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Då har juli också sprungit i väg

och det är dags att utse månadens tårtvinnare som blir Linnéa Dyvik i Påryd. Linnéa
fyllde 90 år den 9 juli och var
en av dem som skickade in
några rader om sig själv och
fick med en födelsedagsnotis i
samband med högtidsdagen.
Alla som fyller jämt och skickar
in notismaterial om sin födelsedag i god tid deltar i utlottningen av en tårta i månaden
och ett par trisslotter i veckan.
Så kom igen och skicka in,
chansen att vinna är stor!
EMILIA THOR

DAGENS NAMN

NAMN VI MINNS

Helena och Elin

Helena kan komma av
det grekiska ordet
”helane”, som betyder
”fackla”. Namnet har
funnits här sedan 1100talet. Cirka 82 500 heter
Helena, omkring 27 400
kallas så eller har det
Helena af
som första förnamn.

För 20 år sedan, dog Belgiens kung
Baudouin, 62 år gammal. Han hade
blivit kung 1950 efter fadern
Leopold III som abdikerat. Baudouin var barnlös och hans bror
Albert efterträdde honom. Nyligen
abdikerade Albert till förmån för
sonen Philippe som nu är belgisk
kung

Sandeberg.

Elin är en svensk form av Helena och har
funnits här sedan 1300-talet, men hade
nästan försvunnit när det i början av
1980-talet åter blev populärt. Omkring 59
500 heter Elin, cirka 36 600 tilltalas så
eller har det som första förnamn.
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miljoner

...brittiska, franska och
amerikanska soldater
befann sig i tysk krigsfångenskap i första världskrigets slutskede. Det
konstaterades för 95 år
sedan, 1918, fyra år efter
utbrottet.

Johan Rabaeus fyller han 66 år.
FOTO: CLAUDIO BRESCIANI/SCANPIX

Johan Rabaeus

För 66 år sedan, 1947, föddes skådespelaren Johan
Rabaeus. Han har spelat på
småteatrar som Modellteatern och Pistolteatern men
kom till Dramaten 1984.
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Hon kommer med trygghet
Virkade bläckfiskar ska ge trygghet till de
för tidigt födda barnen eftersom tentaklerna påminner om navelsträngen i mammas mage. Nu har första lasset blötdjur
överlämnats till Neo Vaggan på Länssjukhuset i Kalmar.
KALMAR. – Det började i Danmark
när en familj fick barn för tidigt. De
bad de en vän till familjen att virka
en bläckfisk för att den skulle
påminna om navelsträngen, säger
Josefin Råberg.
De fortsatte att virka bläckfiskar
och nu har fenomenet spritt sig till
Sverige. Här är det bloggen Babydjungeln.se som har bestämt sig
för att hjälpa några av de 10 000
barn som varje år föds för tidigt
och vårdas på neonatalavdelningarna runt om i landet. 27-åriga Josefin Råberg fick nys om kampanjen
på Facebook och är nu Kalmars
ambassadör. Det innebär att hon
kommer att tvätta alla bläckfiskar
och lämna dem på Neonatalavdelningen Vaggan i Kalmar.
– Jag började virka när jag blev
gravid och nu har jag gjort det när
min bebis har sovit, säger Josefin
Råberg.

sjuksköterskan Sofia Näslund.
Hon berättar att barnens gripreflex kommer väldigt tidigt och att
sonden då är behändig att dra ut.
Nu kommer i stället bläckfiskarnas
armar att finnas nära till hands att
dra i. Dessutom skänker de trygghet eftersom det påminner om
navelsträngen och tiden inne i
mammas mage.

Avdelningen nappade direkt

Eftersom för tidigt födda barn har
svårt att hålla värmen ligger tvillingarna Silvertern i en värmebädd. De föddes den 14 juli, fem
veckor för tidigt. Än så länge heter
de bara ettan och tvåan och vägde
2 155 gram respektive 1 985 gram.
– Jag hade nästan räknat med att

När hon kontaktade neonatalavdelningen och berättade om
bläckfiskarna nappade de direkt.
– I bland får vi nallar ifrån Ikea,
men det här känns mycket roligare. Att de gör det här på sin fritid
och sedan ger till oss är fint, säger

Svårt att hålla värmen

Sjuksköterskan Sofia Näslund är imponerad över de
små djuren. ”Det var inte förrän Josefin ringde oss som
vi fick reda på den här kampanjen.”, säger Sofia Näslund.

Där ska han i år spela Salieri
i pjäsen Amadeus. Han har
även gestaltat Eriks styvfar i
filmen Ondskan och spelat
handlaren Sjökvist i senaste
Åsa Nisse-filmen.

”Moralisk
indignation
är avund med
en gloria på.”

J K Rowling

H G Wells, brittisk författare, 1866-1946

För 48 år sedan, 1965,
föddes författaren J K
Rowling, skapare av
böckerna om trollkarlspojken Harry Potter. Numera
är bokserien avslutad och
förra året kom hennes
vuxenbok Den tomma
stolen, där hon skriver om
vardagslivets småsinthet.

Vi vill ha era tips! Jubilar? Nybliven tonåring eller pensionär? Vi vill berätta om dig!
Kontakta oss på familj@barometern.se

1968

DET HÄNDE DÅ

1998

För 45 år sedan, 1968,
vaknade en vulkan i
Mellanamerika till liv efter
mer än 600 års vila.
Vulkanutbrottet skedde i
Costa Rica och krävde minst
100 dödsoffer.

För 15 år sedan, 1998, kom
korruptionen inom det
kinesiska kommunistpartiet
upp i dagen, då Pekings
förre partichef och borgmästare Chen Xitong
dömdes till 16 års fängelse
för korruption och försumlighet. Han var inblandad i
en muthärva som gällde
jättelika tillgångar i fastigheter som han även skänkt till
sin älskarinna.
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Så funkar det
● Vem som helst får virka

bläckfiskar och man hittar
beskrivning och säkerhetskrav på Babydjungeln.
se.
● Sedan skickar man bläckfisken till ambassadören
för den neonatalavdelning
man vill skänka bläckfisken till.
● Ambassadören tvättar,
packar bläckfisken i en
påse och skänker till sin
lokala neo-avdelning.
● Neonatalavdelningen delar
ut bläckfiskarna till de för
tidigt födda barnen.

En del blir syskondjur

– Bläckfiskarna som inte uppfyller
kraven får bli syskondjur. Det är
roligt att någon får dem när de inte
går i genom, säger Josefin Råberg
som i dag ska överlämna första lasset bläckfiskar.
På Neo Vaggan i Kalmar tar man
emot barn som är födda efter vecka
30. Kommer de innan dess så
skickas de till Universitetssjukhuset i Linköping.
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27-åriga Josefin Råberg är ”Bläckfiskambassadör” i Kalmar. Här är hon påväg att överlämna det första lasset
med bläckfiskar till Neo Vaggan. Hon tycker det är kul att göra något lokalt och hoppas att fler ska börja virka
bläckfiskar.
de skulle komma för tidigt eftersom de var tvillingar, säger mamma
Hanna Silvertern.

”Dra i sladdarna”

terskan Sofia har valt ut två av Josefins bläckfiskar till tvillingarna och
lägger ner dem i sängen. De pyttesmå händerna griper tag.

Pappa Jonas är hemma och flyttpackar, då familjen snart ska flytta
till Nybro. Och om några veckor
hoppas familjen kunna flytta ut
från Neo Vaggan, men först måste
barnen kunna äta själva. Sjukskö-

Förutom att bläckfiskarna ger trygghet, kommer det vara ett fint minne
från tiden på neonatalavdelningen.

– Det passar dem bra. De brukar
ligga och dra i sladdarna, säger
Hanna Silvertern.
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”Jag började
virka när jag blev
gravid och nu har
jag gjort det när
min bebis har
sovit.”
Josefin Råberg.

emilia.thor
@barometern.se
0480–591 00

Sofia Näslund har jobbat på Neo vaggan i ett år. ”Det
är fantastiskt. Man får vara med i de stora ögonblicken i en familjs liv.”

Tvillingflickorna Silvertern
heter än så länge bara Ettan
och Tvåan.

Tvillingarna Silvertern heter än så länge bara Ettan och Tvåan
och föddes fem veckor för tidigt, vilket är ganska vanligt vid
tvillingfödslar.

