Hon vill sprida hopp och livsglädje till andra
funktionshindrade
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Hopptimisten vill öppna
ögon och dörrar
Marie Hav Lundkvist sitter i rullstol - men älskar
att åka snöskoter, hundspann och motorbåt.
Hennes mål är att öppna dörrarna till ett rikt och
aktivt liv för fler funktionshindrade.
Dan Ivarsson

FÖLJ SKRIBENT

När företagsledaren och maratonlöparen Marie
Hav Lundkvist hamnade i rullstol tvivlade hon
över hur hon skulle klara livet.
– Jag har suttit fast i hissar och blivit bemött som
om jag är tre år gammal. Precis allting i livet har
ändrat sig. Men jag vill fortfarande vara Marie.
Jag vill inte vara ”damen i rullstolen”, sa Marie
Hav Lundkvist när hon på torsdagskvällen
besökte Oxiebiblioteket.
Nu skriver hon böcker och håller föreläsningar,
där hon med glimten i ögat beskriver hur livet ser
ut när man är funktionshindrad.

Med roliga anekdoter och humoristiska bilder
berättar hon om sina äventyr som rullstolsburen:
som när expediten i klädaffären föreslog att hon
skulle byta om ute på torget, eftersom rullstolen
inte kom in i affären. Eller när hon hyrde hela
festsalen på en restaurang i Oslo – men
tvingades åka upp till andra våningen
tillsammans med morötterna i grönsakshissen.
– Det är en annorlunda värld. Det är därför jag
reser runt, för att öppna ögonen på folk. För jag
tror inte att folk beter sig illa mot
funktionshindrade med flit. Det handlar om
okunskap.

Marie Hav Lundkvist besökte Oxie bibliotek
Bild: Hussein El-alawi

För drygt sex år sedan drabbades Marie Hav
Lundkvist av en muskelsjukdom, som gjorde att
hon trillade omkull och fick problem med hörseln.
Nu gör sjukdomen att hon inte kan gå, höra eller
använda musklerna från bålen och neråt.
Men tack vare sin viljestyrka och massor av
tekniska uppfinningar har hon kommit på hur hon
ändå kan åka snöskoter, köra motorbåt och bada
i havet. Marie Hav Lundkvist vill sprida hopp och
optimism till andra funktionshindrade – och därför
kallar hon sig för "Hopptimisten".
– Jag vill inte vara med i gnällkarusellens kör.
Jag vill vara vän med Oppfinnarjocke. Jag vill ha
ett aktivt liv, ett fullvärdigt liv, säger hon.
För tre år sedan gav Marie Hav Lundkvist ut
boken "Med rullstol i grönsakshissen". Genom
sitt arbete samlar hon in pengar till
Hopptimiststiftelsen, där funktionshindrade kan
ansöka om bidrag till elskotrar och andra
hjälpmedel som samhället inte betalar.
Stiftelsen hjälper också funktionshindrade att åka
på fjällsemester, där de kan testa samma
aktiviteter som alla andra: köra snöskoter, åka
hundsläde, jaga älg och åka skidor nerför fjället.

Marie Hav Lundkvist kallar sig för "Hopptimisten" och
håller humoristiska föreläsningar om livet som
funktionshindrad.
Bild: Hussein El-alawi

– Jag har en massa, massa drömmar i livet. Titta!
Det här är en rullstol som kan köra i full fart på
fjället! säger Marie Hav Lundkvist när hon visar
en av bilderna.
Några som lyssnade på föreläsningen var Anette
Rosberg och LenaKarin Hellberg från Oxie. De
arbetar själva med personer som har
funktionshinder.
– Det var mycket intressant att höra om hela
hennes resa. Vi kände igen en hel del saker,

hennes resa. Vi kände igen en hel del saker,
säge LenaKarin Hellberg.
– Särskilt alla de här missförstånden man råkar
ut för som handikappad, säger Anette Rosberg.

Marie Hav Lundkvists bok "Med rullstol i
grönsakshissen" ska snart tryckas i en tredje upplaga.
Bild: Hussein El-alawi
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