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det er juni 2008, og beredska-
pen er høy i det velsmurte 
maskineriet i og rundt hel-

ligdommen i Lourdes. det er 150 år 
 siden jomfru Maria åpenbarte seg for 
fattigjenta Bernadette Soubirous, og i 
den lille byen i Pyreneene regner man 
med mellom åtte og ti millioner be-
søkende i jubileumsåret – mot «bare» 
seks millioner på et vanlig år. I begyn-
nelsen av juni er det fortsatt stille før 
stormen; det er ledige senger å opp-
drive, og trengselen er ikke noe pro-
blem i de trange gatene. det kan den bli, 
når storinnrykket av turister og pilegri-
mer kommer lenger ut på sommeren; 
da fylles hotellene opp, kjøremønsteret 
i byen legges om, det ekstra teltet som 
er satt opp utenfor turistkontoret tas i 
bruk, og alle de små bodene åpner.

Jomfru Maria åpenbarer seg for 
Bernadette Soubirous 
Jomfru Maria åpenbarte seg for Ber-
nadette Soubirous ved til sammen 18 
anledninger fra februar til juli 1858. 
dette er bakgrunnen for den veldige 
tilstrømmingen av folk til Lourdes. Ved 

åpenbaringen 25.mars – Maria bebu-
delsesdag – uttalte hun de helt sentrale 
ordene Que soy era immaculada con-
cepcion, som betyr «jeg er den uplet-
tede unnfangelse» på Bernadettes egen 
dialekt. I ettertid blir åpenbaringene 
gjerne forstått som en bekreftelse av 
nettopp dogmet om den uplettede unn-
fangelse, som var blitt proklamert av 
Pave Pius IX kort tid før, den 8. desem-
ber 1854. dogmet sier at jomfru Maria, 
som eneste menneske, ved Guds nåde 
var fridd fra arvesynden fra unnfan-
gelsesøyeblikket. dette kjente  antakelig 
ikke Bernadette Soubirous til; hun var 
from, men knapt nok lese- og skrive-
kyndig, og hadde ennå ikke gått til 
første kommunion i en alder av fjor-
ten år. Mye tyder på at hun ikke forsto 
ordene som ble sagt, men hun gjenga 
dem samvittighetsfullt. Nettopp disse 
ordene overbeviste mange av dem som 
først tvilte på åpenbaringenes ekthet, 
om at det var jomfru Maria hun så i 
sine ekstaser, og hvis ord hun gjenga. 
Bernadette selv omtalte henne som 
«aquerò», som rett og slett betyr «den» 
eller «det», og sa ingenting om hvem 
eller hva hun trodde det var som viste 
seg for henne.

alle åpenbaringene foregikk i en 
grotte i klippen Massabieille, ved bred-
den av elven Gave. Jomfru Maria ba om 
at det skulle bygges et kapell der, hvor 

Vår Frue av Lourdes i 150 år
Av Eli Heldaas Seland

Hva er det med Lourdes som gjør at millioner av 
mennesker finner veien dit hvert år? Hva gjør den spesiell, 

blant tusenvis av Maria-helligdommer?  
Og hvorfor driver folk og går i prosesjoner og  

bader i hellig vann i Europa i dag?

 Grotten, med Fabischs skulptur i nisjen 
der hvor Bernadette så Jomfru Maria.  
 FOTO: ELI HELdAAS SELANd
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folk skulle komme for å be. Hun viste 
også Bernadette utspringet av en kilde, 
med vann som snart viste seg å ha hel-
bredende kraft. Bernadettes anstrengel-
ser for å bli trodd og for å få formidlet 
budskapet hun hadde fått, var betyde-
lige. Samtidig tok den kirkelige pro-
sessen med å undersøke hendelsene 
uvanlig kort tid. I 1862 ble Bernadet-
tes visjoner anerkjent av pave Pius IX 
som ekte, og arbeidet med å bygge opp 
europas mest besøkte pilegrimsmål i 
moderne tid begynte.

allerede året før hadde biskop Lau-
rence kjøpt området hvor grotten ligger, 
og i 1866 ble det første kapellet i hel-
ligdommen innviet, med Bernadette 
Soubirous og seksti tusen tilreisende 
pilegrimer til stede. kapellet utgjør i 

dag krypten i den større den uplet-
tede unnfangelses basilika, også kjent 
som den øvre basilikaen, som sto fer-
dig i 1872. en tredje kirke, Rosenkrans-
basilikaen, eller den nedre basilikaen, 
var ferdig i 1889 og ble innviet i 1901. 
alle disse er bygget inn i og på klippen 
hvor grotten ligger, og inngår i samme 
fysiske struktur som den. I umiddelbar 
nærhet av grotten er også kranene hvor 
pilegrimene kan hente vann fra kilden – 
åpent og fritt tilgjengelig for alle, og de 
innebygde bassengene hvor man kan 
bade. dette utgjør kjernen i helligdom-
men. den strekker seg imidlertid over 
et stort område, nærmere bestemt 51 
hektar, og omfatter mange bygninger 
med ulike funksjoner. Ved 100-års-
jubileet for åpenbaringene i 1958 ble 

den gigantiske, underjordiske St. Pius 
X-basilikaen, med plass til 25 000 men-
nesker, innviet. 

Pilegrimene kommer
Valfarten til Lourdes begynte spontant. 
allerede i 1858, da Bernadette hadde 
sine visjoner, hadde hun et stort pu-
blikum bestående av fromme og skue-
lystne. I årene som fulgte kom flertallet 
av pilegrimene fra regionen omkring, 
men etter hvert ble det organisert val-
farter fra hele Frankrike og etter hvert 
også fra andre land. tallet på besø-
kende økte stadig, og i 1908, da man 
feiret 50-årsjubileet for åpenbaringene, 
passerte det første gang en million. Når 
Lourdes ble et så populært pilegrims-

 Pilegrimer i kø ved bassengene med vann fra kilden. FOTO: ELI HELdAAS SELANd
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mål, er det ikke tilfeldig, og det er hel-
ler ikke bare et resultat av fromhetens 
egen dynamikk. Blant forskere er det 
nokså bred enighet om at den katol-
ske kirken, representert ved dyktige og 
innflytelsesrike personer og organisa-
sjoner i Frankrike, bygget opp Lourdes 
som pilegrimsmål bevisst og systema-
tisk. dette skjedde utvilsomt i overens-
stemmelse med Roma.

Helligdommen tilhører bispedøm-
met tarbes og Lourdes, og flere orde-
ner har ansvar for ulike sider av driften. 
den første som ble grunnlagt, var Les 
missionaires de l’Immaculée Conception, 
også kjent som grottefedrene, i 1866. de 
ivrigste pådrivere for valfarten var de 
Paris-baserte assumpsjonistene (av as-
sumptio Beatae Mariae Virginis – Ma-

rias himmelfart), som så valfarten, ikke 
minst de nasjonale valfartene som ble 
organisert fra 1873, som et politisk og 
nasjonalt, så vel som et religiøst prosjekt. 
Prestene (Les frères de l’Assomption) 
samarbeidet nært med nonnene i or-
denen Les Petites-Sœurs de l’Assomption, 
som tok seg av de syke pilegrimene i 
Lourdes og medlemmene i legkvinneor-
ganisasjonen Notre-Dame de Salut. de 
var stort sett kvinner fra middel- og 
overklassen som ledsaget syke pilegri-
mer og som også samlet inn penger for 
å finansiere valfarten til de som ikke selv 
hadde råd til å betale reisen. andre opp-
gaver, som å transportere de syke rundt, 
bistå med bading og lignende, blir frem-
deles ivaretatt av frivillige organiserte i 
såkalte Hospitalités.

Våre kjære syke
en ikke ubetydelig andel av pile-
grimene som kommer til Lourdes 
er syke, og kommer for å be jomfru 
 Maria om helbredelse. det er mange 
helligdommer hvor det å drikke van-
net fra en kilde er det sentrale ritualet, 
så i utgangspunktet skiller ikke Lour-
des seg ut fra denne tradisjonen. Fra 
1870-årene ble det imidlertid lagt stor 
vekt på å tiltrekke seg de syke pilegri-
mene i Lourdes. de ble omtalt som 
«nos chers malades» – våre kjære syke. 
Historier om helbredelser ble brukt til 
å markedsføre valfarten i trykksaker 
som ukeavisen Le Pèlerin og Annales de 
Notre-Dame de Lourdes. På tidlige post-
kortbilder er veggene i grotten dekket 
med krykker – gitt som votivgaver av 

 Tappekraner hvor alle kan drikke, vaske seg i og ta med seg vann fra kilden.  FOTO: ELI HELdAAS SELANd 
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folk som ikke trenger dem lenger etter 
å ha blitt helbredet.

For å forklare hvorfor de syke ble så 
viktige i Lourdes, er det nærliggende å 
peke på den sterke antirasjonalistiske, 
antiscientistiske holdningen som pre-
get store deler av den katolske kirke på 
både 1800- og 1900-tallet. Når Gud hel-
breder syke, viser han sin allmakt over 
liv og død, og sin overlegenhet over den 
moderne medisinen. Ved å fremheve 
dette ønsket man å styrke kirkens stil-
ling på bekostning av vitenskapen. I et 
slikt perspektiv var Lourdes nyttig.

Blir de så friske? Noen blir det, 
men kirken er ytterst forsiktig med å 

 erklære helbredelser som mirakuløse. 
I våre  dager er man nødt til å benytte 
seg av den moderne legevitenskapens 
metoder for å kunne fastslå og doku-
mentere mirakler. Siden 1858 har 67 
helbredelser blitt anerkjent som mi-
rakuløse. Prosessen tar ofte lang tid: 
I 1952 ble italienske anna Santani-
ello frisk av sin hjertesykdom etter en 
pile grimsferd til Lourdes, og i 2005 slo 
kirken fast at dette var en mirakuløs 
helbredelse. den siste som ble helbre-
det, var franske Jean-Pierre Bely, som 
i 1987 ble frisk av multippel sklerose. 
Helbredelsen ble offisielt anerkjent i 
1999. antallet troende som hevder å ha 

blitt helbredet i Lourdes, eller har opp-
levd en eller annen form for bedring, er 
imidlertid mye høyere enn kirkens offi-
sielle tall. Selv om de fleste nok innerst 
inne nærer et håp om at Vår Frue av 
Lourdes skal hjelpe dem til å bli friske, 
forventer ingen det. det er neppe sånn 
at alle som vender hjem uten å ha blitt 
friske, er veldig skuffet over det. Gjen-
nom å reise til Lourdes, oppnår man 
uansett noe. Når mange samles på et 
slikt spesielt sted og sammen med an-
dre troende og lidende ber, synger og 
tenner lys, tar man del i noe større enn 
seg selv. I et slikt fellesskap kan selv syk-
dom og lidelse oppleves å ha en mening, 
eller i det minste bli lettere å bære.

 

Gå og drikk fra kilden  
og vask deg der
omtrent slik gjenga Bernadette Soubi-
rous budskapet jomfru Maria hadde 
til henne i den niende åpenbaringen, 
25. februar, og det er da også et av de 
 viktigste ritualene dagens pilegrimer 
utfører i Lourdes. de fleste går nok 
 aller først til grotten hvor jomfru  Maria 
åpenbarte seg, for å be. en verdig still-
het preger området. I nisjen der Ber-
nadette så Jomfru Maria, står en statue, 
og foran grotten brenner det til enhver 
tid lys. det er anledning til å gå inn 
i grotten, til å ta på og kysse fjellveg-
gen – som er glatt etter alle som har 
gjort nettopp det, og samle vannet som 
drypper der. Ritualet minner om den 
middelalderske omgangen rundt høy-
alteret – der relikvien man vil komme 
nær, blir oppbevart. Pilegrimene ord-
nes i to køer, de som går selv og de som 
blir trillet i rullestol eller på båre. Man 
oppfordres til ikke å bli stående slik at 
alle som vil, skal få komme inn i grot-
ten, og strømmen av folk siger jevnt, 
dagen lang, året rundt.

Vannet fra kilden tappes fra kraner, 
og folk drikker og vasker seg i det, sånn 
som Bernadette gjorde. de fyller opp 
flasker, kanner og ampuller, og mange 

 Veimerking for jubileumsruten i Bernadettes fotspor.  FOTO: ELI HELdAAS SELANd
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bader også i de innebygde bassengene 
som er fylt med vannet fra kilden. Like 
i nærheten av grotten og bassengene 
står store stativer hvor man kan tenne 
lys. Lysene er konkrete uttrykk for 
bønn, samtidig som de representerer 
offer gitt til helligdommen. de finnes i 
mange størrelser, fra de relativt små til 
de store i 20–30 kilosklassen, som ofte 
ofres kollektivt av alle deltakerne i én 
valfart. de som opplever å bli bønn-
hørt, ønsker ofte å utrykke sin takk til 
Vår Frue av Lourdes. I dag er det van-
ligste å få laget en marmorplakett med 
en takksigelse innhugget i steinen, som 
blir plassert et sted på helligdommen, 
for eksempel i en av basilikaene. His-
torisk har floraen av votivgaver utvil-
somt vært rik og variert.

det er to daglige prosesjoner gjen-
nom området. I den eukaristiske pro-
sesjonen om ettermiddagen bæres først 
sakramentet, det vil si det innviede natt-
verdsbrødet som i katolsk tradisjon er 
kristus selv, først. Under Maria-prose-
sjonen om kvelden bæres en kopi av en 
Maria-statue laget av Cabuchet i 1876, 
og pilegrimer med tente lys følger etter. 
Under begge prosesjonene er det felles 
bønn på flere språk, og sang. allerede 
i 1858, da Bernadette gikk til grotten 
med forventning om en ny åpenbaring, 
ble hun fulgt av en folkemengde med 
tente lys. I 1864, da skulpturen i grot-
ten ble innviet, og i 1866, da det første 
kapellet åpnet, ble det arrangert store, 
velregisserte prosesjoner. dette er ek-
sempler på at folkelige praksiser med 
røtter tilbake til middelalderen ble au-
torisert og inkludert i helligdommens 
offisielle program. Som i katolske kir-
ker verden over foregår det i tillegg mer 
dagligdagse ting; det avlegges skrifte-
mål og holdes messer på flere språk. 

I Bernadettes fotspor
et svært populært tilbud til pilegrimer, 
utviklet i forbindelse med 150-årsju-
bileet i år, er en vandring i Bernadet-

tes fotspor. Vi får følge hennes gang 
gjennom livet, fra sognekirken hun 
ble døpt i, via «kasjotten», det forhen-
værende fengselet hvor familien hen-
nes bodde noen år, til grotten hvor hun 
hadde sine visjoner. til slutt går turen 
til stedet hvor Bernadette gikk til før-
stekommunion, i oratoriet i hospitset 
hvor hun bodde fra 1860, til hun for-
lot Lourdes for godt i 1866. en malt 
sti leder oss gjennom byen til de ulike 
stoppestedene, og på hver stasjon klis-
trer en frivillig et klistremerke på papp-
medaljongen vi bærer rundt halsen. en 
brosjyre vi har fått utdelt, gir forslag til 
temaer å kontemplere over og bønner 

å be underveis. Vårt inntrykk er nok at 
mange suser gjennom nokså raskt, sær-
lig de som kommer i store grupper. Når 
køen presser på fra alle kanter, er det 
ikke så lett å finne ro til å fokusere. 

Pave Benedikt XVI har imidlertid 
knyttet en spesiell avlat til denne jubi-
leumsruten, en såkalt fullkommen av-
lat. For å oppnå den, må man i tillegg 
til å følge hele ruten og samle fire klis-
tremerker, tilbringe en stund i medita-
sjon og bønn på hvert sted, og avslutte 
med fadervår, trosbekjennelsen og ju-
bileumsbønnen eller en annen Maria-
bønn. dessuten må man oppfylle de 
vanlige kriteriene for avlat, nemlig å gå 

 Pilegrim/turist med alle fire klistremerkene fra jubileumsruten på plass. FOTO: ELI HELdAAS SELANd. 
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til skrifte, motta nattverd og be i sam-
svar med den hellige faders intensjoner, 
i tillegg til at man må gjøre en barm-
hjertig gjerning.

Jubileumsruten er en nyttig ledetråd 
både for pilegrimer og turister uten 
sterkt fromme ambisjoner. den gir en 
mulighet til å danne seg et bilde av ste-
dene Bernadette Soubirous selv kjente. 
I Lourdes fra 1894 lar Émile Zola en av 
romanfigurene kritisere grottefedrene 
for å være utakknemlige, og for å ha 
latt Bernadette og hennes historie nær-
mest bli glemt, til fordel for dyrkingen 
av jomfru Maria i den storslåtte hellig-
dommen. Bernadette ble helligkåret i 
1933, og i dag er hennes historie en vik-
tig del av Lourdes-kulten. I tillegg til å 
minne oss om Bernadette, tilbyr jubi-
leumsruten pilegrimene en smak av et 
fenomen som er sentralt ved den tradi-
sjonelle valfarten, nemlig vandringen.

Pilegrim og turist
«turisten er halvt pilegrim, pilegrimen 
er halvt turist», ifølge sosialantropo-
logene Victor og edith turner. det er 
svært vanskelig, hvis ikke umulig, å 

skille skarpt mellom turister og pilegri-
mer i Lourdes. det kommer tilreisende 
fra hele verden. kommunikasjonene er 
gode med både flyplass i nærheten og 
hurtigtogforbindelse til Paris og Bor-
deaux flere ganger om dagen. det er 
fullt mulig å reise til Lourdes på egen 
hånd, men det er også vanlig å reise i 
følge på valfarter organisert på lokalt 
plan, for eksempel innen bispedøm-
mene. det finnes også mange spesia-
liserte pilegrimsreisebyråer som tilbyr 
ulike pakkeløsninger. 

det er enkelt å besøke Lourdes; alt er 
vel tilrettelagt, og helligdommen opple-
ves som et velsmurt maskineri som er 
lett tilgjengelig for alle. Før ankomst 
kan man orientere seg på nettsidene til 
helligdommen. der finnes også forslag, 
i beste reisehåndbokstil, til opplegg 
man kan følge. dette er det lang tra-
disjon for. alt på slutten av 1800- tallet 
ble det gitt ut håndbøker for pilegri-
mer til Lourdes, med informasjon 
både om hvordan man skulle oppføre 
seg og hva man kunne se og oppleve i 
og rundt helligdommen.Utviklingen 
av den moderne valfarten har felles-
trekk med utviklingen av den sekulære 
 turismen på 1800-tallet. Historikeren 
Suzanne kaufmann hevder de er to si-
der av samme sak, og at «fremveksten 
av forbrukskultur i perioden omgjorde 
valfarten til en tidlig form for turisme 
karakterisert ved rimelige reiser i kir-
kelig regi og kjøp og salg av massepro-
duserte, hellige gjenstander.» 

Ett bilde, tusen varianter
Gjennom hele sin historie har hellig-
dommen i Lourdes vært omstridt. 
Noe av det som har vekket de ster-
keste følelsene hos mange, har vært alle 
avbildningene, reproduksjonene og su-
venirene fra Lourdes. Helligdommen 
selv er et område fritt for kremmere. 
det er en bokhandel der, og Lourdes 
Magazine har salgsboder, men ellers 
er det eneste man får kjøpt, lys og min-

nemedaljer fra automater. Rett uten-
for, derimot, blomstrer handelen, og 
alle tenkelige suvenirer tilbys. denne 
handelen er berømt og beryktet og har 
vært det lenge. Émile Zola beskriver 
den slik i 1894: 

…langs hele Pladsen til højre og venstre laa  
Butik ved Butik i en uafbrudt Række; det var en 
sand Basar; en Strøm af Rosenkranse, Medaljer 
og Statuer saas i alle Vinduer og Udhængsskabe 
(…)

der var Statuer af Gudsmoder, store og smaa, 
af tin og træ, af elfenben, flest af Gibs, nogle 
kridhvide, andre malede med livlige Farver, alle 
fremstillede den hellige Jomfru, som hun havde 
vist sig for Bernadette: smilende ansigt, langt, 
flagrende slør, Guldroser paa Fødderne: forsy-
nede med de forskellige Fabriksmærker. des-
uden Masser af amuletter, tusinde smaa Billeder, 
fine Stik og grove kromolitografier, der druk-
nede i en Flod af udtungede kniplingsrammer. 
Smykker fandtes i rigt Udvalg: Ringe, Broscher, 
armbaand med kors og Stjerner, prydede med 
Helgenbilleder eller med den hellige Jomfrus 
Navnetræk. 

endelig Blyantsholdere og Penneskafter, Visit-
kortsbøger og Portemonnæer, Papirpressere, 
Papir knive, snustobaksdaaser i en Uendelighed, 
alle med afbildninger af Basilikaen, Grotten, 
Gudsmoder. I et Rum, hvor alt kostede en halv 
Frank, fandtes Bundter af Servietringe, Ægge-
bærere og Piber, hvorpaa Vor Frue af Lourdes 
straalede i de skønneste Farver. 

Mange troende er blitt støtt fordi de fø-
ler at produksjonen og handelen er et 
misbruk og en degradering av det som 
for dem er noe verdifullt og vakkert, 
nemlig ideen om Vår Frue av Lour-
des og hennes åpenbaringer for Ber-
nadette. Mange grøsser ved synet av de 
simple tingene, mens vår tids ironikere 
og kitsch-elskere har frydet seg over 
mangfoldet i tilbudet. Men tilbudet føl-
ger etterspørselen; disse gjenstandene 
blir laget og solgt fordi noen vil kjøpe 
dem. den folkelige fromheten har all-
tid manifestert seg gjennom praksiser 
og objekter, instrumenter som artikule-
rer fromheten. Vi kan derfor ikke avfeie 
alle religiøse suvenirer som verdi løst 
juggel, selv om de ikke har kunstne-
riske kvaliteter.

den kanskje vanligste suveniren å ta 

 Lourdes-medalje fra ca. 1900. 
 FOTO: SvEIN SKArE
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med hjem, er vann fra grotten. Hellig-
dommen selv har siden1860-tallet stått 
for distribusjon av vann. det er gratis, 
og kan også bestilles via post. Man skal 
bare betale for emballasje og transport-
kostnader. 

Medaljer er også en svært populær 
suvenir, og har vært det helt fra starten 
av. Medaljen er spesiell fordi den kan 
bæres på kroppen, i et kjede eller fes-
tet til rosenkransen. Selv om det ikke 
er i tråd med kirkens doktrine, blir den 
iblant tillagt en nærmest magisk funk-
sjon, som en amulett. Bernadette ble 
selv plaget, mens hun fortsatt bodde i 
Lourdes, av folk som ville berøre henne 
med medaljer. andre suvenirer som 
også har karakter av å være fromhets-
instrumenter, er for eksempel rosen-
kranser, bønnekort og vievannskar til 
hjemmebruk. de mange variantene av 
statuer, bilder og reproduksjoner kan 
ha fromme funksjoner, men også høyst 
prosaiske.

tilbudet av Lourdes-suvenirer er 
nærmest ubegrenset, og det tilpasser 
seg tiden. Zola fant papirkniver og pen-
neskafter, vi finner musematter. Selv 
om kvaliteten varierer, ser vi en nesten 
forbløffende konservatisme og unifor-
mitet i motivene. det er praktisk talt 
det samme som avbildes i dag som 
for 100–150 år siden. Verden og men-
neskene forandrer seg, kunsten for-
andrer seg, men bildet av Bernadette 
som  kneler ved grotten hvor Jomfruen 
åpenbarer seg, forblir det samme. 

Bildet av Vår Frue av Lourdes er klart 
og tydelig, kodet en gang for alle, i noen 
få autoritative frem stillinger som fun-
gerer som arketyper for alle andre bilder. 
det er Fabischs  skulptur i grotten fra 
1864, Raffls skulptur på plassen foran 
basilikaene, som ble kronet i 1876, og 
noen få andre  «offisielle» skulpturer og 
bilder inne på helligdommen. disse 
ligner neppe på det Bernadette så, 
selv om de viktigste kjenne tegnene er 
 basert på hennes  beskrivelse. Bildene er 
konvensjonelt bestemte fremstil linger, 

og har en sterk retorisk kraft «alle» 
som er oppdratt i katolsk tradisjon, 
og de fleste som har litt kjennskap til 
 moderne  katolsk billed tradisjon, gjen-
kjenner umiddelbart nærmest en hvil-
ken som helst avbildning av Vår Frue 
av Lourdes. Ser man verden gjennom 
kunst faglige briller, kan denne billed-
tradisjonen oppfattes som  statisk og 
konservativ. tenker man retorisk på 
det, er den rett og slett utrolig  effektiv. 
de stadige gjentakelsene av de samme 
billed motivene og historiene gir  næring 
til en kollektiv forståelse av og bevisst-
het om  Lourdes.

150 år med motkultur i medvind
Historisk sett var Bernadette og opp-
levelsene hennes ikke unike, men Lour-
des har fått en posisjon som er spesiell 
i forhold til mange andre steder. det 
kommer flere pilegrimer og turister 
enn til andre, sammenlignbare Maria-
helligdommer. Visjoner, helbredelser 
og andre mirakler som skjer på hellige 
steder, har primært betydning innenfor 
en religiøs forståelsesramme. Riktig-
nok brukes vitenskapelige metoder og 
retorikk når mulig guddommelige fe-
nomener skal undersøkes og dokumen-
teres i dag, men de kan som  regel bare 
brukes til å avkrefte hypoteser. derfor 
er det i siste instans et spørsmål om tro, 
og det er troen som driver pilegrimene 
til Lourdes. 

det at de drar akkurat dit, er resul-
tat av langvarig innsats fra forskjellige 
kirkelige aktører som bevisst har byg-
get opp et attraktivt valfartssted. Stedet 
står i en fromhetstradisjon fra middel-
alderen, både når det gjelder innhold 
og praksiser. I 150 år har det represen-
tert et alternativt univers, som like fullt 
har bred appell, både til pilegrimer og 
til turister. Noen får livet forandret 
 etter et besøk, andre vender hjem til 
det vante en erfaring rikere, akkurat 
som pilegrimer og turister alltid har 
gjort. og mange vender tilbake. 
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