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Hisingsförfattarens egen
berättelse om förändring
Christian Wass bröt
nacken i en dykolycka
när han var 20 år.
Invalido är hans berättelse.
– Jag hoppas jag kan
inspirera andra, men det
är ingen handbok. Jag är
less på självhjälpsböcker, säger han.

Att livet inte blev som Christian Wass tänkt sig är en underdrift. Dykolyckan i Stora
Höga utanför Stenungsund
ändrade allt och gjorde honom rullstolsburen och förlamad från bröstet och neråt,
och delvis i armarna, för resten av livet.
Tänker du någonsin hur livet
hade varit ”Om inte…”?

– Oh ja, ofta. Men det är ju
inget jag kan påverka, det jag
däremot kan påverka är hur
jag förhåller mig till det, säger han.
Efter olyckan läste han
ekonomi, precis som han
planerat och har fram till
idag arbetat, bildat familj och
varit som de flesta, även om
han kanske mer än andra reflekterar över det. Efter en
karriär i finansbranschen föreläser han idag om och
coachar företag i just förändringsprocesser.
Badar inte längre

Sedan några år bor han i
Sannegårdshamnen och
trivs.
– Vi flyttade ut hit och
trivs bra. Trots det som hänt
gillar jag vattnet men jag har
respekt för det. Och jag badar
inte längre, det är för krångligt, säger han. Precis som så
mycket annat för den som
sitter i rullstol eller har annat
handikapp.
I samhälls- och miljöplaneringen hänger fortfarande

Vill du träffa
Christian Wass...
... och prata med honom
så blir det ett Bokprat
den 20 juni klockan 19
på Café Elena i Sannegårdshamnen då han
och andra författare och
bokintresserade pratar
om och signerar böcker.
Han har också en hemsida
och en blogg på www.
christianwass.se där du
kan läsa mer.
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INVALIDO. Men titeln Invalido…är inte det lite …hårt? ”Det har sin historia, det förstår man när man läser boken”, säger Christian Wass när Tidningen Hisingen träffar honom i ett sommarskönt Sannegårdshamnen, hans hemmaplan.

inte tillgänglighetsprincipen
riktigt med.
– Som här, säger han och
pekar ner mot vattnet.
Fått kämpa i motvind

Det är en av försommarens
varmaste dagar och folk lapar
sol längs hela kajen. Den träbrygga som löper längs hela
Sannegårdshamnen, där vi
ska kunna gå och komma
närmare vattnet, tar abrupt
slut, börjat på nytt ett steg
högre så att man med rullstol, eller barnvagn heller för
den delen, inte kan fortsätta
utan måste vända.
– Där har en arkitekt enbart tänkt ur ett estetiskt perspektiv, inte tillgänglighet,
säger han.
Han säger att han stångat
sig blodig för att föra fram
liknande åsikter i sitt närområde. Längs hela Eriksbergskajen ligger till exempel en
kant i marken som skiljer
bryggvägen mot resten av
gång- och cykelbanan och
som hindrar honom från att
ta sig fram närmast vattnet.
– Jag försökte påverka, få
dem att ta bort den, men så
blev jag hänvisad till respek-

”Vi flyttade ut
hit och trivs bra.
Trots det som hänt
gillar jag vattnet
men jag har
respekt för det.”
tive bostadsrättsförening
som måste ändra sin del av
kajen och då släppte jag det.
På något sätt får jag inse
mina begränsningar, säger
han.
Lära sig ta emot hjälp

Precis som alla vi andra vill
han klara sig själv, ett mänskligt behov att vara oberoende. Men genom åren har han
också lärt sig att be om hjälp
och ta emot den när den erbjuds, även med medlidandets mantel.
– Visst tar det emot att be
om hjälp ibland men idag
väljer jag mina strider, det
går inte att slåss mot allt. Och
människor tycker om att
hjälpa till, att bli behövda, jag
också, säger han.
Man förstår att han är en
uppskattad föreläsare. Det

han pratar om får liksom en
annan dimension, verklig
förankring. Men han är tydlig med att inte minimera
andras problem, att inte tänka ”det är väl inget, se på
mig”, typ.
– De problem människor
stångas med är stora nog för
dem, säger han.
”Du borde skriva en bok”

För honom själv verkar de
inte vara så många. Han lever
ett vanligt liv med barn, livspussel och åtagande. Att det
blev en bok just nu är något
som växt fram. Föreläsningarna gav processen fart.
– Många har sagt till mig
att jag borde skriva en bok
om mina upplevelser. Nu
hade jag ordenligt med material och tyckte det var dags.
När jag väl började skriva
gick det snabbt.
360 sidor blev resultatet
ett år senare och förvånansvärt lite har skurits bort av
förlaget.
– Jag är nöjd, säger han.
Madeleine Christell
madeleine.christell@
gbg.direktpress.se

BOKEN Invalido – på ett
ögonblick förändrades allt
■ FÖRFATTARE: Christian Wass.
■ UTGIVEN i mars 2012 av Hoi förlag.
■ CHRISTIAN WASS har vid tjugo års ålder en klar bild av
hur hans framtid ska se ut och hur hans liv ska gestalta
sig. Sommaren 1992 slås den bilden i spillror. Under en
badutflykt gör Christian ett dyk från en brygga, men någonting går fruktansvärt fel och han störtar handlöst.
Han slår huvudet mot den stenhårda botten och blir
omedelbart totalförlamad….
Det här är Christians historia. Vi får följa honom från
olyckans dag ett. Genom de motgångar och framgångar
som kantar hans väg, varvat med tillbakablickar på livet
före olyckan, tecknar Christian bilden av den han är
idag.

