
Ted ”Cancerdagboken” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi skriver sagor och berättelser om superhjältar. Som flyger och lyfter 
berg. Jag vill berätta om en superhjälte som finns på riktigt. Ted. Ni 
som sett min film kanske minns att jag pratar om cancerdagboken 
och hans insamling. Här är han igen. Jag är så tacksam att få 



presentera Ted som min ambassadör. På Teds Instagram 
”Cancerdagboken” kan man följa hans resa och kamp. 

”Den 19/12 klockan 14.30 kallar de in mig och min fru på öron näsa 
hals. Överläkaren som jag först träffade tre veckor innan satte sig 
framför oss och berättade som det var. Du har cancer, lymfom.... Det 
hela startade i slutet av oktober med att jag hade hög feber och en 
svullen mandel. Läkaren tog sänkan och blodprov, allt såg bra ut. Den 
svullna mandeln lägger sig om ett par veckor. Om inte får du 
återkomma.” 

Hur har cancer påverkat ditt liv? 
 

När jag fick cancerbeskedet i julas så bestämde jag mig direkt för att 
krossa cancern. Inte en chans att jag inte skulle klara det. Det har 
varit en tuff resa med operation, cellgifter och strålning. Men med ett 
enormt stöd från familj, vänner och bekanta har jag lyckats. Att få 
cancer i Corona-tider har gjort det till en extremt svår och tuff 
situation. Nu är jag så tacksam över att få vara med familjen och 
njuta av de små sakerna. Jag har lärt mig att uppskatta de små 
sakerna. Mitt instagramkonto som jag skapade i starten av detta har 
hjälpt mig otroligt mycket. Men det bästa med kontot nu är att jag får 
chansen att hjälpa andra. 

Hur ser du på cancerforskningen? 

 
Jag är otroligt tacksam för forskningen och det arbete som ligger 
bakom. Utan forskningen hade jag inte levt för att få vara pappa, 
man, någons vän och granne. Jag har själv en insamling och min 
ambition är att uppnå satt insamlingsmål. 
 
Vad tänker du när du hör uttrycket ”tack hurra”? 



 
Jag känner tacksamhet och lycka till livet och tillhörigheten till nära 
och kära. Man ska fira livet varje dag - Tack Hurra! 

Stöd Teds insamling på 
cancerfonden.se/insamlingar/cancerdagboken 

 

Tack hurra för Ted som vill hjälpa mig i min kamp och som samtidigt 
kämpar sin egen!  

Tack hurra för Teds familj och vänner som stöttar honom! 

Tack hurra för sjukvården som hjälpte Ted och hittade hans cancer i 
tid!!! 

Tillsammans är vi starka! 

 


