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Utgivelse. Seks år etter 
hjerneslaget gir Jan 
Schwencke ut sine egne 
tanker på cd. 
– Jeg er fryktelig stolt. For å si det 
mildt. 

Jan Schwencke, tidligere leder 
for Naturvernforbundet i Bærum, 
tidligere reklamemann og kom-
munikasjonsekspert, tidligere 
kjent for ha hundre jern i ilden 
på en gang, har fått spørsmålet 
om hva han føler nå. Nå som han 
gir ut egen cd. 

– Det betyr utrolig mye for 
meg. Gitaren ble min redning ut 
av alle de usynlige utfordringene 
jeg har slitt med siden hjernesla-
get. Selv om den venstre delen av 

hjernen min fortsatt er på vent, 
har det vist seg at den høyre halv-
delen, den kreative, fungerer godt, 
sier han. 

Kunne skrive med sang
Musikken har alltid vært viktig for 
Schwencke. Men etter at han ble 
rammet av slag i 2009 fikk den en 
ny betydning. 

Han var 52 år gammel. Under 
et foredrag på Fagernes kollapset 
han plutselig. Han ble sendt til Lil-
lehammer sykehus, men skrevet 
ut kort tid etter. CT-bildene viste 
ikke noe unormalt i hjernen. 

Det var en legevenn som 
skjønte at han hadde hatt slag. 
Han ba Schwencke spille på gita-
ren. Det gikk ikke. Han kunne 
ikke lenger. Finmotorikken i høy-

rehånd var borte. Og testene på 
Bærum sykehus bekreftet det de 
fryktet. 

– Det var en uvirkelig følelse, 
sier han. 

Schwencke måtte trene seg opp 
igjen, men har for lengst innsett 
at han aldri kommer helt tilbake. 
Det han var mester i, å planlegge, 
strukturere og legge strategier, er 
borte. 

– Jeg har omtrent halvparten 
av den mentale kapasiteten jeg 
hadde. Jeg blir fort sliten, og det 
går dessverre også utover humø-
ret. Og dem man har nærmest, 
sier Schwencke. 

Takket være gitar og musikk 
har han fått gnisten tilbake. 

Ikke bare har han trent opp 
motorikken i fingrene igjen. San-

gene hjalp ham å sette ord på tan-
kene og opplevelsen. 

– Jeg forsøkte å skrive ned hva 

jeg gikk gjennom på pc på van-
lige måte. Men jeg klarte ikke 
få ut ordene. Hvis jeg derimot 

Jan Schwencke ble rammet av hjerneslag – nå gir han ut cd:

– Musikken ble mi

VIKTIG: – Musikken ble min rehabilitering, forteller Jan Schwencke, tidligere 
leder av Naturvernforbundet i Bærum. 

Elevene ved Eiksmarka skole (bildet) 
har i år satt ny innsamlingsrekord, 
da de jobbet for å samle inn penger 
som skulle hjelpe barn i jord-
skjelvrammede Nepal, gjennom 
SOS-barnebyer. Barna solgte kaker 
og muffins, luftet hunder, tilbød 
barnepass og hadde sangopptre-
den i Frognerparken. Til sammen 
jobbet de inn 218.282 kroner. 

Hjelper barn  
i Nepal 


