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Jennie köpte band av mig, och berättade om sin mamma och att hon hade mist 
fler i cancer. Jag frågade henne om hon ville vara min ambassadör och det ville 
hon! Jag blev verkligen jätteglad, för Jennies berättelse är så viktig! Jag är 
jättestolt att få presentera den. Jag tänker ofta på att så länge kaffet smakar 
gott, så är livet värt att leva.     

 

Hur har cancer påverkat ditt liv?        

-Cancer har påverkat mitt liv till och med innan jag föddes, då min mormor 
Jenny dog bara några månader innan jag föddes och mamma fick sitt första 
barn. Jag fick mormors namn, vilket känns bra. När jag var 9 år dog min fina 
farmor Elsa alldeles för tidigt och lämnade ett stort tomrum efter sig. Under 
livet sen har jag förlorat arbetskamrater och andra vänner. För fyra år sedan 
dog min underbara kusin Lena efter många års hård kamp mot cancer och 
lämnade man och barn efter sig. Förra året var det så dags igen då min älskade 



mamma Barbro dog efter en tids sjukdom då cancern kom tillbaka efter att hon 
kämpat med cellgifter och operationer 2012. Hon fick diagnosen september 
2018 och dog 15 mars 2019. Hur tufft det än var för mamma sista halvåret med 
cellgiftsbehandling och strålning och så klagade hon sällan. Hennes motto var 
att "Så länge kaffe smakar gott är livet värt att leva" och sista koppen kaffe 
kokade jag åt henne dagen innan hon dog, hon orkade bara med en liten mun 
men fick den goda kaffesmaken. Men hur tufft det än har varit att mista min 
mamma så har jag ännu större livslust nu än tidigare. Vi dör bara en dag men 
alla andra dagar lever vi och kan den som är dödssjuk se glädjeämnen under en 
dag, så borde det vara väldigt enkelt för oss andra som är friska att varje dag 
känna tacksamhet och lägga av ett gapskratt att hjärtat slår och vi fick benen 
utanför sängen i dag också!!  

Hur ser du på cancerforskning?     

-Jag tycker det är jätteviktigt att det bedrivs forskning så att vi till slut kan få ett 
svar på gåtan varför cancer uppstår och då förhindra det.  Det som gläder mig 
enormt är att barn i så stor utsträckning nu botas från cancer, tack! hurra! och 
det kan vi tacka forskningen för. Jag kan inte tänka mig något värre än att 
behöva se sitt barn sjuk. Jag tänker också mycket på att jag har mist många 
nära släktingar och undrar en del över de gener jag har, bär jag på 
cancergener? Skulle jag i framtiden kunna botas innan jag blev sjuk, genom att 
plocka bort celler som bär på anlag? Detta är det bara forskning som kan lösa i 
så fall.  

Vad tänker du när du hör uttrycket tack hurra?    

-Jag tänker tack! hurra! för det liv vi har fått. Att låta glädje och tacksamhet få 
ta det största utrymmet i livet så blir inga liv meningslösa. Jag har mist många 
och det har gjort att jag är så tacksam för varje dag jag får vara frisk och leva 
med dem jag älskar. Jag tänker väldigt mycket på vad lyckligt lottad jag är som 
lever, tack! hurra! Vi som är friska, har tak över huvudet och mat på bordet, vi 
har alla möjlighet att skapa ett bra liv om vi väljer att se möjligheter istället för 
hinder. Jag lever inget märkvärdigt eller spektakulärt liv men jag lever och jag 
har vett att uppskatta det. Eller så är det just det som är märkvärdigt och 
spektakulärt för oss alla, att vi faktiskt lever. När mamma var sjuk så miste hon 
matlusten och nästan inget smakade bra, förutom kaffe och kake. Jag tänker 
mycket på när de funktionerna vi tar förgivet sviker oss, så blir det en stor sak 
att faktisk ha matlust en dag eller att kunna gå en promenad, plocka de första 
vitsipporna om våren och  höra fågelkvitter, se skogen ändra färg till guld på 



hösten, lyssna till ett sommarregn eller ta ett bad i sjön när solen tittar fram. Å 
inte minst, att dricka en kopp kaffe som smakar gott, då är livet värt att leva!  

Så jag säger Tack!Hurra att jag fick Barbro till mamma och mina barn fick dig 
som mormor   

Tack hurra för att Jennie vill hjälpa mig i kampen mot cancer!   

Tack hurra för att vi får minnas mamma Barbro och kusin Lena, och alla 
de andra som vandrat bredvid oss!   

Tack hurra för forskning som idag hjälper så många att överleva!   

Tillsammans är vi starka!   


