
Pilgrimsliv – böcker som berikar resan 
 
 
* Pilgrimsvisionen utgår från och bygger 
vidare på Hans-Erik Lindströms 
bok Pilgrimens sju nyckelord. Inte minst 
avsnittet om Andlighet (sid 69-76) visar på 
släktskapet mellan våra böcker. 
* Klimatet har seglat upp som en av vår tids 
viktigaste och mest ödesmättade 
framtidsfrågor, inte minst bland de unga. 
Stefan Edman har en imponerande kunskap 
och en utsökt pedagogisk talang när han tar 
upp de 150 mest aktuella frågorna i sin 
bok Bråttom men inte kört – frågor och svar 
om klimatet. 
 
* Martin Lönnebo är en pilgrimssjäl med ett 
hjärta för miljön och allt levande. Han skapade 
Frälsarkransen när han blev strandsatt på en 
grekisk ö. Den lilla boken med sin vardagsnära 
andlighet, humor och mystik har sedan dess 
berikat den nordiska pilgrimsrörelsen. 
 
* Pär Friberg och Magnus Myrberg fullföljer 
Lönnebos vision i Hållbar vandring med 
Frälsarkransen. Boken är färdkost för 
pilgrimsvandrare på väg genom Europa till 
klimatmötet i Glasgow. Den innehåller böner 
och reflektionsfrågor för alla som ansluter till 
pilgrimsfolket som enskilda eller i grupper – 
när höstmörkret nu faller över Norden. 
 
* Vi bevittnar en strid ström av 
meditationsböcker, många för årets alla dagar. 
Märkligt nog nämns nästan aldrig de dagliga reflektioner som ligger 
närmast pilgrimsfolket. I dessa speglas hur förnekelsen släpper sitt 
grepp, hur hoppets låga tänds och hur tillfrisknandet börjar. Ett dygn i 
taget finns på Propius och Dagliga reflexioner på www.aa.se. 
 
Läs gärna om tolvstegspilgrimerna och dialogerna med Hans-Erik 
Lindström, Stefan Edman/Pär Holmgren, Pär Friberg/Martin Lönnebo 
och Rickard Borgenback, ny ledare i Vadstena (längre ner på sidan). 
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