
 

 

Pressmeddelande 2021-09-03 

Hyperaktuell bok av Olle Carlsson om tröst utkommer i  
september 
 
Vi lever i en tid och värld där vi bara under de senaste åren insett att hela vår omvärld snabbt kan 
ställas på ända – både på ett globalt och individuellt plan. Men kännetecknande för alla slags för-
ändringar är att de så gott som alltid innehåller en fas där vi behöver tröst. Så vad är då tröst? Hur 
tröstar man en medmänniska? Hur tröstar man sig själv? Om detta skriver prästen Olle Carlsson i 
sin nya bok Om tröst, hopp och livsmod som utkommer 21 september. 
 
   

 
 
 
I femton kapitel går Olle igenom begreppet tröst och ger insikter till alla oss som brottas med känslor 
av sorg, oro eller tvivel. Han skärskådar begreppet både som privatperson och ur sin yrkesroll. Olle 
delar med sig av insikter och funderingar och ger tydliga och praktiska råd. Vi är alla människor. Vi är 
alla i behov av tröst, vare sig vi upplevt en förlust på nära håll eller oroar oss över klimat och framtid.  

– Det här har verkligen varit sorgens och prövningens år, ett år där det tydligt framgått det stora be-
hov vi har av tröst, och det faktum att många är ensamma och saknar någon att vända sig till när vi 
mår dåligt. De flesta av oss är inte heller längre en del av någon kyrka eller liknande rum att gå 
till när livet går sönder. Behovet att kunna finnas för och trösta vår nästa har också blivit centralt och 
stort. Och därför har jag skrivit denna bok – för att ge verktyg och sammanhang för tröst, viktigare nu 
mer än någonsin, säger Olle Carlsson.  

  

 



 

 

 

– I en tid när allt ställs på ända och livet inte blir som man tänkt sig är Olles kloka ord till stor tröst 
och vägleder läsaren mot en ljusare plats – fylld av hopp och livsmod. Olle Carlsson har en unik för-
måga att göra det svåra lite enklare och att ingjuta mod – för den som behöver tröst själv likaväl som 
den som vill hitta sätt att sträcka ut en hand till andra, säger Alexandra Lidén, förläggare och förlags-
chef. 

 

ISBN (inb) 9789198652574 | Utgivning 21 september | Omslag av Annika Lyth 

Om tröst, hopp och livsmod utkommer även som ljudbok 19 oktober, inläst av författaren själv.  

 

Olle Carlsson är prästen som gjorde sig känd som publikdragare i Svenska kyrkan. Han är författare 
till ett tiotal böcker om livsfrågor, andlighet och tro. Idag verkar han som författare, föreläsare och 
teologisk ledare på Kontempel, en ny nationell mötesplats för livsfrågor online och i centrala Stock-
holm. 

Den 10 oktober klockan 17 i Eric Ericsonhallen invigs Kontempel med bland annat bokrelease för 
”Om tröst, hopp och livsmod”. Läs mer på kontempel.se  

Följ gärna Olle på Instagram eller Facebook 

 

Varmt välkommen med förfrågan om intervju, recensionsexemplar eller övriga pressärenden att kon-
takta: 

SCHYTTBERG PR: jenny@schyttberg.se | 0706-24 30 23 

 
The Book Affair är ett bokförlag som ger ut både fack- och skönlitteratur och erbjuder författare  
marknadens mest moderna och flexibla samarbetsavtal för alla format. Förlaget grundades 2018 av  
Alexandra Torstendahl och Alexandra Lidén och nischar in sig på kvalitativ utgivning och  
entreprenörsdrivna upphovsmän. Läs mer på www.thebookaffair.se 
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