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Plötsligt blev det så 
tomt och tyst utmed 
Surtan

Skogsvattnens mästerlots, inspiratören
och vännen Lennart har lämnat oss. 

Vi stannar upp, dröjer oss kvar i
tankarna kring Lennarts unika förmåga
att konversera och kåsera om 
vattenlandskapet

”Surtan – the mother of streams!”
Ref. L.Henrikson



För en stund sedan lämnade min dotter Ellika, mitt barnbarn lilla Heli 2½ 
och pappan Daniel mig på Palliativa avdelningen, Borås lasarett. 
Surrealistiskt – jag ska dö! Cancern har vunnit en flerårig kamp! 

I maj 2014 fick jag veta att jag fått obotlig njurcancer, Höger njure 
opererades bort. 2015 fick jag metastaser i lungor och lever. Läkaren sade 
att jag kunde leva 2-3 år. Fick bromsmediciner, som fungerade till 
sommaren 2020. Diverse andra behandlingar funkade därefter heller inte, 
så cancern har haft fritt fram senaste halvåret. Men jag har ju nu levt på 
övertid och är tacksam för det. Imorgon ska en sista insats göras gör att om 
möjligt förlänga mitt liv ytterligare. Ingen kan dock säga om jag lämnar det 
jordiska imorgon eller om jag får fler dagar.

Det är ofattbart hur kort ett människoliv kan upplevas, jag är 72 år. Men 
jag har haft ett bra liv, även jag upplevt sådant som man inte ska behöva 
uppleva. 

Jag har haft en underbar familj och släkt!

Jag har lärt känna en massa människor med hjärtat på rätta stället. Jag har 
skrattat med många. 

Jag har haft ett fantastiskt arbetsliv med fantastiska arbetskamrater. 

Du är en av dessa! 

Tack för att du berikat mitt lv! 

Jag önskar dig allt gott! 

Och glöm inte att ta hand dina närmaste!

Ingen nämnd, ingen glömd!

Lennart

En klarsynt och 
obotlig optimism 
var hans signum 
hela vägen till slutet 



Utan Lennart … 
– ingen Varzugaresa
eller urvattenreferens i
mitt liv …



Utan Lennart 
– ingen Blå 
Målklassning 
eller 
pluggning av 
diken i mitt 
liv …







Lennarts vision 
lever vidare!


