Bakgrund till Lennarts tecknar- och målarglädje
Våren 2007 blev Lennart sjuk och fick en stor minnesförlust. Han skulle fylla 53 i december.
Sedan dess har han fått träna upp allt från början. Många funktioner har kommit tillbaka, till
exempel att förstå klockan (hel timme, halv timme och kvartar), att våga förflytta sig själv i
närområdet, att kunna hantera trädgårdsredskap, att kunna skruva i skruvar med mera.
Funktioner som ännu inte är upptränade är bland annat att läsa och skriva. Hösten 2008
började Lennart på Alvesta särvux och där fortsätter han nu under våren 2009. Därigenom får
han kontinuerlig läs- och skrivträning.
Lennart minns inte släktrelationer, till exempel vilka hans syskon är. Ett annat stort problem
är att han är väldigt ljudkänslig. Särskilt jobbigt är det sommartid, med alla ljud som finns ute.
Idag klarar han av att titta på tv med låg volym, men han måste sänka ytterligare så fort det
blir musik. Han blir väldigt trött fort.
Innan Lennart blev sjuk arbetade han för fullt som förrådsman på ett mindre företag i
Vislanda. Han hade även ett stort intresse för och var engagerad i politiken.
Lennart spenderade 5 ½ månad på sjukhus. Väldigt tidigt under denna period köpte vi som
anhöriga papper och penna åt honom. Tanken med det var att han så småningom skulle lära
sig skriva bokstäver och formulera ord. Ganska snart lärde han sig att skriva sin
namnteckning, detta tyckte vi var jätteviktigt, även om någon annan fick läsa det som skulle
skrivas under.
Det var nu som tecknandet började så smått för Lennart. Dottern Hanna ritade några bilder i
ritblocket och sedan började Lennart och Hanna tillsammans att teckna av utsikten från
sjukhuset. Lennart hade även en kattbok med bilder som han ritade av.
I dagboken den 14 april 2007 står följande: ”Ikväll har Lennart börjat använda penna och
block. Ritar av katter från boken.”
Som Lennart själv säger har han ”bytt näve”. Innan han blev sjuk var han vänsterhänt men har
nu bytt till höger hand.
I sitt tecknande använder sig Lennart av stiftpennor (0,5 och 0,7), färgpennor och suddgummi.
Det började med några små streck som sedan har utvecklat sig mer och mer.
Hösten 2007 och våren 2008 gick han en målarkurs.
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