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Succé-bok ges ut igen
– 20 år senare
Det är inte bara bokens vackra titel – ”Draken lyfter i motvind”
– som förtjänar att uppmärksammas. Att boken som kom ut för mer än två
decennier sedan nu ges ut igen är en lika ovanlig företeelse som författarens
livsberättelse. Johanna Brohm (tidigare Strömberg) ﬁck en aggressiv form av
leukemi som 23-åring och har i år, drygt 25 år senare, opererats
för meningiom. Boktiteln är synonym med hennes eget liv
– mycket motvind men framförallt en stark Drak-kraft.

S

vullna lymfkörtlar på halsen är
ett symptom som med lätthet
kan viftas bort när man är 23 år
och precis har startat vuxenlivet med
egen lägenhet och en ny, spännande utbildning. Men de allt större lymfkörtlarna lät sig inte negligeras utan pockade alltmer på omedelbar medicinsk
uppmärksamhet.
1997 ﬁck unga Johanna Strömberg
från Lindesberg diagnosen kronisk
lymfatisk leukemi, en form av blodcancer som är vanligast bland äldre män.
– Att personer under 40 år kunde få
den här sjukdomen var då så ovanligt
att det inte ens fanns någon statistik.
Och därmed saknades även möjligheten att ge mig en trovärdig prognos,
berättar Johanna, som precis hade börjat på programmet för biomolekylär
kemi på Södertörns högskola och valde
att tolka svårigheten att få en prognos
positivt.
Tack vare studierna hade hon mer
kunskaper om immunologi och immunförsvar än många andra 23-åringar
och hennes strategi blev att läsa allt om
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sjukdomen för att lära sig ännu mer –
och att skriva en detaljerad dagbok om
hela sjukdomsprocessen, inklusive
benmärgstransplantationen som bara
var en av ﬂera svåra upplevelser.
BOKEN BLEV EN SUCCÉ

Det var denna dagbok som låg till
grund för den bok som gavs ut 2001 –
”Draken lyfter i motvind” – och blev
en succé. Johanna, som gav många
unga cancerdrabbade en röst, uppmärksammades stort i media. Hon var
med i TV och sommarpratade 2002.
– Ja, boken skapade många ringar på
vattnet och det kändes bra. Jag har alltid varit en skrivande människa och
skriver fortfarande dagbok, berättar Johanna, som är 49 år idag.
Efter avslutad behandling fortsatte
hon att plugga biomolekylär kemi under några år och siktade på en forskarutbildning. Hon började även plugga
folkhälsovetenskap och vetenskapsjournalistik.
– Men jag ﬁck aldrig tillbaka min ursprungliga energi och orkade inte rik-

För 22 år sedan uppmärksammades Johanna
Brohm (då Strömberg) i ett stort reportage i
Cancerfondens tidning Rädda Livet.

Jag ﬁck aldrig tillbaka min ursprungliga
energi och orkade inte riktigt fullfölja
någon utbildning. Min hjärna är strålskadad och
jag har länge lidit av svår migrän och kronisk
hjärntrötthet. Ett tillstånd som det har tagit mig
många år att acceptera.
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Johanna Brohm fick en ovanlig form av leukemi som 23-åring och skrev en uppmärksammad bok om sina erfarenheter.
Efter snart två decennier ges boken nu ut på nytt.

tigt fullfölja någon utbildning. Min
hjärna är strålskadad och jag har länge
lidit av svår migrän och kronisk
hjärntrötthet. Ett tillstånd som det har
tagit mig många år att acceptera. Min
migrän blev bättre när jag började med
andningsträning, men jag har tyvärr
inte fått någon om helst hjälp mot min
hjärntrötthet. En förstående neurolog
förklarade att strålningen har orsakat
skador på oligodendrocyterna som
medför att det går åt mer energi när
hjärnan skickar impulser. I övrigt har
det inte varit lätt att få läkare att medge
att omfattande strålning mot unga
hjärnor kan ge den här typen av skador.
Under åren som har gått sedan hon
blev sjuk har Johanna gift sig och bytt
namn till Brohm, paret har adopterat
en flicka och familjen bor i norra
Stockholm.
– Jag arbetade ett par år inom handikappomsorgen men kände mig understimulerad. Det var ju vetenskap jag
ville ägna mig åt – och jag ville verkligen vara en helt frisk person.
Några kända bieffekter av hennes
behandling mot KLL är sterilitet och
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gråstarr, som hon har opererats för.
Även risken för andra former av tumörsjukdomar är förhöjd, det gäller i
synnerhet hudcancer.
– Jag har alltid varit mycket noga
med att akta mig för solen. Överhuvudtaget har jag och familjen levt väldigt hälsosamt.
Men i april 2021 började hon få problem med ett öga som svullnade upp.
– Först trodde man att det var en
vagel men svullnaden gick inte ned.
Svullnaden visade sig vara orsakad
av ett meningiom, en oftast godartad
hjärntumör, som i Johannas fall hade
vuxit till en kanelbulles storlek bakom
ögat.
LIKA AKTUELL IDAG

– Meningiomet kan vara en långtidsbiverkning av min strålbehandling, och
även denna typ av tumör är något som
huvudsakligen drabbar människor
över 60, säger Johanna som genomgick
en omfattande operation i februari och
nu långsamt mår bättre.
Att hennes bok ”Draken lyfter i
motvind” efter så många år snart kommer i en nyutgåva som e-bok på Saga

Egmonts förlag via ett ”retrodigitaliseringsprojekt” har gjort henne mycket
glad.
– Boken ﬁck bara en tryckning när
den gavs ut, jag tror att det blev cirka
2 500 exemplar. Men den upplagan sålde slut, vilket ändå är rätt bra (tror jag
i alla fall) för en så ”smal” bok skriven
av en ”icke-kändis”, säger hon och
fortsätter:
– Det är jättekul att boken kommer
ut på nytt. De upplevelser jag beskriver
i ”Draken lyfter i motvind” är ju tidlösa så boken är lika aktuell idag. Jag
har alltid drömt om att skriva en barnbok också, helst på rim, och en sådan
har jag faktiskt skrivit klart. Så snart
jag får tillbaka mina krafter ska jag
även försöka färdigställa mina egenhändiga illustrationer. Barnboken
handlar om en liten ﬁgur som säkert
ﬁnns i alla hem – den som har svaret
på frågan: Men vart tar allt, till exempel strumpor, vägen?
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