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 Desperate pilgrimme glemt! 
 

 
  
Fint skulle det være 
         
Åbningen af PilgrimsHuset i Maribo skete 
med pomp og pragt. Dronningen klippede 
snoren over og hele den hellige højheds 
højborg var inviteret. Men hvad med 
pilgrimmene? 
 
 
 
 
 

 Pilgrimme glemt 
 
Dørene blev åbnet for Dronningen og for pressen, 
men var låst for dem, som PilgrimsHuset blev 
bygget til.  
 
Det afstod dog ikke de desperate pilgrimme fra at 
indtage huset. De havde forinden sagt en kort, men 
insisterede bøn til Gud. Endnu engang satte Gud de 
fattige og udstødte i første række.  
 

 
         Gud åbner vinduer 

 
Gud åbnede dog ikke døren, selvom der blev banket på, men måske 
skete der denne aften en banebrydende åbenbaring. Gud, der regerer i 
det høje åbnede vinduerne. 

 
 

  
 

Adgang Dronningen og pressen 



Jakobs stige 
 Som Gud gav Jakob en stige, således gav han også pilgrimmene 
en stige, så de nu kan stige op og ned til Herren i det høje og i det 
lave, når de indtager PilgrimsHuset. 
 
Elisabeth Paludan-Müller, den mest desperate 
pilgrim, der ses øverst på stigen udtaler: "Jeg havde  
gået rundt om PilgrimsHuset 4 gange, banket på og råbt,  
men alle dørene var låst. Da jeg så stod der, fortabt,  
udelukket og helt alene, tænkte jeg, at Jesus 
havde sagt, at han ville gøre en bolig klar til mig 
hos sin far. Altså helt ærligt! Hvis han virkelige 
mente det, så bad jeg ham om at tage affære og 
løse situationen. Det gjorde han så. Jeg fandt to 
andre pilgrimme, som allerede havde opgivet at 
komme ind i PilgrimsHuset. De havde fundet ly 
under et træ i en have i nærheden. De sad i 
nattemørket, men jeg var øjensynligt virkelig 
desperat for at finde et sted at bo for natten, så de 
vågnede op. Ja, så skete der pludselig underfulde ting,  
og vi alle tre fik en guddommelig inspiration og  
masser af hjælp fra Gud." 
 
Set & Sket har forsøgt at få en kommentar fra den hjælpende pilgrim, der holder stigen. Hun ønsker at være 
anonym og udtaler blot: "Ullala, det var vildt! Gud er stor!" 
 

 
 
 
 
Elisabeth Paludan-Müller:  
"Da jeg var helt tæt på målet, 
følte jeg det lidt ligesom at  
spise jordbær med fløde, men  
jeg vidste, at det var nødven- 
digt at fortsætte. Det var jo 
absolut ikke helt ufarligt!" 
 
 
 
 
 
 

 
 
Endelig nåede jeg helt ind i PilgrimsHuset, og 
var på sikker grund, og følte jeg mig som en  
dronning. Derfor var det helt naturligt for mig at 
vinke til de andre pilgrimme og takke dem for 
deres opbakning og hjælp. Jeg er meget 
taknemmelig. Og, ja, nu du spørger mig:  
Jeg sov rigtigt godt!" 
 
 
Åbningen af PilgrimsHuset blev meget mere end blot åbningen af en bygning. Det blev åbningen af Guds Rige 
med plads til desperate pilgrimme. 


