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Funktionshinder

I dag har Iris namnsdag. Namnet är ett grekiskt och betyder
regnbåge. Det har funnits i
svenskan sedan 1700-talet,
först i herdedikter. Omkring
12 400 heter Iris, cirka 6 300
kallas så, med medelåldern 35.

Citatet

”Att leva lyckligt
i alla sina dagar
kan man bara
göra från dag
till dag.”
Margaret Bonanno, amerikansk författare, född 1950.

Hört och hänt
Den tyska jazzoperan ”Jonny spielt auf” var något alldeles nytt och speciellt när den
hade premiär för 95 år sedan
1927. Ett jazzband fanns på
scen och musiken kompletterades med ringande telefoner,
dammsugare, polissirener och
tågljud. Ung tysk publik drogs
i massor. Nazisterna protesterade högljutt och beskrev
operan som en ”skändning”.

•

18...

... meter mättes snödjupet till
i Pamirbergen i Centralasien
denna dag 1969. Snön hade
den senaste tiden vräkt ned.

Födelsedagar

Fastmonterad på rullstolen sitter en surfplatta. Där syns bilder på de som ringer Marie Hav Lundkvist så att hon till exempel med hjälp av vilken färg personen har
på sina kläder på bilden kan veta vem det är.
Arkivbild: Stina Stjernkvist

För 52 år sedan, 1970,
föddes den norska journalisten och författaren Åsne
Seierstad. Som frilansande
krigskorrespondent har hon
rapporterat från bland annat
Afghanistan, Tjetjenien och
Irak. Det litterära reportaget
”Bokhandlaren i Kabul” (2002)
blev en internationell framgång, men kritiserades också
för att kränka de i boken beskrivna personerna. Seierstads
senaste bok, ”To søstre” (Två
systrar), kom ut 2016 och hon
medverkade även i DN Kulturs
antologi ”Corona. 19 författare
om krisen” som kom sommaren 2020.
• För 55 år sedan, 1967,
föddes den amerikanska skådespelaren Laura Dern. Hon
medverkade i några filmer redan som barn och har senare
haft roller i produktioner som
”Blue Velvet” (1986) av David
Lynch och ”Jurassic Park”
(1993) av Steven Spielberg.
För sin insats i ”Wild” (2014)
nominerades hon till en Oscar
för bästa biroll, det var hennes
andra Oscarsnominering. Hon
har också fått flera Golden
Globe-statyetter, bland annat
för sin roll i tv-serien ”Enlightened” (2011–2013). På senare
år har vi bland annat kunnat
se henne i filmerna ”Unga
kvinnor” (2019) och ”Marriage
story” (2019).
•

”Hopptimisten” från Lysekil
hittar ljusglimtar i en svår tid
Hon gick från fullt frisk till att sitta i rullstol och tappa både syn
och hörsel. Men smeknamnet ”Hopptimisten” stämmer bra.
Sedan Bohusläningen träffade Marie Hav Lundkvist sist har
mycket hänt. Bland annat har Hopptimiststiftelsen startats,
vars syfte är att hjälpa människor med funktionshinder.
– Allt jag gör kommer att fortsätta gå till den, säger Marie Hav
Lundkvist.
På parkeringen vid Pinneviksbadet i Lysekil står en
silverfärgad bil med namnet Marie Hav Lundkvist på
och en glad gubbe bredvid
namnet. Den glada gubben
har blivit en del av Marie
Hav Lundkvists, även kallad
”Hopptimisten”, signatur.
Hon har inte åkt speciellt
långt då hon och hennes man
Sven-Erik Lundkvist bor i Lysekil sedan 30 år. Hennes man
öppnar dörrarna bak på bilen
och hon kan köra ut på grusplanen i sin rullstol.
– Vilket fantastiskt väder,

vi kunde ju inte ha fått det
bättre, säger hon glatt.
Det är klarblå himmel och
strålande sol. Dessutom är
det nästintill vindstilla trots
att vi är ute vid havet. Vi tar
oss till parets sjöbod som
ligger en liten bit bort från
badplatsen. Här tillbringar
Marie Hav Lundkvist gärna
sin tid. Det är nästan för bra
för att vara sant att ett av hennes efternamn är samma som
hennes favoritplats.
– Min släkt kommer från
den norska ön Tjøme strax
utanför Tønsberg, och däri-

från har jag fått efternamnet
Hav, förklarar hon.
När vi stannar framför sjöboden drar hon i en spak så
att rullstolen höjs upp och vi
kommer närmare ögonhöjd
med varandra.
– Så fort jag kommer upp
pratar folk med mig istället
för om mig, säger hon och berättar hur det kan vara när de
är ute och shoppar.
– De kan kolla på Sven-Erik
och fråga honom om vad ”damen vill ha”. Då höjer jag upp
mig och säger att ”Det kan jag

berätta själv!”.
Senaste gången Bohusläningen träffade Marie Hav
Lundkvist var året och det
hade bara gått fyra år sedan
hon drabbats av sin sjukdom.
Sedan dess har mycket hänt,
både positivt och negativt.
– Det är en ovanlig nervoch muskelsjukdom som gör
att jag förlorar kraften till
cellerna så att all muskulatur
stänger ned, förklarar hon.
Sjukdomen är delvis genetisk
och började ge symptom
för henne när hon var 56 år
gammal. Det började med
att hon, som under hela livet
varit mycket aktiv och bland
annat tävlat i simning, ramlade på sina löpturer och fick
sämre hörsel.
Marie Hav Lundkvists
förmåga att gå försämrades
snabbt och redan efter fyra
år med sjukdomen var hon
tvungen att sätta sig i rullstol.
– Nu kommer jag ingen-

stans utan den.
Men namnet ”Hopptimisten” stämmer bra på Marie.
Hon låter sig inte stoppas
från att leva ett liv med dagar
vid havet, resor till fjällen och
bus med barnbarnen, något
som hon kan tacka både sin
familj och personlighet för.
– Jag tog ett beslut väldigt
tidigt och bestämde mig för
att det här ska gå. Jag kommer också från en familj med
en positiv inställning som sa
att ”Det här fixar vi!”.
Familjen har alltid inkluderat
Marie Hav Lundkvist i aktiviteter, även efter att hon
hamnat i rullstol. Hennes
två barn och sju barnbarn
ser till att hon inte missar
någonting.
– Det är aldrig snack om att
bästemor inte ska vara med.
På sommaren när barnen badar och paddlar kanot brukar
de lyfta ner mig i en gummibåt så att jag kan vara med,
berättar hon skrattar.
Mycket har hänt med hennes hörsel och syn under de
senaste åren. Nedsättningar i
hörseln, som var ett av hennes
första symptom, eskalerade
snabbt och inte ens två år senare var hon döv. Men för ett
och ett halvt år sedan skedde
en stor förändring för Marie

