
Pilgrimsresan i det Heliga landet 
 

I slutet av oktober for vi till Jerusalem, vi 14 danska och svenska medlemmar i Påvens egen 
riddarorden och två anhöriga, för att besöka de heligaste och mest omskrivna platser där Jesus levt, 
vandrat, verkat, dött och återuppstått; mycket som ligger till grund för våra böner och tro. 

Detta var Den Heliga Gravens av Jerusalem Riddarorden - Ståthållarskapet Sverige-Danmarks första 
pilgrimsresa till det Heliga landet. Vi kände den vördnadsfulla tyngden på våra axlar då vi la ännu en 
sten i bygget av Jerusalems historia, en viktig grundsten för vårt ståthållarskap. 
 
Under ledning av monsignore Niels Engelbrecht guidades vi runt tre dagar, besökte många olika 
kyrkor och dess mässor; en armenisk ortodox, en syriansk ortodox och en franciskanerkyrka på 
platsen där Maria sägs ha fötts och en benediktinkyrka på platsen där Maria sägs ha dött.  

Vi besökte rummet som utannonseras som rummet där Jesus firade sin sista måltid. Det finns en lång 
tradition från 300-talet att det var just här. Dessutom anses kung David vara begravd i området. Det 
förmodas ha byggts en kyrka här på 300-talet men själva rummet vi var i byggdes av korsfararna. Och 
det finns ytterligare rum på andra platser där han firade sin sista måltid. 

Vi följde Jesu sista dagar på Oljeberget med en egen mässa i franciskanernas kyrka Dominus Flevit dit 
han först drog sig undan, invid judarnas stora begravningsplats. Franciskanerorden firar i år 800 års 
närvaro i Jerusalem.  

 



Vy från Domus Flavius mot östra muren och Tempelområdet med Kidrondalen emellan. 

 

Efter vår mässa vandrade vi ned till Getsemane olivträdgård med uråldriga sticklingar till samma träd 
som Jesus med lärjungar vilade under. En kroatisk ordensbroder köpte olivodlingen år 1881 och 
donerade den till Franciskanerna. Kyrkan, som tillhör alla nationer, har en altarsten som Jesus anses 
ha suttit på under olivträden. 

Vi fortsatte vår pilgrimsvandring förbi Tempelområdets östra mur på sluttningen ned till Kidrondalen 
och fick en fin guidning av Templets historia av danskfödda Bente Jonas. Utanför södra muren, på de 
stora trapporna som alla tusentals judar för 2000 år sedan vandrade upp och in på för att fira deras 
påsk, pingst och lövhyddefest rituellt renade på Tempelplatsen, på dem trampade vi också. Detta är 
det enda ställe och på de enda stenar man med exakt säkerhet kan slå fast att Jesus vandrade på.  

Efter att Judas Iskariot hade förrått Jesus fördes Jesus till en fängelsehåla söder om nuvarande 
stadsmur, till översteprästen Kaifas palats. Där utanför förnekade lärjungen Petrus bekantskap med 
Jesus tre gånger innan tuppen gal. Kyrkan byggd ovanpå denna fängelsehåla kallas Galicantu-kyrkan 
(latin gallus cantat, tuppens galande). 



 

 

Därnäst vandring vi Via Dolorosa med alla dess stationer. Broschyren börjar med följande förklaring:  
Hvad er et ”Helligt Sted?” 
Det är i verkeligheden ikke stedet, hvor Jesus gik. Det er:  
- Hvor kirken aerer en gåde i Kristi liv 
- Et sted helliggjort gennem den troendes bønner. 

 
Erfarenheten efter dessa dagar i Jerusalem är att det finns mycket kvar att gräva ut, att det är tio-
tjugotals meter djupa avlagringar och att det där nere finns gator och rum kvar från tidigare 
årtusenden. 
 
De fem sista stationerna på Via Dolorosa befinner sig i den Heliga Gravens kyrka, vår Ordens kyrka, 
hela kristendomens heligaste plats, det latinska patriarkatets katedral och höjdpunkten för vår resa. 
Allt innan har varit förberedelse till den mässa som vi firade i det lilla kapellet omgärdat av den större 
kyrkobyggnaden. 
 
 



 
Utanför den Heliga Gravens kyrka, fullt med pilgrimer från alla världens hörn. Många olika språk men 
alla med samma fromma ödmjukhet inför vår Herre. 
 

 
Vi följde med 20-tal Franciskanermunkar i deras procession genom den Heliga Gravens kyrka med 
sång vid olika stationer. Här framför hålet där korset eller pålen stod och där Jesus korsfästes. Vägen 
kantades av otaliga besökare. 
 
 



 

 
Denna sten anses den döde Jesus ha lagts ned på efter korsfästelsen, den vördas.  

 

 
Två gravar djupt ned i den Heliga Gravens kyrka. Samma typ som Jesus skulle kunna ha begravts i. 

 

Kl 0630, efter att skyndsamt i mantlar ha vandrat genom ett öde och tyst Jerusalem, kom vi fram till 

den Heliga Gravens kyrka, även den ekande nästan tom. Vi höll andäktigt vår mässa inne i det lilla 

rummet i det lilla kapellet på Jesu tomma grav. Det syntes i vart ansikte spänningen och allvaret. 



 
Monsignore Niels Engelbrecht 

 

Efter vår mässa kunde vi med böjda huvuden halvkrypa in till själva kryptan, vars ingång skymtar i 

bakgrunden. Två skotska riddare hade tur. De stod i ordensdräkt bland en del åskådare då vi var på 

väg in. Och de fick naturligtvis dela mässan med oss. 

 

 

 
H.E. Ståthållare Jørgen Boesen.  

Den Heliga Gravens av Jerusalem Riddarorden - Ståthållarskapet Sverige-Danmark 



 

 

Vi firade även mässa i det latinska patriarkatet av Jerusalems egen kyrka, för att därefter bli inbjudna 

till en vacker ceremoni där vi fick vår pilgrimsmussla, den som ska pryda centrum på mantlarnas röda 

kors.  

 



 
15 benediktinermunkar och 20 benediktinernunnor höll mässan, den vackraste jag varit med om. 
Många med mig tyckte detsamma. Inte ett ord sades utan de sjöng med klara stämmor under hela en 
timma och 23 minuter i denna ekande Guds borg. 
 
Vi bodde centralt utanför Damaskusporten hos franciskanersystrarna ”De vita systrarna”, enkelt men 
propert och med god halvpension. 

 



 
 

 
 
Därnäst hörde vi på den administrativa chefens utläggningar om patriarkatets verksamhet. Det är här 
vår Orden med alla samlade bidrag om 130 miljoner sek kommer in för att stödja skolverksamhet och 
bidra till att barn och ungdomar från judiska, muslimska och kristna familjer växer upp tillsammans.  
 
Fjärde sista dagen for vi till byn Abu Gosh och en korsfararkyrka byggd av Johanniterna år 1143 på 
resterna av romarnas vattencisterner. I den stora kryptan under kyrkan finns fortfarande ett hål med 
vatten i. 



 
15 benediktinermunkar och 20 benediktinernunnor höll mässan, den vackraste jag varit med om. 
Många med mig tyckte detsamma. Inte ett ord sades utan de sjöng med klara stämmor under hela en 
timma och 23 minuter i denna ekande Guds borg. 
 
Vi bodde centralt utanför Damaskusporten hos franciskanersystrarna ”De vita systrarna”, enkelt men 
propert och med god halvpension. 

 



Hela pilgrimsresan var mycket lyckad, ordentligt förberedd och genomförd. Ur ett svenskt perspektiv 
saknade jag de danska wienerbröden och cigarrerna, men alla fördomar kan inte alltid uppfyllas. 
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