
 

 

MED ANNE GJEITANGER  

I MARIA MAGDALENAS FOTSPOR  

I PROVENCE 

 

10.-16. april 2019 

 
Dag 1 - onsdag 10. april - Utreise 

Avreise fra henholdsvis Oslo, Sandefjord, Kristiansand og Billund med transit i Amsterdam.  

Vi lander i Marseille kl 16.35 og kjører vestover i biler direkte til Saintes-Maries-de-la-Mer i Camargue-området. Her tar vi 

inn på Mas des Salicornes Hôtel.  Denne byens navn viser til de tre Maria´er som i henhold til tradisjonen kom i land her 

sammen med den mørkere Sara - i en båt uten seil eller årer: Maria Salome, Maria Jakobea og Maria Magdalena. Sara feires 

den dag i dag som sigøynernes skytshelgen og kan sees i kirken sentralt i byen hvor vi skal bo de tre første nettene på vår reise. 

 

Dag 2 - torsdag 11. april – Camargue, Arles og Tarascon 

Det var vakre Provence, som etter Jesu  ́død ga Maria Magdalena nytt håp, nytt liv. Her ble hun inspirert til å tenke at 

samspillet i naturen gir en modell for fred. Vi ser på hvordan tradisjonen forteller om Maria Magdalena i den delen av hennes 

liv som ikke er nevnt i Bibelen. Og vi nyter å være i Camargue! - kjent for sine villhester og et unikt fugle- og dyreliv. I 

Magdalenas spor kjører vi til Arles hvor det finnes godt bevarte ruiner etter romerske byggverk -  inkludert et colosseum. 

Maria Magdalena flyktet fra romerne i Israel, men også i Gallia representerte romerne en overmakt for de ulike keltiske 

stammene. Arles er ellers kjent for at maleren Vincent van Gogh bodde her i en periode og skapte mange av sine kjente verk. 

Derfra kjører vi to mil nordover langs Rhône til Tarascon. Vi slapper av med en kopp kaffe, og besøker kirken Sainte-Marthe 

de Tarascon, kjent for det som etter sigende er Maria Magdalenas søster Marthas sarkofag. Myten går ut på at Martha kristnet 

området ved å bekjempe et monster – en drageliknende skapning kalt Tarasque. Derfra returnerer vi til Saintes-Maries-de-la-

Mer, hvor vi spiser middag. 

 

Dag 3 - fredag 12. april - Narbonne, Minerve  

Vi kjører vestover til Narbonne, som på Julius Cæsar tid var viktig nok til å gi navn til hele denne regionen; Narboniensis. Her 

sto Maria Magdalena frem for en jødisk konge i et samfunn av flyktninger. Også senere har Narbonne vært et viktig jødisk 

læresete. Neste stoppested er Katar-landsbyen Minerve som ligger i fjellene. Om denne sier Maria Magdalena: Se selv, når du 

kommer dit, hvilken ånd du møter meg med. Det skal godt gjøres ikke å bli enige om vakre aspekter ved jordelivet der, for slik 

å møtes også i det himmelske. I 1210 var det 140 katarer i Minerve som nektet å gi opp sin tro og som ble brent til døde den 22. 

juli, som i det katolske kirkeåret regnes som Maria Magdalenas dag. 

 

Dag 4 - lørdag 13. april - Aix-en-Provence  

Vi tar farvel med Camargue-området, og setter kursen østover mot Sainte-Baume. Underveis stanser vi i Provence´ s Venezia, 

Martigue, for lunsj og en vandring til kirken Basilique Sainte-Marie-Madelein. En times kjøring videre stopper vi i Aix-en-

Provence; de tusen fonteners by. Her står katedralen på samme grunn langs den romerske veien Via Aurelia som Maximins 

første beskjedne kirke til ære for “Vår Frelser”. Både her og i Magdalena-kirken Nôtre-Dame de Grâce vil vi se eksempler på 

statuer av den svarte madonna som det finnes så mange av i Frankrike. 

Ifølge Pistis Maria kom Maria Magdalena til Frankrike sammen med broren sin Lasarus og Maximin, som ble de første 

biskopene i henholdsvis Marseilles og Aix-en-Provence. Maria Magdalena på sin side vandret fra sted til sted inntil hun trakk 

seg tilbake til grotten i Sainte Baume. Etter vel en times kjøring fra Aix tar vi inn på vårt neste overnattingssted, Hostellerie 

Sainte Baume, som drives av nonner på sletten der handelsreisende passerte den gang Maria Magdalena bodde i fjellsiden like 

over. 

 

Dag 5 - palmesøndag 14. april - Grotten i Sainte Baume og Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 

Palmesøndag markerer i den kristne tradisjonen Jesu´ inntog i Jerusalem og begynnelsen på avslutningen av hans liv. Etter 

frokost vandrer vi ca tre kvarter opp til grotten i det fjellområdet der Maria Magdalena valgte å trekke seg tilbake og forberede 

slutten på sitt. Grotten er delvis innredet som kapell, delvis er det et åpent rom i fjellet. Vi blir med på messen som feires fra kl 

11, før vi går tilbake til hostellet og kjører til den lille byen Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, hvor vi spiser lunsj. I basilikaen 

Sainte-Marie-Madeleine finner vi hennes sarkofag med relikvier og - i henhold til myten – hodeskallen hennes.  

 

Dag 6 - mandag 15. april - Grotten Sainte Baume 

Pistis Maria-bøkene forteller om forholdet Maria Magdalena utviklet til dyr og planter her og også enkelte mennesker, og om 

hvordan hun trente seg opp i å reise astralt langs klippeveggen for å styrke sin aura. Vi bruker dagen til å kontakte den samme 

naturen med tid til å oppholde oss i grotten både som gruppe og enkeltvis. 

 

Dag 7 - tirsdag 16. april - Hjemreise 

Vi kjører fra hostellet til flyplassen i Marseilles via Aubagne, blant annet kjent for keramikk og produksjonen av `santons´ - 

små hellige figurer. 


