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Den 5-7 februari ordnar 
Pilgrimscentrum i Vadstena 
sitt traditionella pilgrimsse-
minarium, i år med titeln ”På 
helig mark”. Eftersom det är 
10 år sedan första gången 
har man slagit på stort med 
en kanske extra namnkunnig 
uppställning föreläsare, och 
hoppas förstås på många 
besökare. En av dem som 
kommer är Mark Levengood.
 
Vad kommer du att tala om?

– Temat är utmanade, helig-
het. Jag har träffat Dalai lama, var 
ganska mycket med honom fak-
tiskt – vi delade omklädnings-
rum. Han var vänlig och trevlig – 
men ska tituleras ”Ers helighet”. 
Jo, han är säkert helig, men det är 
vi nog alla i så fall. 

– Jag har haft förmånen i mitt 
liv att få resa väldigt mycket, och 
har besökt Betlehem och Nasa-
ret, platser som anses heliga … 
men på dessa platser har jag bli-
vit så stressad och upplevt ett så-

dant myller, alla månglare som 
nog funnits där sen Jesu dagar. 
Blev platsen heligare av dem? 
Nej. Heligheten måste födas i mig 
själv. Jag måste skapa utrymme. 
Och då kan varje plats bli en he-
lig plats.

Finns det i så fall  platser som är 

mer heliga än andra?
– Jo, för mig finns det det, men 

på ett annat sätt. Platser som en 
klippa på Åland, som jag minns 
från min barndom. Men att de-
klarera platser som allmänt he-
liga brukar leda till bråk, så det 
kanske man ska undvika.

– Några såna platser finns det 

nog ändå, som altaret i kyrkan 
exempelvis. Men är det alltid he-
ligt, eller bara när vi är där? Jag 
ska nog fundera lite till innan det 
är dags för föreläsningen. Jag vet 
inte så mycket egentligen…

En utmaning för kyrkan är dy-
namiken mellan det individu-
ella och det gemensamma. Det 
är viktigt att vi kan utveckla vår 
individualitet, men kanske leder 
det också till att vi ibland tappar 
det som är gemensamt?

– En intressant fråga som det 
finns mycket att säga om. Jag var 
i Jerusalem nu i augusti – vad är 
oddset att alla ska tycka den plat-
sen är helig? Kristna, judar, mus-
limer? Är den helig i sig själv el-
ler har vi tillskrivit den helighet?

– Och vad kan vi göra gemen-
samt i dag? Vi människor föds 
ganska hjälplösa, men nånstans 
ska man börja – hos sig själv! An-
nars kommer man ingenstans. 
Man kan inte vänta på någon an-
nan som ska agera.

Vissa platser är heliga, men det 
finns motsatsen också – svåra 
platser. Vad gör man åt dem?

– Det beror på. Som min far-
mors hem. Hon förbjöd oss att tala 
svenska, och då satt vi bara och 
teg i flera dagar. Det är en smärt-
sam plats, men det är ganska en-
kelt, jag låter bara bli att åka dit. 
Det är ju värre om det är i ens eget 
hem, kanske att man mist någon 
kär person och påminns varje 
dag. Smärta kan vara jobbig men 
den är inte oändlig. Sorg är job-
bigt, men kan förvandlas till ve-
mod, som är något mera fint. Det 
är min finländska ådra: Om livet 
serverar mig en bajsmacka, så 
tuggar jag bara.

Vad är din relation till Vadstena? 
– Jag har varit där, det är väl-

digt vackert. Jag har även varit i 
Birgittinerordens kloster i Rom, 
sett träbänken där hon dog. Men 
jag kommer med ödmjukhet. Jag 
är ju ingen teolog. Men jag ska 
försöka förvalta frågeställningen.

– Jag gjorde tv-serie om Mar-
tin Luther i samband med jubileet 
2017 och den handlade om dessa 
frågor. Jag tycker det är skönt att 
leva i en tid där man får leva som 
man vill. Men många människor 
lever onödigt torftigt på det and-
liga planet.

Vad kan vi vänta oss av stunden 
med dig?

– En viss tvekan, ett visst frå-
gande, och ett gemensamt be-
nande i en stor fråga.

MAX WAHLUND

●● Årets pilgrimsseminarium 
”På helig mark” äger rum i 
Vadstena den 5–7 februari och 
handlar om var vi kan finna den 
heliga marken och hur den på-
verkar oss  –  i både yttre och 
inre mening. 

●● Medverkande är utöver Mark 
Levengood bland andra Bengt 
Johansson, Britta Hermansson, 
Carl-Axel Aurelius, Syster Diane 
Reynolds, Martin Lind, Susanne 
Carlsson, Ulla Käll, Urban Wid-
holm samt systrar från Heliga 
Hjärtas kloster och systrar från 
Birgittas kloster Pax Marie.

●● Mer info samt anmälan på 
www.pilgrimscentrum.se
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Mark Levengood kommer att medverka vid pilgrimsseminarium i 
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”Varje plats kan bli en helig plats”
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När Mark Levengood äntligen ringde efter att jag försökt få tag på honom i en månad blev jag verk-
ligen glad. Sånt händer sällan. Barn ser fram emot händelser men för oss vuxna är livet mycket mer 
jämnt. Det är för att vi också ska få några tydliga höjdpunkter som inte julen varar än’ till påska, 
utan däremellan kommer fasta. Och innan dess kommer pilgrimsseminariet i Vadstena.

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING.  
Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen med ny adress till:  

Verbum AB c/o: Xzakt Kundrelation AB Fältskärsleden 10 802 80 Gävle

STOR BISKOP 
OCH LITEN.

På nyårsdagen 
predikade biskop 

Martin Modé-
us i Linköpings 

domkyrka. I ut-
gångsprocessio-
nen slöt tvåårige 

Gabriel upp. 
Biskopens vackra 

klädsel används 
bara vid nyårs-

dagens guds-
tjänst. Kåpan är 

gjord av textil-
konstnären Sten 
Kauppi. Mitrans 
upphovsman är 

textilkonstnären 
Martin Ciszuk. 
Bröstspännet 
är gjort av sil-

versmeden Mar-
greth Sandström. 

Dessa kläder är 
bara några av alla 

vackra textilier i 
domkyrkan. 

LÄS MER om kyrkans textilier här: https://www.svenskakyrkan.se/linkoping/textilier  FOTO: JOHANNA GARDE


