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Vinmakerskans kompass

Drömmar, förväntan, längtan. Gemenskap, kärlek och lust. Våra liv vävs 
samman. Ditt och mitt. Vi kanske aldrig har setts eller någonsin kom-

mer att ses. Ändå kan det jag gjorde en kall vintermorgon, en varm sommarkväll 
eller en härlig höstdag komma att påverka dig i ditt liv. Vi påverkar alla varandra, 
indirekt eller direkt. Allt du gör ger klang i vårt universum. Allt du säger och tänker 
tar oss i en riktning. Du går aldrig ensam. Vi går tillsammans. När jag säger bety-
delsefulla möten tänker de allra flesta på familjen och de närmaste vännerna och 
det är också där vi hämtar det mesta av vår kraft och energi. Det är bra. Men våra 
liv styrs av så mycket mer än dem vi har närmast omkring oss. 

Alla stora livsbeslut jag tar styrs av en härligt levnadsglad fransk kvinna. Jag vet 
inte vad hon heter, men jag bodde en natt i hennes hus. Jag skulle inte känna igen 
henne om vi träffades, men hon bor för alltid i mitt hjärta. Den gamla kvinnan 
hade en vingård som vi passerade under en cykeltur en solig dag i maj 1986. Några  
bussar utanför vingården, en inbjudande öppen dörr och glada skratt. 

Vi kunde inte motstå frestelsen och stannade till. Som objudna framfusiga  
gäster mottogs vi med värme och bjöds med öppen famn in på både vin och  
kunskap om tillverkning, smak och doft. Vad spelade det för roll att vi inte tillhörde  
gruppen, vi var välkomna. Några trevliga timmar senare när det var för mörkt att 
för att cykla vidare fick vi en inbjudan om att stanna över natten. Självklart. Efter 
flera veckor på cykel var det underbart att för en kväll få ett eget kök att laga mat 
i, en tvättmaskin att tvätta i och möjlighet att bara få vara på en och samma plats. 
I bakgrunden fanns kvinnan. Alla våra frågor om att få låna både det ena och det 
andra besvarades med glädje. Allt hennes var vårt. Generöst. Allt var möjligt. Så 
kändes det. Så var det givetvis inte, men känslan som vår värd förmedlade var att 
det bara stod möjligheter till buds. Tidigt morgonen efter satte vi oss på våra cyklar 
och tackade för gästfriheten. 
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Några pengar ville kvinnan inte ha för att vi hade lånat både säng, kök och tvätt-
maskin. Hon skakade bara på huvudet och skrattade glatt. I samma stund som vi 
skulle cykla iväg kom hon med hela famnen full av vinflaskor som hon tyckte vi 
skulle klämma ned i de sprängfyllda cykelväskorna. Några flaskor fick tack och lov 
plats och jag minns att jag sparade min flaska i flera år – bara för att mötet med 
kvinnan blivit så betydelsefullt för mig. Min sista bild av kvinnan är ett varmt leende 
och kluckande härligt skratt. Det var när vi cyklade därifrån som jag bestämde mig. 
Så skall jag bli. När jag är 74 år då skall jag vara som den kvinnan. I den sekunden 
gjorde jag henne till min starkaste kompass i livet. Jag lever inte alltid upp till det, 
men var så säker – jag är i ständig träning. 

Den okända vinmakerskan, hennes generositet och glädje har jag sedan dess använt 
mig av i alla livets stora frågor. Om jag väljer den eller den vägen i livet, kan jag då 
den dag jag fyller 74 år bjuda på så mycket livsglädje, generositet och värme som 
vinmakerskan? Blir svaret nej, väljer jag att låta bli att gå den vägen. Blir svaret ja, ja 
då tar jag den väg som tar mig till målet. Det är såklart att jag inte alltid är bergsäker 
på svaret – kanske blir det ’kanske’, men faktum är att jag oftast vet svaret – bara 
jag ger mig själv tid att ställa frågan. Något facit, det har ingen av oss, vi kan bara 
göra så gott vi kan just där och då, med hjälp av det vi vet i den stunden som frågan 
är aktuell. Jag brukar vara snäll mot mig själv – var det du också!

Se till att du omger dig av människor som ger dig kraft och energi. Människor som 
kan slösa på positiva vibrationer. Människor som ser dig för den du är och som ger 
dig utrymme att leva och njuta. Att känna glädje. Det är du värd!

Catherina Ronsten

Grundare och kreativt ansvarig Betydelsefulla möten

FörorD



”Vi är alla del 
av varandras 
lycka



 NÄRVARO
kapitel 1
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Den lille pojkens visdom
Mats nyströM 47 år

studerande, Borlänge

När jag arbetade på en förskola för 20 år sedan  
träffade jag en pojke som var sex år. Pojken och jag 

kom väldigt nära varandra under den korta tid som jag var där 
och vi hade mycket roligt tillsammans. Men så kom den dagen när 
jag skulle sluta min tjänst på förskolan. Pojken och jag brukade  
komma först till förskolan på morgnarna och det gjorde vi även den 
här sista morgonen. Vi var båda ledsna och jag sade till honom att 
jag inte alls ville sluta egentligen, men omständigheterna gjorde 
att jag var tvungen. Det var då han plötsligt tittade på mig och sa:  
”Men du, huvudsaken är ju att du har varit här!” 

En enkel mening, men med ack så mycket visdom. Jag tror inte att 
jag behöver förklara pojkens ord så särskilt ingående. De talar för sig 
själva. Det han sa har betytt väldigt mycket för mig genom åren och 
jag har spritt hans visdom till andra. Det gäller att verkligen ta vara på 
allt man får vara med om under livet. För allt man får vara med om 
formar ju en till den man är. Jag önskar att jag någon gång får träffa 
den här pojken igen, som är en vuxen man nu, och tacka honom för 
det han sa då. 
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”Huvudsaken är ju 
att du har varit här!”
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Jag hade länge tänkt skicka ett mejl till Anders Paulrud. 
Faktiskt ända sedan jag lämnade honom på Fulay Hotell 

i Thailand, februari 2006. Jag kommer så väl ihåg bilden av honom 
när jag och mina vänner begav oss till nästa semesterort. Anders satt 
på bryggan med ljusa linnekläder, svart basker och en cigg i mungi-
pan och skrev på en bok som fick titeln ”Som vi älskade varandra”.  
 
Jag tror att jag fann lite av en själsfrände på den resan. Trots ålders-
skillnaden och våra totalt olika liv hade vi mycket att prata om. Han, 
journalist och författare med historier och upplevelser som jag inte 
trodde fanns och jag, en 21-årig tjej som inte hade hunnit med mycket 
annat än att lyssna på människor i mitt liv. 

Jag visste precis hur mejlet skulle skrivas och jag ville berätta att jag 
saknat honom och tacka honom för att han fick mig att våga ta steget. 
Kvällen innan vi for hade vi suttit på hotellbryggan i den thailändska 
natten och pratat om livet, våra erfarenheter och om kärlek och svek. 
Kvällen övergick till morgon och himlen hade ett rosa sken, liksom 
mina heta axlar. Havets vågor brusade under våra fötter och hade det 
inte varit för myggen hade vi nog suttit där än idag. Jag och ”Farsan” 
som vi kallade honom. 

Någon gång under natten kom vi att tala om möjligheten att leva på 
sitt skrivande. Jag har alltid tyckt om att skriva och vetat att det var 
något jag har velat satsa på, men inte vågat. 

Gör det nu!
sandra persson 25 år

Frilansjournalist, arBrå
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Vi diskuterade skrivsätt och språk och han lyssnade på mig och sa att 
jag absolut skulle satsa och utbilda mig. Anders lyckades få mig att 
ändra riktning i livet den natten. 

Hans kloka, trygga ord växte sig fast och ett år senare gjorde jag precis 
som han sagt. Jag sa upp mig från mitt jobb och sökte en utbildning. 
Trots rädsla och många tunga beslut hade jag hela tiden hans vägle-
dande ord viskandes i mina öron.

Natten till den 6 januari 2008 gick Anders bort, 56 år gammal i lung-
cancer. Mitt mejl till honom är och förblir kvar i mitt huvud. Jag hann 
aldrig. Det känns tungt, men är samtidigt ett spår av hans lärdo-
mar. Vänta inte. Det du vill göra ska du göra idag och inte i morgon.  
I morgon kan det vara för sent.

Jag hoppas och tror ändå att Anders såg vad han gjorde den natten 
och att han visste att jag skulle våga. Han visade mig den rätta vägen 
och det är den som jag nu vandrar på. Jag är evigt tacksam att jag fick 
möjlighet att träffa honom. 
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Vi trodde att vi var smarta
Gunde Svan 47 år

Företagare, VansBro

När jag var tio år for jag på mitt allra första träningsläger i 
Orsa. På dagarna var det mycket träning och om nätterna i 

gymnastiksalen där vi alla skulle sova blev det inte så mycket sömn. 
Det var inte någon bra kombination och efter några dagar var trött-
heten överhängande. När vi sista dagen skulle springa tre varv i  
elljusspåret orkade jag och min kompis inte hålla farten och på 
andra varvet släppte vi klungan. Medan vi sprang för att komma ifatt  
frågade min kompis om jag hade sett att man kunde gena över till 
den andra slingan och på så vis komma snabbare fram. Visst hade 
jag sett det. 

Ganska snabbt kom vi två överens om att det var en bra idé att gena och 
vi gjorde slag i saken. Vi kom i god tid till stället och fick ligga och trycka i  
buskarna ett bra tag innan de andra kom och så snart de hade passerat 
hoppade vi upp och sprang i mål. 

Glada över att vi hade lyckats med vårt tilltag stod vi efter en liten 
stund och stretchade mot en husvägg när tränaren Gösta Svensson 
från IFK Mora kom och bad oss alla att ställa upp i ett led. När vi hade 
ställt upp frågade han om det var någon som trodde att elljusspåret 
gick den väg vi hade genat. Så snart han ställde sin fråga insåg min 
kompis och jag att vi låg riktigt risigt till. Andra frågan som Gösta 
ställde var: ”Vilka var det som genade?” Vi hade ingen chans att kom-
ma undan så det blev till att ta ett steg fram. Då sa Gösta: ”Kom ihåg 
pojkar, det finns inte några genvägar till framgång!”
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De orden satt ordentligt, de ekar fortfarande i mitt huvud. Varje gång en  
kortare väg eller enklare lösning har dykt upp på träningen, och fres-
telsen varit stor att välja ett lättare alternativ, hör jag Göstas ord. 

Det gick naturligtvis till överdrift. Som den gången då jag sprang myr-
löp i nyinköpta gummistövlar. Stövlarna blev snabbt fulla med vatten 
och det var ju det som var meningen. Det skulle vara tungt och job-
bigt. Ganska snart fick jag blåsor på fötterna och då hade jag kunnat 
gena hem till min moster som bodde på andra sidan myren. Men jag 
tänkte på Gösta och att man inte fick vara så blödig. 

Efter ytterligare 1,5 timme gick det hål på blåsorna. Efter den tränings-
rundan kunde jag inte få på mig några skor på två veckor utan jag fick 
klippa sönder ett par pjäxor för att kunna träna. Det Gösta sa den där 
gången i Orsa 1973 la förmodligen grunden för alla OS- och VM-guld. 
Hans ord blev en viktig milstolpe för mig. Gösta hade rätt. Det finns 
inga genvägar till framgång. 


