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INTERVJU

Henning
Bensland
HENNING BENSLAND FÖLJER SANNINGENS FLOD OCH
KÄNNER SIG STARKARE ÄN NÅGONSIN. HAN PENDLAR
MELLAN SITT HEM I SCHWEIZ OCH HANS ÖGONSTEN PÅ
MALLORCA. DET KRÄVDES EN LIVSHOTANDE SJUKDOM FÖR
ATT FÅ HONOM ATT VÄRDESÄTTA LIVET. NU VILL HAN
INSPIRERA ANDRA TILL ATT HITTA SITT SANNA JAG.

Finansmannens kris blev räddningen
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Jag svänger in på den lilla grusvägen och ackompanjeras av
kyrkans klockspel i Santanyí. Gruset knastrar under bilen
när jag passerar den stora järngrinden. Det imponerande
huset tonar upp sig majestätiskt vid slutet av infarten. Går-
den har fått namnet Cal Reiet som betyder den lilla kungens
hus på mallorkinska. Namnet på gården klär Henning Bens-
land som har bjudit in till fest denna dag för att fira jubileet
för öppnandet av hans holistic retreat.

Det är ett år sedan Cal Reiet stod klart för att ta emot
gäster och Henning har gjort en spännande resa för att hitta
till sitt lilla kungarike på södra Mallorca. Allt startade en
aning tragiskt tio år tidigare. Det var en ruggig dag i januari
när Henning gick till sin läkare för att ta emot provsvaren
som han hade gjort efter att ha känt sig dålig en tid. Och
det var inget positivt besked han skulle möta.

– Jag såg det själv på röntgenplåtarna som hängde fram-
för mig. Det var som att mitt skelett buktade inåt, berättar
Henning Bensland.

Han var 44 år gammal och befann sig mitt i karriären.
Han tyckte att han hade en bra liv och bodde i Zurich med
sin fru Petra och deras tre barn.

– Allt rasade samman och jag tänkte att nu är det kört.
Inom ett år kommer jag att vara total förlamad, berättar
Henning att han hade tänkt.

Läkaren gav honom diagnosen MS. Det blev en tuff tid
för Henning som inte visste vad han skulle göra av det hårda
beskedet. Han är en stark och beslutsam karriärist med sina
rötter från Saltsjöbaden utanför Stockholm. Efter sin exa-
men på Stockholms universitet flyttade han utomlands för
att börja sin bana inom finansbranschen. Hans målmedve-
tenhet fanns redan i unga år och den drivkraften har aldrig
svikit honom. Beskedet utmanade honom till att hitta nya
vägar.

– Jag var van att ta på mig löparskorna och sticka ut och
fysiskt springa ifrån mina problem. Det gick inte längre jag
blev tvungen att konfrontera min sjukdom, förklarar han.

Han kom fram till att bästa sättet var att bli sann mot
sig själv och han ville leva utan den oäkta prestige som han
har fått erfara, speciellt mellan män som har höga positio-
ner inom sitt arbete. För att nå dit behövde han guidning
och hittade kursen,Träning för livet, som fanns på en kurs-
gård utanför Rättvik. Det innebar att han var tvungen att
pendla mellan Zurich och retreatet i Dalarna under ett och
ett halvt år.

– Det handlade om personlig utveckling och efter ett
tag var det något som hände. Jag kände mig genuint lycklig
och behövde inte kompensera med att t.ex. prestera mera
på jobbet eller privat, berättar Henning.
Bubblan hade spruckit för Henning och han fick möta hel-
vetet innan han fick till vändningen i livet.

– Jag fick tillbaka friheten. Det är sant att man kan hela sin

”

”

DET HÄR ÄR
MIN NYA VÄRLD.
JAG KÄNDE ATT
JAG VILLE GE
NÅGOT TILLBAKA
MEN VISSTE INTE
FÖRST VAD EN
AFFÄRSMAN SOM
JAG SKULLE
KUNNA GÖRA
FÖR ATT DELA
MED MIG TILL
ANDRA

Text och Foto:
Pär Olsson



kropp genom att ta bort de psykologiska blockeringarna. Jag
märkte att min sjukdom stannade upp, berättar han och ler.

Tio år har gått sedan det fruktansvärda beskedet. Men
Henning tycks vara friskare och starkare än någonsin. Han
utstrålar glädje och är avslappnat klädd i linnekläder som
är bländande vita likt hans hår. Hans ögon är pigga och lek-
fulla. Han fortsätter att berätta hur fascinerande det var att
få kontakt med sig själv för första gången.

– Det här är min nya värld. Jag kände att jag ville ge
något tillbaka men visste inte först vad en affärsman som
jag skulle kunna göra för att dela med mig till andra, berät-
tar han.

Undertiden som han höll på med sin personliga utvec-
kling drabbades Europa av den ekonomiska krisen. Han
hade det förspänt ekonomiskt men kände att han ville in-
vestera sina pengar i något annat än i värdepapper. Han var
därför på väg till Ibiza tillsammans med sin kollega för att
köpa huset det hade bestämt sig för. På vägen dit mellan-
landade de i Palma. Under stoppet på Mallorca föreslog
deras mäklare att det skulle åka och titta på ett intressant
objekt.

– Jag tänkte varför inte, vi hade inget bättre för oss. Jag
föll genast för huset och vi åkte aldrig vidare till Ibiza, be-
rättar han.

Det blev ett impulsköp utan grundplan, men investe-
ringen var gjord i form av ett sommarhus i Spanien. Vilket
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var Cal Reiet på Mallorca.
Huset var i renoveringsbehov och även om Henning äls-

kade stället med den stora trädgården och den vackra ma-
llorkinska fastigheten kändes det inte rätt. Sommarstugan,
som han ironiskt kallade huset, var alldeles för stor för
honom och hans familj. De skulle bara vistas där några vec-
kor om året.

– Det kändes konstigt när jag satt i det enorma huset.
Jag hade lärt mig att man ska dela med sig och där satt jag
i ett hus större än vad jag behövde. Det var då det gick upp
för mig vad det skulle bli av Cal Reiet, säger Henning.

Hans fru Petra Bensland har funnits vid hans sida hela
tiden och var inte sen med att stötta hans planer.
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Paret har gemensamt jobbat hårt för att ro iland pro-
jektet som har uppstått genom flera tillfälligheter och sam-
manträffanden utefter vägen. Vilka de har uppmärksammat
och fångat upp med öppna sinnen.

Detta är bakgrunden till Henning och Petra Benslands
holistiska satsning. Deras största önskan är att en vistels på
deras retreat ska hjälpa människor att låsa upp sina hjärtan
och komma ut som en bättre person. Så som de själva har
gjort.

– Jag skulle inte vara här i min gamla version av Hen-
ning, avslutar han med ett stort leende på läpparna och går
iväg hand i hand med sin fru för att byta om inför kvällens
festligheter.


