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Långsamhet
Ett av pilgrimens sju nyckelord är långsamhet. De flesta som
färdas mellan Malmö och Lund susar fram i bil på motorvägen.
Resan tar bara några minuter. Målet nås snabbt och effektivt
och vägen är bara en transportsträcka.

Tranquility
One of the pilgrim’s seven key words is tranquility. Most people
travelling between Malmö and Lund rush along the motorway
in their cars. The trip only takes a few minutes. They reach their
goal quickly and efficiently and the road is only a means to get
from one place to the other.

Pilgrimsvägen talar om ett annat sätt att färdas genom tillvaron.
The Pilgrim Way tells about another way to travel through life.
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