
Utstillingen av Likkledet i Torino 2015: Hvordan gikk det?  

Det opplyses fra Torino at der kom mer enn 2 millioner mennesker til Torino for å se 
Likkledet under den 67 dager lange utstillingen. Hele 4500 frivillige hadde meldt seg, 
så det var litt av et opplegg. Inngangen til utstillingen var på baksiden av Katedralen. 
Vi vandret i ei slags ”teltsluse” i 850 m før vi kom inn. Det var mange folk, men det 
var behagelig å gå og ikke trengsel. For hver 10.-15. meter stod en smilende 
italiensk frivillig som kunne hjelpe, om du trengte det. Der var adgang til drikke, 
rullestoler, toaletter, Røde Kors, politi – i det hele tatt ble du godt tatt vare på! 

Før inngangen til kirken kom vi inn i en sal der det ble vist en filmsnutt på 3-4 
minutt. Der var det samlet opp ca. 100 personer. Sentrale ting ved Likkledet ble 
gjennomgått, slik at enhver kunne vite hva vi skulle se etter når vi kom inn i kirken. I 
kirken var Likkledet plassert over alteret. Vi ankom der ca. 50-100 av gangen og 
kunne stå i tre små ”etasjer”, slik at alle så godt. Vi stod ca. 5-10 m fra Likkledet, det 
var utspilt i et slags glasskrin med godt lys. Ellers i kirken var det dunkelt. Etter ca. 5 
minutt måtte vi gå videre for å gi plass til neste gruppe.  

Det var veldig merkelig å stå like foran Likkledet, Jesu eget likklede, som han stod 
opp fra. Det startet kristendommen! Vi så hans avtrykk og hans blod - fra 
tornekronen, fra naglene, fra såret i siden. Å, det var gripende. Tenk deg, når folk 
hadde ankommet og fikk roet seg, ble det aldeles, aldeles stille! 100 mennesker, og 
så kan du høre en knappenål falle. Enhver hadde nok med seg selv akkurat da.   

For oss guider var dette helt uforglemmelig. Kvelden før hadde vi foredrag om Kledet 
på hotellet. Før turen startet, hadde SI-reiser i Ålesund, som stod for opplegget, delt 
ut et eksemplar av vår lille bok, ”Torino-kledet”, slik at folk kunne lese den på 
forhånd og på den måten være litt forberedt. Vi guidet drøye 300 nordmenn i alt. Vi 
kjenner også noen som dro på egen hånd. Jo, dette kommer vi til å huske lenge!  

 


