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1920

Vi ska inte refusera
våra medspelare

infördes
spritförbud i USA.
Det skulle
bestå i
13 år och
tanken
var att
minska
supande, brott, social utslagning och alkoholrelaterade
sjukdomar. Samtidigt ökade
den illegala sprithanteringen,
eftersom förbudstiden i USA
sammanföll med den stora
gangster- och maffiaepoken i
bland annat Chicago.

D

et berömda bröllopet i Kana var Jesu första tecken:
sexhundra liter vatten förvandlades till ädelt vin när
gästerna redan hade fått för mycket. Tecken för vad?
I spexet Henrik VIII tillämpar kungen orden Älska
din nästa! så att han halshugger aktuell hustru till förmån för
nästa. Äktenskapet som institution har alltid varit i kris, på
grund av mänsklig ofullkomlighet, numera också på grund av
möjligheter som folk förr inte kunde drömma om. Principen
slit-och-släng gäller alla relationer. Man ställer så höga krav att
ingen når upp till normen. Så fort man upptäcker en defekt i
någons utrustning börjar blicken flacka efter en nyare, uppdaterad modell av arten människa. Urvalet är oändligt tack vare
sociala medier. Vän är ett tomt ord. Varje relation kan blockeras med en knapptryckning.
Bröllopet i Kana säger: Gud är trogen och vill att vi ska vara
trogna. Han placerar vissa människor i vår väg för att vi ska ha
att göra just med dem. Vi får dem som gåva och som uppgift.
Med dem ska vi leva i ett gudomligt drama. Den plats där vi får
verka är scenen. Den tid vi lever i är en akt i dramat. Vi får varsin roll. Det finns anvisningar om handlingen i stort. Det finns
en regissör. Men vi är fria att gestalta vår roll, säga våra repliker och att ta vår steg i stor frihet. Vi ska inte avvisa vår roll. Vi

1945

försvann
den svenske
diplomaten
Raoul Wallenberg i Budapest, som
just intagits
av sovjetiska
Röda armén. Wallenberg hade
året innan inlett en räddningsaktion för stadens judar undan
nazisterna. Genom att utfärda
tusentals så kallade skyddspass
räddades livet på minst 10 000
människor. Varför Wallenberg
greps är fortfarande inte helt
klart, liksom hans vidare öden.

”Urvalet är oändligt tack vare
sociala medier. Vän är ett tomt ord.
Varje relation kan blockeras med en
knapptryckning”

2005

kidnappades elektronikföretaget Sibas chef Fabian
Bengtsson på väg från hemmet i Göteborg till arbetet.
Förövarna kontaktade fadern
Bengt Bengtsson och krävde
mångmiljonbelopp för att frige
sonen. Efter 17 dagar återfanns
offret oskadd och polisen kunde sedan gripa kidnapparna.

Samma dag
blev höjdhopparen
stefan
Holm
Idrottsgalans
kung. Som
OS-guldmedaljör i Aten 2004 hade han
redan innan galan fått Bragdguldet. Nu fick han utmärkelserna Årets manliga idrottare samt Årets prestation och
dessutom belönades han med
Jerringpriset. Årets kvinnliga
idrottare blev Carolina Klüft,
som tog guld i sjukamp vid OS
i Aten.

namnSdagen
I dag har anton och tony
namnsdag. Anton, av latinets
Antonius betyder ”den oskattbare” eller ”den ovärderlige”,
kom hit på 1600-talet och har
varit populärt de senaste årtiondena. Cirka 35 600 heter
Anton, omkring 26 300 har det
som tilltalsnamn eller som första förnamn. Tony kommer från
engelskan som kortform för
Anthony, en anglosaxisk böjning av latinets Antonius. Det
kom hit med amerikansk kultur
i mitten av 1900-talet. Cirka
17 500 heter Tony, ungefär
11 600 kallas så eller har det
som första förnamn. (TT)
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Med Swea ger
Karin trygghet
Svensktalande kvinnor som bosätter sig utomlands behöver aldrig känna sig ensamma, behöver sällan stå utan råd när det nya
landets många mysterier söker svar.
– Det är bland annat därför vi finns.
Karin Högman är vice ordförande och programansvarig för Swea
i London.
– Vi vill vara ett stöd och göra
livet lättare för dem som vågar ta
språnget ut i världen, säger hon
Karin Högman är ett energiknippe, ett stort engagerat leende och
när hon talar om Swea – ett globalt
nätverk för svenska kvinnor – tycks
hon aldrig kunna sluta.

– Jag brinner för det här, säger
hon. Vi gör viktiga insatser för
Sverige, för svensk kultur och för

SvenSkar i england
svenska företag. Tänk dig själv att
komma till ett nytt land, utan att
känna en enda människa, utan att
veta hur samhället fungerar. Det är

som att hamna på ett gungfly.
Själv lämnade Karin tryggheten i
Sverige för snart två år sedan. Hon
hade ett bra jobb som reklam- och
kampanjansvarig på NK i Stockholm och Göteborg, men maken
Kenneths jobb i London lockade
henne att följa med dit.
– Jag har fortsatt med konsultuppdrag med fokus på marknad
och kommunikation, berättar hon.

Men ganska snart blev också Swea
en viktig del av mitt liv i England.
På kort tid har Karin blivit en viktig och drivande kraft för organisationens avdelning i London. Karin
är i dag vice ordförande och ansvarig för programverksamheten. Och
hon lever efter devisen att ”ett bra
resultat kräver stort engagemang”.
– Jag lägger ner mycket tid, säger
hon. Men så vill jag ju testa nya saker och sätta min egen prägel på
verksamheten.
Swea i London
fixar och arrangerar finns allt från
events i samband med Chelsea Flower Show, Ascot och Wimbledon
till konsertkvällar, kräftskivor och
arbetsplatsbesök.
– En av våra medlemmar jobbar
på Scotland Yard. Utan henne, utan
Swea, hade vi aldrig fått chansen att
komma in där. Det var oerhört intressant.
Karin framhåller att Swea har två
målgrupper. Dels de egna medlemmarna och deras intressen, men sedan också befolkningen i landet där
de verkar.
– Ja, vi vill ju vara med och sprida
allt det vi tycker är fint och unikt
med svensk kultur. Där är våra stiBland det som

programansvarig.
programansvarig.

pendier, som vi delar ut varje år,
också viktiga. Sedan ska vi också
komma i håg att vi också bidrar till
viktiga samhällsfunktioner.
Som exempel nämner hon den
viktiga roll Swea spelar när Sverige går till val, då organisationen
sprider information om var och hur
man röstar och håller sig uppdaterad.
– Det är ju viktigt att få svenskarna till valurnorna.
SEdan SamarbEtar SwEa också
med Utrikesdepartementet. Man
har utarbetat specificerade handlingsplaner för varje ”Swea-land”
hur man ska agera i krissituationer.
– När orkanen Katrina svepte in
över södra USA 2005 spelade vi till
exempel en betydelsefull roll med
att bilda telefonkedjor och att
hjälpa och stötta alla svenskar i de
drabbade områdena.
Tillfredsställelsen i Karins engagemang är den uppskattning hon möter från alla de andra ”sweorna”, de
som betonar hur mycket lättare flytten utomlands blivit tack vare Swea.
Karin uppmanar själv alla som
har möjligheten, att våga ta klivet ut i det okända.
– Var inte rädd, ta steget, spänn

Karin Högman

SWEA

Ålder: 53
Yrke: Konsult inom marknadsföring och kommunikation, har
en bakgrund i en rad funktioner
på Nordiska Kompaniet (NK i
Stockholm och Göteborg)
bor: I Kensington i centrala
London. Född och uppvuxen i
Göteborg och Kungälv, men har
också bott i Hästevik och Billdal
Familj: Maken Kenneth Högman, regionchef i norra Europa
vid Loomis AB
Intressen: Konst (målar egna
tavlor), silversmide, golf, segling och allt annat med koppling
till hav och vatten

* Står för Swedish Women’s

fast fallskärmen och hoppa. Ett liv i
ett annat land är berikande och gör
dig till en bättre och mer ödmjuk
människa, och framför allt är det
ett äventyr!
Tore Lund
031-62 40 00 namn@gp.se

* Läs i morgon: Tiffany Ström, 23,
från Hisingen, har startat två band i
England, gett ut skivor och nu väntar Europaturné.

Educational Association.

* En ideell organisation för
svensktalande kvinnor som är
eller har bott utomlands.
* Grundades 1979 i Los Angeles
av Agneta Nilsson, som utsågs
till Årets Svensk i Världen 1995.
* Ger stöd vid utflyttning, flytt
mellan länder och flytt hem till
Sverige.
* Delar globalt ut stipendier om
sammanlagt två miljoner kronor
årligen.
* Samarbetar med svenskt
näringsliv och bistår UD bland
annat vid krissituationer i utlandet.
* Har 7 500 medlemmar i 33
länder i USA, Europa, Mellanöstern, Asien och Afrika.
* Prinsessan Christina är föreningens hedersordförande.
* Utser varje år Årets svenska
kvinna – utmärkelsen har bland
annat tilldelats Tina Nordström,
Kjerstin Dellert, drottning Silvia,
Ulla Wachtmeister och nu senast
operasångerskan Nina Stemme.

ska inte refusera våra medspelare. Vi ska inte eliminera dem
som kommer i vår väg. Vi ska inte lämna scenen i förtid. När
man glömmer sina repliker får man lita till den inre sufflösen.
Ibland får tystnaden tala.
Utmaningen är att på bästa sätt gestalta pjäsen i yttersta
respekt för medspelarna i handlingens komplikationer. Utan
komplikationer blev allt lika fascinerande som reklam: bara
fördelar, inga nackdelar, totalt olidligt.
Jesus kallar sig Brudgummen, den obotligt trogne, den som
inte kunde bryta sina löften och svika sig själv. Han är det perfekta uttrycket för Guds vilja och avsikter. Han lämnade ingen
i sticket därför att den människan komplicerade hans liv eller
hindrade hans karriär. Han var trogen till och med mot Judas
som förrådde honom, mot Petrus som förnekade honom, mot
sina plågoandar, som han bad för. Han svek inte dem som svek
honom.

I

det katolska vigselritualet heter det, i det avgörande
ögonblicket: Jag tar emot dig – inte jag tar dig – som min
äkta make/maka för att, med Kristi nåd, vara dig trogen i
med- och motgång, i lust och nöd, i sjukdom och hälsa, så
länge Gud låter oss leva.
Man kan tillämpa detta på alla som kommer i ens väg: jag
tar emot dig för att med Kristi nåd leva tillsammans med dig
på vår gemensamma scen, i svårigheter och under angenäma
tider, i kriser och i fest, så länge Gud låter oss leva.
Jag avvisar dig inte, jag ropar inte: Nästa!
Du är min nästa. Jag har tagit emot dig som gåva och tillfälle
att växa.

Anders
Piltz
Latinprofessor,
dominikanerpräst

