl fångar Stom-Venl upp den
f!kloch varme som iinns uta.dn ngsutenoch
som.n.arsqårfororad Narm.nandas iroler
de. åd,.de nrkr.n..h v:rmp
uflrör; och ungorna Genom ar uftrören där
med behå er reft lukl qhel bl r der s em som av-
söndras mer nor.na l.lunrareochsmididareo.h
hoslan m nskaroch blr m rdre besvä d.

Stomvenl ger ungelar samma no.maa and,
nngsmolslånd so.n nasan. Lungorn. 1rän.s
dårmed som va.lqt och bodet far det svre del

S1om"Ven1år testad och vä dokumenterad av

Testresulal har vsai an sbmprodLktionen
m iskade hos gruppen som a.vande SlomVenl,
anlael rengarngar av stomat u.der dåge.
m nslade.iätreoch aiarehosh ngarredov sa.
des o.h palie.rerna fande srq nte rl'. almint
dålga och trölta som tidoare. Ma. b ade ta
fler socala konlakler prala telelon och qä ut

Ju td gare man bö.lar med Slom Ventenerope
ra1 onen desto bä1tre ar det Derblndä änareatr
vå.jå5 9vdan hastomå1tåcLrochatlb vanvd
del normaå andn nosmolsraf.ler avc. ö.rs6
ner som varr lary.öerromerade en tä.öre rd
la. eme ead o.nslå snabbl låra so an a.

EofBysledl

Feldela ut
gratis cigaretter
Coaretter ska nle de as ut som qratisprov I I

människorsom rte hå er på afl köpa c garener

Del anser Konsumentombudsmaiien (KO) och
drar iöretaget FI J Beynolds Scand navia nlor

Förelagel de ade utgråtis Came -c garelter och
ländsticksaskar med Came logotypepåen res-
laurang Slockho m Gäsleria där var äldern
2a 25 ät

Del här sfi der mol kravet pa måttiu lhet agen
om marknadsföring av tobaksvaror anser KO
Marknadsdomslo en harlidigare (rse0)iörbjud t
lobaksiöretaoet Phi p l4oris an dea ul orats
cgarelterl lpersoner under20 åre lerl l perso-
ner som nt6 håller på at1 kÖpa tobaksvaror

FIJ Heyno ds Scandinav a hartd OareväOratalt
skrva under en iörbudsjöre ägqande jör s n ul

Alkohol kan ge
munhålecancer

Del Inns e1l kart samband melan hög
a kohokonsumlon och fera cance.for
mer Särskh slarka är sambanden mel
an a koholoch cancer munhåla, svag,
malslrupeoch str!phuvud. Varje ård ag'
nostiseras vårt and c rka 900 la av
dessa cancerlormer varav e. de a tsä
h k adsambånd med a koho.

En gtv ssaslud erär r ske. aniå ca.
cer matstrupen . rka 20 gåfger högre
ä. norma t iör högkonsumenler av a ko-
hol. medan ske.lörcän.er i.öm mun-
häla svalg och slrlphuvud ar crka r0
gårqer röhöld. Ave. röknng har en
samband med dessa cance*ormer. och
förder som både rökeroch dnckerslora
mångdera koho år rsken yteiigare för
höjd

Variör alkoho ökar cancetr sken är in

Man har tidiga.e kanl t I ait alkoho
och andra Lösn ngsmode påverkar ce
ernas membraner. v lkel kan medföraan
cancerlramkalande ämnen irän 1ex iö
dan och tobaksrök lä1tare rranspoareras
n celerna. Men en omlalande WHO-
rapport från 1988 lastsås all alkoho
även kan ha en mer d rekt cance ram
kalande efiekl. lvlan har ocksa vsal an
a kolro år en rskaklor 1ör bröstcancer.

Ka a: PLi kåt.nen A (.h.



KOSTOCH CAI{CER
Bud\Låper om hur mdn \ka ära fö. arr halla \ig hi.L ,köljer idas ö\ er o\r Gån
TV-rutan och tidningama. Ceoom våra brerinLrsr rinner en \u;d \rröm av
erbiudandetr om kurser, föreläsningar och böcker i ämnet. Till och med
livsmedelskedjornas sedvanliga torsdagsreklam har hakat på trenden. Ute
på stan skriker budskapet emot oss från kolossalaflischer o€h i maraff:iren
leds vi av små gröna nyckelhål til de rätta förpacLaingama.

Dct;ir naturligtvis bra att vi får vetå våd sorn :ir nyttigt för oss. Det är också
bra att den stora allnänheten nu{örtiden får expenernas facksaack om
fettkvoter och fibereffekter översatta till begripli$ tal om sill och potatis,
gröt och miölk osv. För det ;n iu de, det handlar om för den enskilda
människan, n;ir han/ho. står diir framför köftdisken, ostmontem och spece-
rihylorna och ska göra sitt val.

Vad skaiagköpa, som inte gcr mig canc€r?

Att der finns e$ sambard mellar vissa for
mer av cancer och cn aLldör ferrrik och fi
berfattis kosq det har forskårna ialat on fitr
os på sisrone. Dom har föralldel o.kså ri
disare tatat om en rad sjukdonstillsrånd
somfdLier av dåligtkosthåI]. men dethar vi
kanske inte tagit rik!is! på ailvar.

Cancer däremot, en svår sjul<dom s.tu
nånsa sett nå6on anhöris 1idä av och dij i,
lill vi rill varle pris undyika. Därför lyssnä.
!i idag till kostinfoimadoneo och onsärtrr
den i prlktiskt handlande. När !i vnljer vet,
rigavaror och de mindre ryttisa bllr lia,jan
de I butlken. måste livsmedelshandeln och
indmftin rätta sig efter o$. Budskapet har

"Kost ocL cancer" har blivit ett be
grepp, för de flesta liktydigt med kost
f att förcby g1d cancet.

\4en det Iinns, mitt ibland oss, männi-
skor son har andra aspekter på kost
oth crncer. marnislor som kan upp
fatra den ralmenande frrkv.rrd, nh,r
mårionen som skuldbeläggande, män-
niskor somsåras av alla hurtisa slosans
sonr raperserar vara allmrnnr platscr
och lommunrkanonsmedel

Mh bbd fi)fstöts i alld fall, h,t bn ldR
dn dtel. Cellsftelid ha/ ket dtt siipd till a,;

On ids skulle bappd så döt, sk"lle mitt
skelett knri ihop tiLl ek Litet RrushöR. All
niijlk i uätLdefl föltuår inte sön detikkt

- Jds hnl siälu å*dst mis ni" .dn.et. IdR

Cancer syns inte
Art ha cancer är svårt. Så svårt, an man
kanske inte a11tid vill tåla om det.

Man kån behöv, tid atr själv bearbeta
sin situation emotionellt. och klarar då
irte ay även omgivningens rcaktioner.

Så smäninsom kommer man kanske
flam rill den sråndpunkren..r« efrcrsom
f,,lk andå inre kar rvhialpa siukdomen.
ar det banre. 1or a lr parrcr, am de
insenrins \er. Ma! rn i.jrrror sre, så ia tl
bara åtden der btror ochturs;ire, "-gås med övdga soln förut.
Därför vet vi alla sånser inre om. att vi
har art sörå med en (ancerdrabbad oer-
son. En pcrson som Jefrn,ri' t,rrr skulle
uppskarr: an bli hjrden på fasor sorr
m(d rillJsser arr "der här ar så nr rircr.
det iär man;nre cancer av"l

Kost vid cancerbehandling

Som vä] är, kan cancer behandlas på
olik. saft, rr\årr dock oh;sr meJ spe-
( ie t1a kosrpruhlem som töl1d.

De san f .ytostatikd ellet nralbehaftd-
lins Pple,el oftd dtt shldlzek finandras a.h
köhnet eh sratk orilja nat tissd hdttättet.
Mnn når i o, ndn kfiks och t'ölotur i 1)ikt.

Mellan behandlingsperiodenn b./ md,
fiilidktliSen Atu Lpp sigigeni [& hand )ts.
Kldtut mdn iflte tu da ned sift ,-nnligd mdL
får btuh lissd till extla dinsstikd spe.inA-
ryckeroch p ddoqar fråx apotehet.

Även inför en operarn,n bör man se till
aft varå rälnärd, dock inte fetl

Tumörer som silter i munnen, svålget

eller strupenopereras oita bort efter att
först ha strålbehandlats.

Vid strålbehandlingen påverkas hela
munnen. Spottkörrlarnas produktion
avtar, man blir torr i munncn och kan
bii n-ungen använda saliversät.nings-
nedel. Slemhinnorna och tungan svull
når. bränner och qör ont. man kan få
lov att ta bedövningsmedelför attöver
huvudtaget kunna ät3.

Det säger sig självt, åft måten ti11 en
sådan smärtatrde, henande mun bör
vara som glass, mild i smak, 1cn i kor-
sistens- kall och finfördelad. Även om
tänderna är inrakta!

På våra sjukkhus erbjuds också idag en
sådan kall kompletr kost, gel6ad på de
finaste pur6er av fisk, kött, grönsaker,
roifrukter, 6ukt och bär. Med rex ägg-
såser, mild sräddfil eller lite vispad
grädde som tillbehör.
Vi *a//d/ de, GLLEKOST.

Första riden efter oocration imrn
svalg regionen får män vanligtvis sin
mar senerad via cn slang genom näsan
direkt ner i massäcken. Så tänge man
har denna SONDKOST, behöver man
i.te oroa sie fijr sirr närinssintas. D€n
är fullvärdig fijda.

Så snart mai kån {örsi;kcr man svälia,
filr arr så småningom kunna övergå till
arr inta FLYTANDE KOST viå mun-
nen. Detta går mer ellermindre bra, be-
roende på vilken del och hur mvckct av



sväljningsnaskinerietsomragirs bon.
Det natnak eätahdcl u ek hanph.etad
akt. Det baaat ned dt u b1te, thoD kdkar
naaLhpte$at t' apdkttdnåtnatti dc a_

fortsönel tued ea setie,ail sdmo ktule ö-
rclset i tuhgdn, Bomnen, muaboxen, sul-
geti sraph"uudeL ndtsttLpek o.h till sd j
ö"rc nashunnen ihtdn födan tu på rlats i
magsn.het. Arek den som oteletux lånpt
fl.c, t thdtslupen htu dllt'å drc eär-

På siukhuset ansvarar utbildade kosi-
ckonomer för aft den flr rande kosren ar
fullvirdig. Den tullredr ottå hån erun
den ar frrr pureade råraror a' vanliga
livsmcdel. lom blanda, m,oll< elle.
buljong och reds till lagom koirsistens.

Der har visat sis åft vid svälininsssvå-
righeter Iörcdras en lite mer TIOCK
FLYTANDE KOST, som ar htåre att
manövrera i munnen. Dess konsistens
kan beskrivas som gräddfilsliknande.

Allfe[tet.on lktåndel t hunnca fotbntttas
dtet ryah fast e mat. D.t' da.h t tkti!t',
att si läkpe tudn hat aht i 1wflnefl, nd fål
si nat i dbsal"t finfödeldt skick!

Malning eller matlagnins?
Det gamla saner art bara mrh fardrc
lågaJe mrträmer fa könkrarn ar foi-
kasrLsr. inrc bara u kuhnarl'kiernk
synpunkt, utan också för att små hårda
marparoklar skaver och qollla en sar-
gad mun. De frstnår -,)cksa lirl r

skrymslen och vra mur. svale eller
,rrupe och lisser drr och rrrireraislerrl
hinnorna. Malennat kommer ofra inte
riktigt ändå framl

På manga lukhus |ar mrn rdae bl,nat
laca sarskrld.r ramcr hll dem ;m h,r
svårt aa svälja och som inte kan tugga.
Den kalla gelekosren kan var.t limpt,e
rrllden som har teber ellc.,ars munliå1.
känns son en het ugn. M
förur nännda fina pur6er lagas också
varma suffleer, mousser ell<r f,n; pud-
dirgar, som 

"crver.rs 
med en len ro.k-

ilvtande sås och grönsaks eller iota,
rispurd. Desserterna till denna SUIFLE
KOST kan också vara varma sufflier
eller desamma som till gel€kosren, d v s

kalla fromager, parfaiter, sorb6er etc.

Den san hat opaetat' L t " n.n tår naiul
ltptrts Döhhn. tnte ba hed dt sudjz.
,tah o.lzs; med dtt tuggd.

När vi iuggår använder vi, forutom kä-
k.rrna nch rinderr;, ncksJ läppar!a
oth i ht,ssta sr!d runqar. Tunean sam-
lar ihop mrten och [r,rflyrtrr den l mun
nen rex ftån sida rrll sda. Den rrucker
maten emot tänderna. för årt dcss skå
komma åt att bearbeta den. Från andra
sidrn halls trggar på plats av iapparna.
HuL hra rander ri an har. sku le I irre
alls kunna tugga vår mat, om vi inte

I takr med att smårtorna imunncn avrar
och tuggkapaciteten återställs äter man
en ålhgrövre kost. Dcn dag man klarar
ar körriiLsran<r och fruktkompotreL
har m:r arverkrr na(tr sreg i ko.sr-
stenstrappan till en HACKÅD KOST.

Bestå€ndebesvär

En del av de munhålecancerooeremrle
kommer aldrig uppfor det st:get, än
mindre det översta till HEL KOST med
tex stekta fläskkotlctter och färska
äpplen.

Det är de glossektomcrade (glos
sa=mnga), dvs «rm halt så srorå tumö-
rer r tungan! att man varlttyungen att la
borrsrOre delen avden. Derås tuggför
måga försvånn ål1tså såmtidigt som tu

Elte$om sfiLjllinssya.edllen a.kså rcd,
.ents, måste de tland in e, n\ sfiljki Rs
tekflik. hdkske helt bytu dtndn&.

Dc*urom kan der srraibehanJlire som
foreeick operarionen ha slasrr ur s:ll
körtlarnå, kånske fiir alltid.

De skrivs ut mcd recept på såliversätt,
ning och kosttilläss på fickan och, i
värsta fall endast en mLntlig instruk-
tionom aft äta {lytandc kosr. Joodå, det
har hänt. faktiskt.

Att åstadkomma en fullvärdig flytande
kost hernma är inte alldeLes enkelt. Visst
finns det en uppsji, av soppor, juiccr

och narrngsbcnkade \alllneDul\er
handeln, men de ir rnre ränkra"am erir
ta lagad matl

Om man kollar proteininnehållet i den
,bJand irnponerindc tånsr naring"de
klarrronen fr loppburkar oth paker.
Ilnner mrn arr den inre Da lånsa vieår
rr iämtorbar med mans.ien i e.""",,ä,.
kom clhr.nsk. Ungetrr)0 srafl 

-prorei!

Dor mrn ha I vårje av dasens rrc hur ud-
må1. Der ar !rJ re\ en ordinar brrf,rek
gcr. medan kon<oppa p.r burk mnchal
ler yrm mcsr tiardedelen. F,sksoppor
ligger vånlrgen arnu tagre, 2 I qram
protcin pr portion. Observera också att
proreinnängdcn som aDges på förpack
ringen del rs kar rara her.rlnad na den
mrolk,om skr ril $rrc!
Rkke, ;i/ således n.,).ket stat. du en tct..h

son Leret pi en uriontålig kost bLi'undrr
nnr.l o.h kdnske ha,"nat på siukhus ipe ,
hu ned nåRak btistsiukdon.

Batrr< l(,(ade:r de prrienrrr som idås
opertras pr någc,r klinikmed egm 

"pc.ciali"crrde di<trrter, lom l;alper rill arr
losa kostprol'lemen :Lcn e/../ ursknv
nirgen.

Givetvis påverkas också talförmågan
negatrvr r\ en omfcrrarde ooerarron r
turgan. Den ryrurskr r ne glo;s.ktome
rrde namiar rerklrgen r cn ny so.iat
riturrjuf. Om slrkdomen fore optra-
tioncn sick arr dö]ia. så ear der dii ni
riw inte dolla hrndikappen efrtrjr. De
ligger i öppcn dåser.l'or \ ad q, ,r 1r. när
vi kommer samman? - Prataioch ärer!

Opehti he, ar.dncet t d,na,h ralc räk-
na !tll dc ne.1\.k,Bamhd- \ t ad,tai t-t"
cnrenaxlllrui,nu uddr.l u deh \dah
{öt MEDEL TILL LtY d | < Ln^mPt"1,t



BILAGA (4/e0)

Låt oss slå fölk 
'ed 

efl glossektomerad sorfl iust skil,its ut till sitt eset he,n och nu siätu ska tag,, si ,nat. Vi hänser
tn?d tillhe n"s uanlisa naLaf[droch län henne' tankar mder inköpsrundan.

Imatbutiken

. jå8 har aldris r,vckt

här sorten var väldisi fina porösa likson . . .i buijons... och humer
\ås...mrmnm... det ska raE ha rill md
drc d:e...

fotatismospa*etetfår sällskap i korgen.
Hon stannarttlL lLkson hcxr""dande ".hkasra, ett' ,l<a Mot de ed.;d pb ssdk'

ståndei oth ftuktberyefl knkre Eort i buti
keft.5d udndq honpå hk.ke o.h st\i h,,
sa a n a i ba m hat sh rt b at na

Morotspur; finm der i alla fall.. o.h
ärtpur6... o.h majs... blåbär... har doft
lingonpur6 tro?-.. van]is syk,rår iu inte
längre.

Höl bk rl de hösa b"/hhylLalid a/ .let
intc \å nytkrt fulI- Hod !ttt'ar nll höper o.h
udn:t4 ath ot'tnd .å rn hdndu;i;ha- U/
denna ar h.n u?p ea ltled , rlat'fldsha,
kula, thaD |i!..Itksoht t \h\d,la hrtlah.th

'1,,ayr eipai ro; in,-uinen. St,',otar ner
flaskah t!äshad ilrn ch hnoppe, th: p deh-

Vad Lnvcker barnmår de, t i.\ rr«
der m$rr jr der 'mibrrr r... 1r 1a, barn
h,rjår iu ku.m russa i4-ninrdeE-åldetr.

Lne *öjdde i stesefl td| ho siltiLlflnna
hllra,:ka.' 

Soppa...har iag nos litit all. soiter
.om fin.\ r^r låg.. nrr d^m opererade in
dndcrna... derir raluoir\en nu k.if
-,t!a rikll8rfredkortbträr... neet.. gr^r
\rker. .neer... detmåne \aLa helrslara...

Tomatsoppa, jordänskockssoppa och
chmpinjonsoppa .ar pläts ikoisen.

- Får råi nöja mis med t.e sorrer hädan-

Marneläd... rad skaman med dertill.
ura! brod... den här är iu i alla fall slät...
bra med slås, så nan ser isenom...Iår väl

En Cunnb Apdkoshdnelad iho ner t
kotscn- O,h unba,sselc. O.h krstdnteD,.
te. Kaaestehsek bå th.ållct nrb: ,"'",1"t

enda a,sördnde l ol batkatkd shd bli

Efter burlJryllorna tr pakethylloma
vid.

Nyponsoppa... det rar jag... der är
nyttigt.. . bm soln mellanmål... ias
tar lire grädde sen också. .. och Kesel-
la. .. det kan man blanda i uppvispad
srädde, sa dietisren... blir alldeles t.luf
figt, lättärer... ett bra proteintillskott,
sa hon också... proteinrillskofi. . . vil,
ka ord dom slänger sig medl...

Hon ler vid minnet.

Apelsinlromage! . . . härharvigre-
lc! allGal ... tick vi jan1r på sjukh;scr
. .. fifn( det Lnaonfromåse uoi .
Ettt sndbba ögokhdst olh dcklilldlitd

lldskdn konn* tiLL dn önd-ifls iseh.
Ha hitdt ingd lihgan hAl belkr, nefl

apelsinfiomdsek söLlas till de öurixd uatur
nd, tik'am thahladtuJduypulu o b ut
tlEÅ,,ttt.
' - Class... tar jag sist av allt. .. det

blh bara eLerrätter... iås måste ha
mat... kan dom ha nån alldelcs slär
köttpat6 i delikåtessdiskcn ? . . . knap
past troligt... dct är vanlig köttfärs i
ållihop... grövre än vanlis r o m...

Hah tnhl&t risst td sie e titrå'gadsa
helfla' j d.lihdtessdisken äfldå. n. så h.i
das hon ar rekkmskyLtarna @dfllö/ slas

NYHET srar det. - Mrnsopure
H:llonnnre Frnd,rs -

Joinenvisst... det .finns!... Dct
har nog kommit mycket n)hetcr i 

"ffärerna medan jas varit sjuk... där är
dom... bland glassen...

tttist sPeidr han uidarc i frtsdiskknsdn.
Grönsaker... fisk... kyckling...
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vilt. .. varför Iinns det ingen pur6 kijtt-
pur6?...

Beky,"rdd tittdt bot på tut bspdlz.tet i

- Men bilden.,. har jag inte den
med mig?

Eftel lite letande i ,öslzaft hitttu hak rckLdrh-
blddet nerl bilde ue liten bLoflhis std-
ta sfatn ned eh lj,sb/ n heb sl* ldsad
/aft i. OXPURE s det i bladets öuethanr.
U del bildeh s ånilarl te,t ath siffettdbel-
le/. Niitiftgsfiden. Och khgst flel lldggdr
sdnl d hdnh på tilbe*dteft san på ftlhe-

'En bild siget net aft tuse otuJ hade
hah ti hr, nt hot låg på si"bh"ssnhgei
orh ihte k flde tdla eftet apefatiaken-

''Fåt ids deh?" hade ho sk/irit På efl
lapp o.h pehat på eh bild son dietisteh hd-

"Såfl hiit nat skdids bd,fitias hannet
ur hälifiåfl. Kai ias inte sdsa det till folk, så
kan ias usa .len biLden" hade hon resone-

NL hafl1 et Uldefl tilL pa$. Yssiisek
kdfl hoft tald flåsatsåhb isen, nen bildd öt
it så btu. nnl nan ska beuisa att nåsot urh-

Har han fruktpur6er hemma, kan
h,n rå hem k.iiiorräer ock,å.

Beslutsant steia' hok tuap tll ra,estån.
dtubu/eh, fn.ker f/dn rckldnbkdet o.h sä
get så tydligt bo fötnåt:

- Pur6eråv kött,tå.k. Och fisk.
Butiksfi)Btånddrc sanskdl bdldet, på

båda sidaL a.h /acket d.t t;llbakd he,l ot

Der därsäljs barå på storhushåll.
Hon reagerar inre, fdrstår inre. Förcstån

dåren försöker fdrkldra:
STORHUSHÅLL. Dom levere.ar inte

till oss vanliea buriker. Der finns två mar
knader fö. iiysmedel I Syffise. KONSU
I,IENT, det är vi der, som sälier till Enlisa
konsrntnter. Som har err ya lst liret hus-
håll. Hentuå alhså. Och handlar sin mat
själva. Men STORHUSHÅLL, don slilier
bara till storhulhåll. Reslarranser, sjuklus
och sånt. Vl hår inte sån !ura, tiaärr.

Liuser karln? Hon har i! siäh seft den!
Hon blir så ärsatthon näslan skriker:

- Mango pur6l Hallon pur6l I gla$ fr,

Ia,la. Lusna sig lile dame!. Vi fick visst
två irysta pur6e. häromdan. Man kån serve
ra don som sås tillglass. MrrkergottlVår

Förci;\idlleefldet hlisnds på. Henfles ilska
n klinqar I stölLe, tt.hs det san an pråtek
tränset på, f& lösten dnlr o.h bln dlh
srdgdle, htu det blil beflnes tut dtt fötsökd

Jas ,r/ prölat. Köt och fisk och allt.
Flera månader... Dom tos bolt tuDsan...
mo ä.nlalva . . . Jag kan nte tusga . . .

Sen blit det ryst i föteståndarbqea ea
\åhs st'd. Hok kän at för dtt åtelfå siäI,-
hahha llen, h dfl fafiningeh.
. - Jag ärlcdscr... ias beklasar... vi har

Nccj, inte Konsm, inte ICA, inre
Text: Dietkt DÅ]F

la/4,F är en ndskrrft för /arynqektome-
rade de som iått struphuvudel bort
opereral

henilaryngektomerade de som fått
ena slämbandet bodopererat
glossektameade de som fått delar
av eller he a tunqan bortopererad. Om
fattar även andra operaioner r mun.
hålan
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