
Yvonne: Våga vara annorlunda
Mod är att hålla ut när alla andra ger upp, men också att 
våga tänka om och göra något annorlunda när alla andra 
fortsätter på den inslagna vägen. 

Yvonne, Säffle

Tjejerna i 
Sex and the City
– vem är du?
Charlotte
Har höga krav på sina pojk-
vänner; de ska helst vara 
både förmögna, framgångs-
rika och snygga. Det tog tid 
att acceptera maken Harry 
som var flintis och pratade 
med mat i munnen.

Carrie
Faller för oberäkneliga män 
som inte vill binda sig (Mr 
Big och Alexander Petrovsky) 
och har svårt att gå vidare. 
När hon träffar män som är 
seriösa (Aiden) blir hon själv 
en svikare.

Miranda
Tuff advokat som hatar att 
vara beroende och har svårt 
att släppa någon inpå livet. 
Väljer ofta mindre fram-
gångsrika killar som nörden 
Skipper och bartendern 
Steve, och anklagar dem 
sedan för att inte försöka 
lyckas.

Samantha
Ser män som sexobjekt och 
tidsfördriv och har aldrig 
velat binda sig. Blev livrädd 
när snyggingen Smith ville 
hålla handen på stan och 
vägrade tro att hans kärlek 
var djup och 
varaktig.

Det snackas 
också om…
• Den längsta omgången 
monopolspel varade 
i 660 timmar.
• I amerikanska action-
filmer säger man aldrig 
”hej då” i telefon.
• De flesta somnar inom 
sju minuter efter det att 
de släckt och lagt sig ner.

Benita: Tycker synd 
om Kristina
Mest tycker jag synd om barn
modellen Kristina, hon är ju 
ändå ännu ett barn som hamnat 
i vuxenvärlden. Men jag tycker 
att ansvaret i sin helhet ligger 
på föräldrarna! Har de rätt att 
eventuellt riskera Kristinas 
utveckling till mogen kvinna? 
Ingen vet ju hur hon skulle ha 
blivit med en ”normal” barn
dom. Tråkigt att pengar är 
viktigare än barnets trygghet.

Benita

Marianne: 
Nej tack till 
kvotering!
Toppen att allt fler 
kvinnor tar plats 
i regering, riksdag 
och styrelser. Men det 
ska vara på samma 
villkor som männen. 
Kvotering gillar jag 
inte, ska det vara 
jämlikhet så ska det!

Marianne E

Reaktioner på
krönikan om 
barmodeller

– Tilda såg bara konturer i 
början, men trots det ville hon 
se film och då blev det film, 
skrattar Lotta och berättar att 
de såg ”Frost” cirka fem gång
er om dagen och sjöng sång
erna från den.

Ibland när Tilda vilade un
der dagarna gick Lotta till 
nunneklostret som låg tätt in
till sjukhuset. Där kunde hon 
bli sittande och titta ut över 
alperna för att få någon sorts 
frid och lugn. De vackra vy
erna blev en hjälp att bearbeta 
allt som skett.

Tilda tillfrisknade sakta men 
säkert, och även om hon fort
farande inte kunde se så bra 
så fungerade kroppen allt 
bättre. Sköterskorna tog rull
stolen och rullade iväg Tilda 
på spa, där hon kopplade av, 
blev tvättad, fick massage, 
rena kläder – och kom tillbaka 
som en ny liten solstråle.

Lufttorkad skinka
Vad hon däremot inte gillade 
var sjukhusmaten, ofta gröt 
med socker på. Tilda höll på 
att bli galen av allt socker de 
öste över maten. Hon visste 
inte vad hon ville ha, men det 
var definitivt inte socker. Och 
efter att hon fått smaka luft
torkad skinka ville hon inte 
ha något annat. Efteråt har fa
miljen fått veta att på grund av 
att olika organ i Tildas kropp 
slogs ut dränerades kroppen 
på de egna salterna, och där
för uppstod detta saltbehov.

– Hon kräver fortfarande 
serranoskinka, säger Lotta 
med ett leende.

Ett annat minne från sjuk
hustiden som värmde hennes 
hjärta var när sjukhusclow
nerna kom på besök. Lotta såg 
hur hennes dotter sken upp, 
skrattade och glömde allt trå
kigt för en stund. Clownerna 
sjöng ”What a wonderful 
world” för Tilda. Vad clow
nerna inte visste var att det 
också är Lottas och Niklas 
sång. Sången de hade på sitt 
bröllop och som de älskar. 
När de hörde sången på sjuk
huset kände de tacksamhet 
och hopp.

Att Tilda hade en bra 
grundkondition, cykling till 
och från skolan och normalt 
spring och lek, var en bidra
gande faktor till hennes över
levnad. Utan den skulle hon 
inte ha klarat sig, menade de 
österrikiska läkarna.

Efter tre veckor transporte
rades Tilda och Lotta hem med 
sjukflyg och sedan ambulans 
direkt till isoleringsavdelning
en på Umas, Malmö universi
tetssjukhus. Fortfarande visste 
ingen vad som orsakat Tildas 
tillstånd. Läkarna i Malmö var 
lika konfunderade som läkar
na i Österrike. Eftersom alla 
journaler var på tyska tog det 
ett tag att reda ut vad som 
sagts och gjorts.

Åkte tillbaka
Tilda stannade på sjukhuset 
i flera veckor innan hon fick 
komma hem. Men sedan var 
det skola, fritids och vardag 
som började gälla igen.

Ett år senare, i februari 2015, 
åkte hela familjen tillbaka till 
Pitztahl. Inte bara för att åka 
skidor, utan också för att hälsa 
på sjukhusets personal.

– Jag ville först inte åka, det 
var så många otäcka minnen, 
men när jag väl var där insåg 
jag att det var rätt beslut, sä
ger Lotta.

All personal kom för att 
hälsa på Tilda och de läkare 
som var lediga den dagen kom 
till sjukhuset ändå. De ville 
inte missa chansen att få se 
mirakelbarnet som de aldrig 
trodde skulle överleva.

– Det var så underbart att se 
personalen igen, säger Lotta. 
Jag ångrar verkligen inte att vi 
återvände. Tilda gav alla pre
senter och hon hade skrivit 
underbara kort med texten 
”Danke für meine leben” 
(Tack för mitt liv), berättar 
Lotta.

Hon kan inte nog framhålla 
hur väl alla, både i Österrike 
och på Umas, tagit hand om 
Tilda.

I dag är Tilda som vilken tio
åring som helst som går i sko
lan och har många aktiviteter 
och kompisar. Läkarna tror 
att Tilda kan komma att be
höva glasögon på grund av att 
hornhinnorna lossnade, men 
det får framtiden utvisa. 

TILDAS KROPP 
GJORDE SIG…
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