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Barnebarna gråt da de fikk
beskjeden om Maries (61)
diagnose
På fem år ble livet til den aktive bestemoren snudd opp ned.
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Generic File
Marie Hav Lundkvist (61) og
Sven Erik Lundkvist (66) hadde alt de kunne ønske seg. To barn, syv flotte
barnebarn og jobber de trivdes i. I tillegg elsket Marie å trene. Hun var ofte
ute på joggetur for å lufte tankene etter en dag på jobb som
forretningsøkonom. Men alt dette skulle snart endre seg.
I 2010 begynte Marie å miste
kontrollen på beina da hun var
ute og løp.
– Jeg bare falt og da jeg var på

Generic File

jobb hørte jeg ikke hva folk sa,
forteller tobarnsmoren.
Marie gikk til legen og tok
mange prøver. Der fant de
omsider ut at hun har en sykdom
som lammer hele kroppen. Det
er en progressiv genetisk
muskel- og nervesykdom som
ligger på et cellenivå. Fortsatt er
ikke alle prøver analysert ferdig,
men de tror dette er medfødt. Så
langt vet ikke legene om
medisiner som kan bremse
utviklingen.
I TYKT OG TYNT: Her er paret
nyforlovet. I dag har de vært sammen i
43 år. - Kjærligheten er sterk. Båndet og
forholdene i familien har blitt sterkere
etter dette, sier Sven Erik. Foto: Privat.

Oppretter tilsynssak
etter Botox-skandale:
– Uforståelig at ingen
reagerte på seks år

Eller man kan si:
en genetisk nerve- og
muskelsykdom som gav hele
kroppen et sjokk.
Muskler og vitale funksjoner
sluttet å fungere

Det har nå gått fem år siden de første
symptomene kom. I dag er hverdagen
snudd på hodet.
61-åringen er nå avhengig av hjelp døgnet
rundt. Bare det å kle på seg kan ta opp til
fire timer. Hun velger å se løsninger i alle
hinder hun møter på veien, men det at hun
ikke kan spise vanlig mat lenger, tar på.
– Det tar tid å bearbeide så store endringer.
Nå leser og skriver jeg som en førsteklassing
og kan kun bevege overarmene. Følelser i
huden har også blitt helt borte, sier hun.
Sønnen bærer henne rundt
Etter at muskelsykdommen snudde
hverdagen på hodet, har hun opplevd flere
situasjoner som når er blitt til boken «Med
rullestol i grønnsaksheisen».
En episode som beskrives er når hun og
familien var og spiste 17. mai-middag. Der
var det ikke tilrettelagt for rullestolbrukere.

BARNEBARNA GRÅT: I begynnelsen var barnebarna lei seg og mange tårer ble felt.
Nå drar de meg med på det meste, sier Marie. Foto: Privat.

– Det endte med at min sønn måtte bære
meg på ryggen når jeg skulle på toalettet.
Det er ikke den måten man vil bli transportert
på, sier hun.
I gode og onde dager
Hun og ektemannen møtte hverandre for 43
år siden, og det sa klikk ved første blikk.
– Vi vet ikke hva som skjer med sykdommen,
men vi fortsetter å arbeide med løsninger.
Hun er den jeg har vært gift med og den jeg
vil være gift med, sier ektemannen.
Han synes det er tøft se sin
store kjærlighet gå gjennom alt dette.
– Det er vondt å se sin kjære bli som hun nå
har blitt og ikke kan klare seg selv. Det tar

FORLATT I TAXIEN: Marie har opplevd å bli forlatt i en taxi. I boken "Med rullestol i

på. Samtidig sitter jeg her og blir smittet av
hennes måte å finne løsninger på. Hun kaller
seg en «håptimist», sier Sven Erik.

grønnsaksheisen" forteller hun om situasjoner hun har opplevd. Illustrasjon: Robert
Källgrens.

– Kjærligheten er sterk. Båndet og
forholdene i familien har blitt sterkere. I
begynnelsen var barnebarna lei seg og mange tårer ble felt. Nå ser de at
bestemor vil og de drar meg med på det meste. Klarer jeg ikke lese, så
leser de for meg, sier Marie.

Bryllupskaken ser helt vanlig ut
– men vent til du ser baksiden

Sebastian (24) ble
lam fra brystet og
ned etter takling

Nå er det bevist:
Dette er den
morsomste i
søskenflokken

