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Varför pilgrimsvandrar man? För att det är roligt? För att det är nyttigt? För att man vill, eller för att 
man måste? För att utveckla sin andlighet eller för att rädda världen? Det kan finnas många skäl.  
Men kanske får man inte svaret förrän man faktiskt ger sig ut och vandrar.

MÅNDAG
Ja, då är vi alltså på väg. Start i 
Vadstena och dagen slutade i Råx-
lösa ... som man säger eller Rogs-
lösa som det stavas. Fint med all 
medial uppmärksamhet vi fått 
från God morgon världen, Studio 
ett, P4 Öst med mera! Vill gärna 
tro att det speglar en ökande in-
sikt om allvaret i klimatkrisen 
och behovet av omedelbara skar-
pa åtgärder. 

Roligt med blandningen i åld-
rar i vandringsgruppen ... den 
yngste är ett år och den äldste är 
70+, perfekt väder att vandra i 
och gott humör. Viktig vandring!

TISDAG
En dags vandring från Rogslö-
sa till Västra Tollstad för klimatet 
och för en hållbar framtid för våra 
barnbarn och deras barn. Vi fick 
förmånen att besöka Heliga Hjär-
tas Kloster vid Ombergs fot. Mo-
der Katarina välsignade oss och 
vår vandring och konstaterade 
att Guds skapelse är helig och att 
vi människor därför måste bätt-
ra oss och hantera den i enlighet 
därmed. Sedan vidare över Om-
berg, Alvastra klosterruin och så 
till Västra Tollstad där vi fick lyss-
na till Jenny Carlsson, förestån-
dare på Naturum Tåkern, som 
bland annat berättade om sva-
lans färder över jordklotet och 
ekosystemens skörhet. Nu har vi 
inkvarterat oss i kyrksalen över 
natten. Härligt och viktigt!

ONSDAG
Idag har vår vandring fortsatt. 
Knappa 25 km från Västra Toll-
stad ned till Hästholmen och ut-
efter Vättern till Stava Missions-
hus strax söder om Ödeshög. 
Och vandrar vi utefter Vättern är 
självklart Vättern och vatten i fo-
kus. 500 000 människor får sitt 
dricksvatten från Vättern idag 
och i framtiden kanske så många 

som 2,5 miljoner. Och det vat-
ten som idag tillförs Vättern finns 
kvar i cirka 60 år. Så ock de par-
tiklar, kemikalier och gifter som 
kommer i sjön idag. Och här 
har försvaret ett av sina viktiga-
re skjutfält. Och ansökningarna 
om utvinning av jordartsmetal-
ler behandlas av myndigheter. 
Jag undrar under vandringen hur 
vattenkvaliteten är om 60 år.

TORSDAG
Dagens vandring till Gränna gav 
tillfälle till en mängd underba-
ra vyer! Och prästen Madeleine 
Dahl delade bröd och vin i sam-
band med en mässa i eklandska-
pet. Samt tankar kring den takt vi 
förbrukar jordens tillgångar på. 
Som svensk har jag redan den 1 
april förbrukat det jorden tillåter 
mig att göra under ett helt år. Och 
konsekvensen blir alltså att un-
der resten av året överkonsume-
rar jag. Och då grunnar jag med-

an jag vandrar över vem som jag 
tar det kvarvarande året från och 
konsekvenserna av det för den an-
dre... eller vem jag lånar det av och 
hur jag i så fall ska betala tillbaka?

FREDAG
Min sista dag med denna fan-
tastiska grupp. Dagen började i 
Gränna med en manifestation på 
torget i Fridays-for-futures anda. 
Därefter söderut till Wettershus 
Retreatgård. Vid mässan delade 
Erik Lysén, ACT Svenska kyrkan, 
tankar om klimaträttvisa - det 
orimliga i att det är de allra fatti-
gaste som får betala priset för vårt 
överutnyttjande av jordens resur-
ser. Det kanske är en del av sva-
ret på gårdagens fundering?? Hur 
som helst är det orimligt - de som 
nyttjar en resurs ska såklart betala 
den fulla kostnaden för den resur-
sen. Därför är tanken på och för-
slaget om en breddning av pris-
sättningen för utsläppsrätter och 
en ökad kostnad för dessa bra. 

TEXT OCH BILD: 
PETHER NORDIN

”Orimligt att de allra  
fattigaste betalar priset”

PILGRIM’S WALK FOR FUTURE

En kort vila vid klipporna intill Vättern. Klimatvandringen handlar om alla aspekter av skapelsen, däribland vattenkvalitet i våra sjöar.

Förre stiftsdirektor 
Pether Nordin följde 
med klimatvandringen 
under en vecka. Här 
delar han tankar, 
bilder och intryck från 
dagarna. Vandringen 
tar sig just nu genom 
sydvästra Småland 
och lämnar Sverige 
om två veckor.

I Gränna blev det en manifestation i Fridays For Future-anda.

Jenny Carlsson, föreståndare på 
Naturum Tåkern.

Läs mer om vandringen 
och se programmet för  
de närmaste dagarna  
på walkforfuture.se


