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De är rosa
krigare!

● Renée Nyberg var med från start och har i många år, på Rosa Bandet-
galan, förmedlat känslosamma berättelser om kvinnor vars liv förändrats i 
ett slag med cancerbeskedet, men också hoppet om att livet kan bli bättre 
efter riktigt svarta stunder. Anna Benson var 2012 ambassadör för 
Cancerfonden och har senaste två åren jobbat med Rosa kokboken, som 
släpps nu i oktober, där 20 kända kvinnor (bland dem Renée) pratar om 
sitt möte med cancer – och hela vinsten går till Cancerfonden. 

Ja, de här två kvinnorna är kunniga, lyfter frågan och talar sig varma om 
vikten av att ge pengar till forskningen. Två rosa krigare som inte själva 
haft sjukdomen, men som med stort engagemang gått in i kampen för att 
ingen kvinna ska behöva dö i bröstcancer. 
Varför har just bröstcancer blivit en så viktig fråga för er? 

– Det är ju den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Var femte 
kvinna får bröstcancer, och eftersom varje kvinna har några i sin omgiv-
ning som berörs starkt av hennes sjukdom, så kan man säga att alla drab-
bas. Det gör engagemanget ganska självklart, säger Renée. 

– När man på nära håll ser vilket lidande det är att få bröstcancer, även 
om prognosen idag är hoppfull, så vill man gärna vara med och samla in 
pengar till forskningen. Forskningen räddar verkligen liv – kolla bara på 
vad som har hänt sedan 60-talet, säger Renée. 

– Jag tror också att om man har stått bredvid en cancersjuk utan att 
kunna göra så mycket känner man sig väldigt hjälplös. Det har gjort att jag 

Renée och Anna har valt att med hjärta och  
stort allvar kämpa för att ingen kvinna ska 

behöva dö i bröstcancer. Skälet: Båda har 
upplevt sjukdomen på nära håll.  
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Anna Benson:
– Jag kommer 
att fortsätta tills 
gåtan är löst

Renée Nyberg:
– Forskningen 
räddar verkligen liv
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och många med mig har hittat kraft och stark vilja 
att förändra, säger Anna. 

– Jag har funderat på dig, för du förlorade ju din 
sambo för cirka tre år sedan, och det är lätt att vara 
engagerad i stunden, när man själv är mitt uppe i 
det – men det häftiga med dig är att du fortsätter 
kämpa, säger Renée till Anna. 

– Och jag kommer nog att fortsätta tills gåtan är 
löst. För två år sedan hade jag ett insamlingspro-
jekt som hette ”Måla Rosa”, där vi gjorde 44 stopp 
på en månad. Då insåg jag hur lätt det är att hjälpa 
till – vi fick in nästan en miljon kronor. Och som 
tävlingsmänniska vill jag förstås samla in mer den 
här gången, skrattar Anna. 
Men går det att som vanlig människa hjälpa till? 

– Absolut, ibland hör man folk säga att det är 
svårt att hjälpa alla, men om alla svenskar gav en 
krona till alla hjälporganisationer så skulle de få 
över nio miljoner var, säger Anna. 
På vilka andra sätt är Rosa Bandet viktigt? 

– Eftersom det finns en sexualitet kopplad till 
just bröstcancer var diagnosen länge skamfylld, 
men ju f ler som har klivit fram och modigt pratat 
om sina rädslor, sin kamp och som har visat upp 
den nakna sanningen om hur man ser ut efter en 
bröstoperation eller när håret faller, desto mer har 
skammen kring sjukdomen minskat, säger Renée. 

– Det var så starkt när Katarina Hultling satt i 
Skavlan och tog av sig peruken, visade sin skalliga 
hjässa. Samma när Christine Meltzer gjorde det i 
sitt program. Att tappa håret verkar vara det värsta – 
så mycket av vår kvinnlighet sitter där, säger Renée. 

– Jag glömmer aldrig när mitt ex tappade sitt 

hår och jag minns hur jobbigt hon tyckte 
det var, säger Anna. 
Men påverkas ni inte av alla dessa historier ni 
får ta del av? Blir ni inte nojiga och rädda för 
att själva drabbas av cancer? 

– För mig har det varit en form av bear-
betning att prata med många om cancer – 
att dela upplevelser och känslor med an-
dra. I boken har jag också lyft det faktum 
att de f lesta klarar sig, oavsett min egen er-
farenhet, säger Anna. 

– I arbetet med Rosa kokboken har jag 
blivit mer medveten om vad jag stoppar i 
mig. Jag värnar om bra råvaror, äter ekolo-
giskt, gärna gluten- och laktosfritt. Jag 
funderar till och med på vad jag smörjer 
in kroppen med, säger Anna. 

– Där är jag inte 
alls lika duktig,  

säger Renée. 
– Det är klart att jag går på 

mammografi och kollar ige-
nom mina bröst, men … 
Kanske beror det på att jag har 
levt med en hypokondriker i så 
många år, haha, men jag har 
iallfall någon slags naiv tro på 
att det inte drabbar mig trots att jag mycket väl vet 
hur många som får bröstcancer och trots att min 
pappa dog i cancer. En störning… säger Renée. 

– Fast Kim Anderzon säger att hon är ett levande 
exempel på att även de som bara äter ekologiskt och 
yogar varje dag kan drabbas. Jag tror på att före-
bygga till den grad man trivs med, säger Anna. 
Renée, du hittade en knöl i ena bröstet för något år 
sedan. Hur var det? 

– I mitt arbete med det här har jag blivit högst 
medveten om att en knöl ska man kolla upp direkt, 
för ju tidigare, desto större chans att bli botad. Så 
jag gick till läkare. Knölen visade sig var ofarlig, 
men det värsta var väntan på beskedet. De dagarna 
var ett helvete, för då kom alla tankar som ”Shit, 
vad händer med mina barn om jag försvinner?”, 
säger Renée och tillägger: 

– Tänk om vi en dag kunde nå punkten där en 
kvinna, när hon får sin bröstcancerdiagnos, kan 
tänka ”det är lugnt, jag kanske måste gå igenom 
en tuff behandling, men jag kommer att överleva”.

– Det skriver jag verkligen under på. Det, och 
att alla, var i landet man än bor, ska få likvärdig 
vård, säger Anna. ●

”Ju fler som 
kliver fram, 
desto mer 
skingras 
skammen”

RENÉES & ANNAS 
PERSONLIGA  

BERÄTTELSER

Om varje svensk gav en krona 
skulle vi få in 9 miljoner 
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Anna ger nu ut Rosa 
Kokboken, där all vinst 
går till Cancerfonden. 
Var 2012 ambassadör 
för Rosa Bandet, drev 
insamlingsprojektet 
”Måla Rosa”.

Renée ledde i åtta 
år Rosa Bandet-
galan på TV3.  
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Jag kommer aldrig att glömma den 
dag för två år sedan då Laisa ringde till 
mig och berättade. Jag stod i tvättstu-

gan och hon sa ’nu kommer du inte att bli glad, 
men jag har fått bröstcancer’. Orden kom som ett 
slag och jag satte mig ner på golvet. Jag tror att jag 
var ganska samlad under vårt samtal, men sedan 
kom rädslan och chocken och jag grät och grät. 
Samtidigt var jag tacksam över 
alla år som jag jobbat med den 
här frågan, för jag visste att jag 
kunde stötta henne i processen. 

Jag och Laisa är grannar på 
landet och har varit nära vänner 
i 20 år. Det finns faktiskt ingen 
människa i mitt liv som har fun-
nits där så mycket för mig och mina barn som 
Laisa. Hon har varit en av Stockholms främsta krö-
gare med mycket på agendan, men vad hon än har 
stått mitt uppe i, så har hon alltid släppt allt och 
satt sig ner på golvet, lekt med och lyssnat på mina 
barn. ’Vi har myspys’, säger hon och bakar, syr el-
ler bygger kojor – gör allt det där jag inte kan. Ja, 
hon är mina barns extramamma och min storasys-
ter-i-hjärtat. 

Eller om jag säger så här: När jag och David gifte 
oss åkte vi till en liten ö i Thailand för att vi ville 
vara själva med barnen. Den enda andra som när-
varade var Laisa – för hon är alltid med. Alltid. 

Jag följde med Laisa på alla 
läkarbesök så att hon inte skulle 
vara ensam. Jag klev in i min 
journalistroll, tog in all infor-
mation och ställde alla frågor 
till läkaren som hon själv inte 
kom på där och då, för när man 
själv är drabbad fastnar man lik-
som i besked som ”tuff cytosta-
tikabehandling”. Det var skönt 
för mig också, för därmed visste 
jag precis hur hennes diagnos 
och prognos såg ut. Och det 
finns något fint i att få dela det 
jobbiga.  

Sedan var det ju tufft när hon 
rullades in för operation första 
gången, att se hennes rädsla. Ja, 
det var nog ett av de värsta 
ögonblicken, för Laisa har alltid 
varit en urkraft av positivitet 
och jävlar anamma. Under ope-
rationen var det en uppmärk-

sam läkare som såg att hon hade cancer i andra 
bröstet också, så två dagar innan Rosa Bandet-
galan opererades hon för andra gången. Därefter 
kändes det ändå lite lättare, för man går in i en 
mer konstruktiv fas, ”nu ska vi igenom skiten”. 

Laisa kände störst skräck inför att tappa håret 
och ville länge inte göra cellgiftsbehandlingen på 
grund av det, tills hon fick kapitulera inför faktum. 

Men jag minns när vi provade ut 
peruk till henne, den ena såg be-
drövligare ut än den andra, och jag 
tänkte att ”så där kan du faktiskt 
inte se ut”. Då bröt vi ihop av skratt, 
för hon såg så kul ut, och det var 
något förlösande i det, att få skratta 
tillsammans åt eländet. 

Laisa mår bra nu och är friskförklarad, vilket vi 
firade i somras ute på landet. Det var en fantastisk 
känsla och min dotter hade skrivit ett långt tal, där 
det bland annat stod att ’Laisa, du backar bara när 
du tar sats’. Så är det verkligen med henne. Jag är 
oerhört tacksam över att vi fick mer tid ihop.” ●

Renée: 

Så har händelsen  
förändrat mig: 
”Förgängligheten blir tyd-
lig, jag tar inte längre livet 
för givet.”

Så har Rosa Bandet-
engagemanget förändrat 
mitt liv: 
”Det finns något som sä-
ger att det är mer tillfreds-
ställande att ge än att få 
– att under de här åren få 
vara en liten pusselbit i 
kampen mot bröstcancer 
har varit väldigt givande.” 

Det här önskar jag att mitt 
arbete leder till: 
”Att vi kan samla in ännu 
mer pengar till forskning-
en, för att i slutändan kom-
ma till målet där ingen 
kvinna behöver dö i bröst-
cancer.” 

”Ingen har  
funnits för mig 
och mina barn 
som Laisa”

– Jag följde med 
på alla läkarbesök 

Då blev 
bröstcancer
personligt  
för mig ...

ANNAS 
BERÄTTELSE OM 

KÄRLEK ...
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Hon var mitt livs första himlastor-
mande förälskelse. Nu finns hon inte 
mer. Men vi fick ett år tillsammans. 

Ett år med cancer och kärlek i en märklig symbios. 
Jag och C, som jag kallar henne, lärde känna 

varandra 2009, när jag bodde i Miami, USA. C var 
en kvinna som höll mycket för sig själv, men hon 
berättade om sin bröstcancer för mig – kanske var 
det för att jag bodde så långt bort 
som jag blev hennes bundsförvant, 
den hon öppnade upp för och pra-
tade med. Vi hördes i stort sett 
varje dag, och när jag kom hem 
blev vi förälskade. Då hade hon re-
dan påbörjat sina behandlingar, 
var mitt uppe i cellgiftsbehand-
lingen. Kärleken var så självklar, så 
döden fanns inte ens i våra tankar, 
den var inget alternativ, och läkarna gav oss posi-
tiva besked. Fast så här i efterhand tänker jag att 
det kanske var delvis därför vår kärlek kändes så 
intensiv, för livet blev så påtagligt och vi stod var-
andra enormt nära och delade saker som jag tror 
att man vanligtvis inte delar: Jag höll henne och 
torkade hennes mun när hon kräktes efter cellgif-
terna. Jag masserade henne på natten tills smärtan 
släppt och hon kunde sova. Jag hjälpte henne med 

bh:ar och kläder som inte av-
slöjade det amputerade brös-
tet och gjorde frisyr av de 
små fjunen på den kala hjäs-
san. Ja, det var en väldigt 
stark och omtumlande tid, 
och känslan av hjälplöshet 
var värst. För mitt i något så 
livsavgörande kunde jag inte 
göra mycket mer än det var-
dagliga; finnas där, lyssna, 
städa och se till att hon fick i 
sig mat. 

Men det gick bra, C blev 
friskförklarad i december 
2010. Det enda hon skulle 
göra var att äta en tablett om 
dagen i några år. Det var en 
sådan seger! Fantastiskt! 
Och vi, som hållit vår kärlek 
hemlig, bestämde oss för att 

satsa på oss, f lytta ihop på riktigt och berätta för 
hennes barn. Men kort därefter blev C förkyld, fick 
ont i huvudet, var yr, kände sig svag och sov 
mycket. Till slut tvingade jag henne att begära rönt-
gen. Jag var med på sjukhuset den dag hon skulle 
röntgas. Det var den värsta dagen i mitt liv, för de 
hittade 22 tumörer i hjärnan och sa att hon hade 
1–3 månader kvar att leva. 

Hon levde i nästan två år till, men 
när hon fick dödsdomen gjorde hon 
slut med mig för att ägna sista tiden 
åt barnen. Jag kan till viss del förstå 
det nu, men då var det som ett dub-
belt slag – dels var det en enorm sorg 
att kvinnan jag älskade skulle dö, 
dels försköt hon mig. Vi som hade 
varit så nära och kämpat tillsam-
mans. Det var en fruktansvärd tid. 

Jag har aldrig mått så dåligt, ville inte gå ur sängen 
och tyckte synd om mig själv. Vi hade lite kontakt, 
men sågs inte så mycket på slutet. När vi träffades 
var hon väldigt tom och ihålig – hon hade redan 
gett upp. Det var hemskt. Jag bearbetade händel-
sen genom att skriva och måla. Två av mina böcker 
är skrivna under den perioden. Jag var också am-
bassadör för Rosa Bandet och jag vet att C var glad 
och rörd över att jag engagerade mig.” ●

Anna: 

Så har händelsen  
förändrat mig: 
”Jag tror att alla kriser och 
motgångar gör en starka-
re. Året med C har gjort 
mig mer ödmjuk inför livet. 
Och jag är på djupet tack-
sam över att jag är frisk.” 

Så har Rosa Bandet-
engagemanget förändrat 
mitt liv: 
”Jag fascineras över hur 
lätt det är att hjälpa till. 
Jag kommer alltid avsätta 
tid för att bidra.”

Det här önskar jag att  
mitt arbete leder till:
”Att väntetider förkortas 
och att vi får likvärdig vård 
över hela landet. Men 
framförallt att ingen ska 
behöv dö i cancer. 
Någonsin.”

”Det var en 
enorm sorg 
att kvinnan 
jag älskade 
skulle dö”

– Kanske gjorde cancern 
kärleken extra intensiv

amelia.se88

AMELIA
ROSA 
BANDET 


