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INTRODUKSJON 

Innen mange religioner er vann ansett som rensende og helbredende, og forestillinger om vann 

med hellig kraft er et fenomen som opptrer uavhengig av tid og rom (Gilhus og Mikaelsson 

2007:273-275; Groth 2007:180; Jacobsen 2007:121). I greske myter skildres nymfer som dveler i 

kilder, mektige elveguder, vann som kan slette menneskets minner, og vannstrømmer som 

kontrolleres av gudene til å skape liv, ødeleggelse og død (Hom. Od. 13. 356; Il. 20. 6-8, 21. 193; 

Paus. 9. 39. 4, 2. 15. 4). I skapelsesberetninger er vann ofte ansett som begynnelsen - først var det 

vann (Edda Vol. 4; O´Donoghue 2008:13,-15; Ferguson 2009:1). Denne forståelsen er også 

uttrykket av Pausanias (8. 29. 4) som forteller at før solen varmet jorden og gav liv, var alt vått og 

fuktig. 

Ved opprettelsen av den greske helligdom ble jordstykker skilt ut og forbeholdt gudene, derav 

begrepet temenos. For snaue 30 år siden katalogiserte Franz Glaser fontener i greske 

helligdommer (Lilleasia ikke medregnet). Av disse 95 registrerte er 36 lokalisert innenfor 

temenos, mens 59 ligger utenfor. Halvparten av fontenene som ligger innenfor temenos er i 

helligdommer for Asklepios og et mindre, men fortsatt betydelig antall, befinner seg i 

helligdommer for Apollon (Glaser 1983:176-180). I svært mange helligdommer finnes også 

naturlige vannkilder, og begge fenomener blir som regel forklart grunnet behov for vann til 

avlinger, husdyr og øvrig sekulær bruk. Vannet tjente derimot også rituelle formål som renselse 

(Cole 2004:10-11; Pedley 2008:51), og det er kjent at vann var det mest utbredte middel for å 

fjerne urenhet i gresk religion (Parker 1983:226). Med tanke på de sosiale og religiøse aspektene 

ved det greske samfunnet ser det ut til at frykten for forurensning var en av drivfaktorene bak 

behovet for fysisk og åndelig renselse, og denne drivkraften skapte følgelig også behov for vann 

til rituell renselse (Burkert 2009:87). Gudinnen Hera hadde på enkelte lokaliteter ansvar for 

menneskenes og jordens fruktbarhet, blant annet i det argiviske territoriet der hun mottok et 

betydelig antall beholdere for vann i offergaver (Baumbach 2004:94-95; Price 1978:203). Vann 

er livsgrunnlag for plante- og dyreliv og sett i lys av de mange hydriai som ble dedisert kan man 

spørre seg om vann hadde en fremtredende rolle i fruktbarhetskulter. På bakgrunn det betydelige 

antallet fontener i helligdommer for Apollon og Asklepios, og Heras assosiasjon til hydriai, er det 

grunnlag for tro at vann hadde viktige og sentrale funksjoner i enkelte kulter. 
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1. 1 Problemstilling og avgrensning 

Ved en diskusjon av det arkeologiske materialet relatert til vann fra utvalgte helligdommer for 

Hera, Apollon og Asklepios skal det argumenteres for at vann var en essensiell del av 

kultpraksisen, og en viktig årsak til helligdommenes lokalisering i landskapet. Gjennom en 

komparativ studie av materialet skal også meningsinnholdet bak den religiøse bruken av vann 

diskuteres. Min problemstilling er derfor delt inn i to deler: 

1. Hvorfor ble helligdommene lokalisert der det er vann? 

2. Hvilke forestillinger var knyttet til vann som førte til at det ble benyttet i visse kontekster? 

Helligdommene som skal behandles er knyttet til tre forskjellige samfunnsmessige aspekter: 

fruktbarhet, spådommer (orakler) og helbredelse. De er valgt ut på grunnlag av representativitet 

og tilgjengelig publisert materiale. Den argiviske Heraion, helligdommen for Apollon i Delfi og 

Asklepieion i Epidauros utgjør hovedmaterialet. Disse helligdommene er ansett som arketyper og 

grunnsteiner for etableringen av de tre typer kultsteder i gresk område (fig. 1) (Roberts 2007:210; 

Waldstein 1902:5-6; Zaidman og Pantel 2008:121, 129). 

 

Figur 1:Oversiktskart over helligdommenes beliggenhet 
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 I tillegg vil materiale fra ytterligere tre representanter av hver kategori, med tilsvarende guddom, 

bli benyttet komparativt i diskusjonen. Disse er Heraion i Perakhora, orakelhelligdommen for 

Apollon i Didyma, og Asklepieion i Korinth. Med forbehold om lokale variasjoner kan disse 

helligdommene reflektere de grunnleggende kultelementer innenfor hver kategori. Materialet er 

også geografisk begrenset ved i hovedsak å omfatte fastlandet, Peloponnes. På grunn av 

manglende tilgjengelig materiale fra dette området til sammenligning med Delfi vil materiale fra 

Didyma ved kysten av Lilleasia bli benyttet. Apollon var også her hovedguddom og kultpraksisen 

skal ha vært etablert med helligdommen i Delfi som forbilde. I tillegg var den sentrert rund en 

kilde, fra helligdommens opprinnelse i arkaisk periode, og ut dens levetid (Cole 1988:163; Parke 

1985:30, 41, 53; Tuchelt 1992:9).  

 

1. 2 Symbolsk plassering av helligdommer og overgangsritualer 

Det vil bli brukt en kontekstuell tilnærming til materialet som inkluderer sosiale forhold, på 

bakgrunn av erfaringer som kulturbasert. Dette gjøres for å avdekke sammenhengene som knytter 

vannet, helligdommene og menneskene sammen. De Polignac (1995:ix) anser utviklingen av 

polis og anleggelsen av ekstraurbane helligdommer som både symbolske og strategiske grep, og 

argumenterer for at plasseringen av helligdommer ikke hovedsakelig var grunnet praktiske eller 

tilfeldige årsaker. I den Homeriske diktningen finner man ikke forestillingen om en grense 

mellom det som er hellig og det som ikke er det. Det hellige stedet man oftest møter er den 

hellige skogen – alsos. I Odysseen (20. 270-79) ble offerdyrene ledet inn i skogen til Apollon 

hvor folket samlet seg. Prosesjoner og feiringer i urbane helligdommer kan ha vært rester av 

denne gamle skikken som ble tilpasset senere samfunnsmessige endringer. Forfedrenes hellige 

steder i naturen står i motsetning til de strengt organiserte helligdommene. Plasseringen av 

helligdommer i slike miljøer var symbolske og reflekterte kontrasten og komplementariteten 

mellom sivilisasjonen, på den ene siden, og den ville naturen og gudene på den andre (De 

Polignac 1995:15-16, 34-41). Med utgangspunkt i De Polignacs teori er det også mulig å se 

vannkilder i helligdommer som symbolske elementer ved å være et naturfenomen inkorporert i 

det menneskeskapte rom. 



4 

 

Forestillinger om vann er ofte knyttet til overgangsriter eller rites of passage, det vil si handlinger 

som fører til et skifte av status, alder og sted. I tillegg til politiske og samfunnsmessige forhold 

studerte De Polignac (1995) også den sosiale grunnleggelsen av polis ved integreringen av unge 

mennesker, og vektlegger at spesielt ikke-urbane helligdommer har kultaspektet overgangsriter. I 

et samfunn fungerer ritene slik at grensene til de sosiale strukturene stadig blir definert og 

individenes adgang til disse blir regulert. De rituelle handlingene er dermed med på å forme og 

opprettholde det sosiale byggverket et samfunn består av, og gir mennesket mening og kontroll 

over grunnleggende livssituasjoner (1995:60; van Gennep 1999:9, 21-23). 

For å demonstrere en hypotese om at vann ble oppfattet og benyttet som et grenseoverskridende 

middel, vil van Genneps teori bli anvendt i diskusjonen av det arkeologiske materialet. Van 

Gennep (1999:9-11) utviklet sin teori ved å studere riter hentet fra hele verden, fra brylluper og 

begravelser til overgangen mellom årstidene og krysning av grenser. Han betraktet ritene samlet 

og komparativt for å påvise sammenhenger og dermed ritenes indre dynamikk, en dynamikk som 

er universell og kan gjenfinnes i ulike kulturer og religioner til ulike tider. For å skape orden i det 

vidstrakte materialet utviklet han en trefasemodell, der han skilte mellom en adskillelses-, terskel- 

og en integrasjonsfase. I den første fasen adskilles individet fra sin plass i samfunnet, i den andre 

fasen befinner det seg i selve overgangen, og i den tredje inkorporeres individet i samfunnet 

igjen, nå på et nytt nivå. Overgangsriter (1999) er en kortfattet undersøkelse av de seremonielle 

sykluser et menneske går gjennom ved alle viktige anledninger i sitt liv. Det er ikke ritene som er 

interessante i seg selv for å avdekke vannets innhold, men deres essensielle betydning og posisjon 

i forhold til hverandre innenfor den seremonielle helhet (van Gennep 1999:127-128). 

 

1. 3 Metode 

For å få kunnskap om hvorfor helligdommene ble lagt der det er vann vil De Polignacs teori om 

symbolske plasseringer av helligdommer bli benyttet, i tillegg til hans teori om symbolske 

grenser og grensemarkeringer. Dette skal gjøres gjennom en kontekstuell tilnærming til det 

arkeologiske materialet relatert til vann. Ved å studere helligdommenes utforming og 

organisering, i sammenheng med guddommens funksjon i samfunnet den var en del av, får man 
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et innblikk i et av de grunnleggende trekk ved mennesker – at vi gjennom organisering og 

klassifisering av rom gir mening til naturlige fenomener. 

For å løse del to av problemstillingen, hvilke forestillinger som var knyttet til vann og hvorfor det 

ble benyttet i visse kontekster, skal teorier om overgangsritualer og renselse brukes i diskusjonen 

av materialet. På bakgrunn av dette skal jeg med trefasemodellen studere vannets form og 

innhold i de tre helligdommene av ulik karakter. Materialet uttrykker en lignende diversitet som 

gjenkjennes i van Genneps store samling av ritualer. Studien skal gjennomføres med samme 

fremgangsmåte som van Gennep benyttet, men til motsetning på et begrenset materiale i tid og 

rom. Det arkeologiske materialet relatert til vann skal derfor diskuteres kontekstuelt og 

komparativt, hvor materiale fra hver helligdom blir sammenlignet med materiale fra en mindre, 

lokal helligdom med tilsvarende guddom og funksjon i samfunnet. Den komparative metoden vil 

brukes for å vise likheter i materialet som tyder på generelle trekk ved kulten, og som ikke bør 

tolkes som individuelle særegenheter. De seks nevnte helligdommer vil derfor fungere som 

studiens fundament, men der det er grunnlag for det vil materiale fra andre helligdommer også bli 

trukket inn i diskusjonen og tolkningen.  

Etter diskusjonen skal de tre helligdommene studeres i et samlet perspektiv. Teorien er 

strukturalistisk, og som van Gennep vil motivet være å avdekke mønstre og faste holdepunkter 

som strukturerer. På denne måten vil man få en oversikt over de bestemte forestillingene knyttet 

til vann som gjorde at nettopp dette elementet ble benyttet i gitte situasjoner, og med andre ord 

kan man oppdage vannets indre logikk.  
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2 VANN I GRESK RELIGION 

Fokuset for denne studien er religiøs bruk av vann og vannets religiøse funksjon i det sosiale liv. 

Forskning har demonstrert at elementet ble benyttet i en rekke sakrale sammenhenger og det er 

utarbeidet ulike teorier om motivet bak slik bruk av vann. R. Ginouvès (1962: 426-428 n. 50) 

studerte badets funksjon i greske kulter og kom frem til at vannet hadde tre hovedfunksjoner. 

Disse var renselse generelt, renselse i forbindelse med innvielse, og som umiddelbar effekt i 

forbindelse med kunnskap, helse, og fruktbarhet. Bruk av vann i to av disse kontekstene ble nevnt 

innledningsvis, renselse, og renselse i forbindelse med overgangsriter. Den tredje funksjonen, 

vann med umiddelbar effekt, skiller seg grunnleggende fra vann med renselsesfunksjon ved at det 

tilførte mottageren en egenskap, i stedet for å fjerne noe. 

 

2. 1 Vann og renselse 

Religiøs bruk av vann har fått økt oppmerksomhet i forskningen og særlig aktuelt er det å trekke 

frem Mary Douglas´ Rent og urent (1997:25-28) og Robert Parkers Miasma (1983:226) som tar 

opp forurensning og tabuer i gresk religion. Vann var som nevnt et utbredt renselsesmiddel og 

Parker forklarer dette blant annet ved å hevde at vannet ble ansett som en kilde til religiøs kraft. 

Renselsesritualer i gresk religion og metodene for dette varierte i forhold til graden av 

forurensning. Mord, død, barnefødsel og samleie krevde alle renselsesritualer, og alle tilbedende 

som skulle besøke en helligdom måtte renses. Renselse var nødvendig ved alle seremonier, før 

bønn, ofring og drikkoffer, og man vasket seg på hendene eller sprinklet seg med vann. Til og 

med selve stedet ofringen skulle foregå ble renset (Burkert 2009:73, 77; Parker 1983:19; Pedley 

2008:98). Sistnevnte rite ble gjort ved en vase med vann som ble båret i sirkel rundt offerstedet, 

en handling som symboliserer formålet med renselsen - å skape rom for gudene der all 

menneskelig forurensning var fjernet (Burkert 2009:56; Parker 1983:19). Bruk av vann til 

renselse var derfor et fast element i helligdommer som et avgrenset hellig område. 
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2. 2 Vann og overgangsfaser 

Susan Guettel Cole (Cole 1998:29-33; 1988:163) har studert helligdommer for Artemis og 

registrert at de som regel er lokalisert ved vannkilder og myrområder i utkantsstrøk. 

Jomfruelighet og renhet i forbindelse med overgangsfaser har vist seg å være særlig viktig i 

hennes helligdommer og kultpraksisen er gjennomgående assosiert med vann. Demeter ble 

hovedsakelig assosiert med jordens fruktbarhet og ble viet tusenvis av hydriai samt figurer av 

kvinner som bærer hydriai. Hennes helligdommer var som Artemis´ ofte lokalisert ved vann, og 

særlig kilder og mindre elver (Cole 1994:201-204; Jest 1994:220). Vann ser ut til å ha en 

sammenheng med fruktbarhet og overgangsfasene fra barn til kvinne. Kvinner har vist seg å ha 

særlig behov for gudelig og åndelig hjelp på grunn av farene i forbindelse med graviditet, fødsel 

og faren for barnløshet. Man ba om hjelp gjennom ritualer og dersom disse ble utført korrekt ville 

kvinnen bli fruktbar, fødselen problemfri og barnet bli født friskt og sunt. Det er også kjent at 

tilbedelsen av Hera var relatert til vann og enkelte av hennes helligdommer ble utstyrt med 

omfattende vannverk. Dette gjelder blant andre den argiviske Heraion (Cole 1988:163-164; 

Douglas 1997:166-167) hvor bruken av vann skal diskuteres i kapittel 4 i forbindelse med 

fruktbarhet og overgangsfaser. 

 

2. 3 Drikkoffer 

Vann i offerkontekster ble også benyttet i drikkofre. Et drikkoffer er en rituell helling av væske 

som gjerne bestod av vin, vann, vin blandet med vann, melk og honning eller olivenolje, og er en 

handling som står som en motpol til blodofferet. Denne praksisen spilte en viktig rolle innen 

kultutøvelse i middelhavsområdet og det nære Østen, men som har forsvunnet i vår kultur 

(Burkert 2009:41, 70-71; Pedley 2008:82). På bakgrunn av anatolisk og indoeuropeisk tradisjon 

har grekerne to begreper for drikkofre, spendein, sponde, og cheein og choe. Spendein er 

hovedsakelig assosiert med vin og ble utført når vin skulle drikkes, men det fantes også choai 

med vin og spondai med honning, olje og vann. Distinksjonen er basert først og fremst på typen 

redskap som ble brukt og hvordan drikkofferet ble utført. Sponde ble helt fra en mugge eller bolle 

hvor selve hellingen er kontrollert, mens choe innebar at man fullstendig tippet over og tømte en 
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større beholder, som ble holdt eller stod på bakken. Burkert (2009:70) hevder choe er ment for de 

døde og for de ktoniske guddommer, men at man også utførte spondai for de ktoniske guder. 

Påkalling av gudene og bønn var uadskillelig fra drikkofre og ritualet ble foretatt i sammenheng 

med en rekke hendelser. Etter en ofring ble en sponde av vin helt over flammene på alteret, og et 

drikkoffer ble utført sammen med et dyreoffer når man gav en ed (Burkert 2009:71, 250). Man 

helte et drikkoffer ved morgengry og skumring, før måltider, for å ønske en gjest velkommen 

eller ved dens avreise, og i begravelser (Pedley 2008:82). Med andre ord ble drikkofre utført for å 

påkalle gudenes oppmerksomhet i overgangsfaser. 

 

2. 4 Vann og konsultasjon 

Konsultasjon var en vesentlig del av gresk religiøs praksis hvor gudene ledsaget menneskene 

gjennom drømmer, utsagn talt gjennom et menneskelig medium, tegn (”omens”) og ofringer. 

Blant de ulike formene for konsultasjon var det mest prestisjefulle respons fra en gud eller en 

hero gjennom et medium i transe eller under ”inspirasjon”. Helbredende orakler er en spesialisert 

gruppe blant disse (Roberts 2007:234, 518), og den profetiske drømmen var en karakteristikk for 

denne typen orakler. Den syke sov i helligdommen i en spesialisert bygning kalt abaton (Pedley 

2008:92), hvor guden skulle tre frem i en drøm og gi en kur eller helbrede direkte. Denne 

prosessen kaltes inkubasjon (Zaidman og Pantel 2008:130).  

Gjennom oraklene ble det opprettet en kontakt mellom gud og menneske (Pedley 2008:89), og 

det rom kontakten mellom mediet og guden fant sted, kalt adyton og abaton, er som regel 

lokalisert direkte på eller under jorden, i kjernen av helligdommene. Her kommer koblingen 

mellom vann og orakler til syne ved at denne type rom ofte inneholder nettopp vann, i form av 

damp, brønnvann eller kildevann (Larsen 1977:62; Lehmann 2007:fig. 29; Parke 1985:23, 138-

139; Roebuck 1951:23, 46). 
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2. 5 Vann og ktoniske aspekter 

I gresk og italisk religion hadde vann en ktonisk natur, og Joseph Fontenrose (1980:546) 

karakteriserer spesielt kilder som springer opp fra de dødes mørke dyp som innehavere av 

ktoniske krefter. Det samme konseptet om vann fantes også i Mesopotamia, og det er hevdet at 

vann i tilknytning til jorden, underverdenen og de døde ble ansett for å inneholde hellig kraft 

(Roux 1981: 157-158). Hedvig von Ehrenheim (2011:121, 126) analyserte inkubasjonsritualenes 

struktur og funksjon og avviser blant annet teorier som forklarer inkubasjon som et ktonisk 

fenomen, delvis på grunn av frykt for sirkelargumentasjonen ”er guden ktonisk er ritualet 

ktonisk”. Vann er ofte assosiert med renselsesritualer i tilknytning inkubasjonen og helbredelsen, 

og det er derfor hevdet at inkubasjonen hadde ktoniske aspekter slik vannet hadde det. Ehrenheim 

argumenterer mot dette ved at vann ikke er påvist å være ktonisk generelt, men hadde mange 

bruksområder. Dette bruker hun videre for å støtte påstanden om at inkubasjonsritualet ikke var 

ktonisk. Her gjøres det en lignende sirkelargumentasjon som beskrevet ovenfor, grunnet 

generalisering og utfordringer i tolkningen av bruk av vann ved dets allsidighet. Dette blir 

ytterligere vanskeliggjort ved at det eksisterer problemer med bruken av selve begrepet ktonisk, 

ved nettopp hva det skal inneholde.  
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3 RAMMEVERK OG KILDEKRITISKE VURDERINGER 

3. 1 Olympisk og ktonisk tilbedelse 

I tillegg til de olympiske gudene forestilte grekerne seg at guddommelige krefter holdt til i 

jorden, og disse gudene fikk tilnavnet ktoniske (Burkert 2009:200; Roberts 2007:321). Siden det 

ikke finnes en definisjon av begrepene olympisk og ktonisk fra samtiden, varierer definisjonene 

blant nåtidens forskere og man må være varsom når man applikerer de til materialet. Det finnes 

ikke et klart skille mellom de ktoniske og olympiske gudene, mange var knyttet til jorden på 

variert vis og derfor hadde omtrent alle guddommer i det greske panteon ktoniske aspekter. Det 

grunnleggende problemet med å applikere begrepene til gresk kult er nettopp hva hver kategori 

skal dekke, for man vet ikke om klassifiseringen av en guddom som olympisk eller ktonisk skal 

gjøres på grunnlag av mottagerens karakter, eller ritualene som ble utført. Det tidligere synet på 

olympisk og ktonisk var å betrakte begrepene som totalt adskilt fra hverandre, mens dagens syn 

er mindre kategorisk (Ekroth 2002:310-314). Det himmelske og det underjordiske bestod ikke av 

en dikotomi ved det gode og det onde slik det kristne himmel og helvete vi kjenner til i vår 

kultur, men som gudene selv, bestod begge sfærene av både gode og onde krefter (Ehrenheim 

2011:166). Ved siden av ødeleggende krefter i underverdenen forestilte man seg en annen halvdel 

som ga mennesket goder. En oppfatning mennesket har hatt i lang, om ikke all tid, er at føden og 

selve grunnlaget for liv kommer fra jorden. Denne tanken kommer til syne også i gresk religion 

ved forestillingen om at ”kornet kommer fra de døde” (Burkert 2009:200). Dersom ktonisk betyr 

en karakter knyttet til jorden og de dødes sfære, uten grunnlag i ritualene utført, er det mulig å 

betrakte heroene som ktoniske guddommer (Ekroth 2002:311). Dette bør også gjelde guddommer 

man kan påvise var tilknyttet jorden og de dødes sfære, uten å begrunne det med såkalte ktoniske 

ritualer. Det kan tenkes at grekerne anerkjente en ktonisk gruppe, uten at man tenker at de 

anerkjente en distinkt form for ktoniske ofringer (Parker 2005:39). 

Det skilles mellom guddommer, ritualer, kultplasser og terminologi i de to kategoriene, blant 

annet ved at feiringer for de olympiske gudene begynte ved morgengry, mens seremonier for de 

underjordiske ble utført om kvelden eller natten. Han mener at det arkeologiske materialet 

gjenspeiler, for eksempel ved oppbygningen av altrene, ulikheten mellom kultutøvelsen. Mens 

altrene for de olympiske gudene ble bygget opp av steiner, var altrene for de døde ofte et ildsted 
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på bakkenivå kalt eschara, eller en grop, bothros, som peker mot avgrunnen (Burkert 2009:199-

200). Til tross for dette var det kultiske liv fortsatt en rik blanding av olympiske og ktoniske 

elementer (Ekroth 2002:311), og man må også ta lokale variasjoner med i betraktningen slik at 

man ikke forenkler materialet ved å konstruere universale kategorier. Uansett hvilke ritualer man 

velger å legge i kategorien ktonisk fantes det guddommer som var knyttet til jorden, på ulikt vis. 

Det finnes nemlig så mange overlappinger mellom heroer og guddommer tilknyttet jorden at det 

blir naturlig med en ktonisk gruppe (Scullion 2005:210). 

 

3. 2 Hera, Apollon, Asklepios og ktoniske aspekter 

Gudinnen Demeter er betraktet som særlig ktonisk ved hennes funksjon som gudinne for jordens 

fruktbarhet, spesielt med tanke på kornproduksjon (Burkert 2009:200). Til tross for å være en 

olympisk gudinne er også Hera assosiert med jorden, men på en mer indirekte måte. Vincent 

Scully (1962:47-57) argumenterer for at hun er en jordgudinne ut ifra en analyse av Heras 

egenskaper med utgangspunkt i landskapet hennes helligdommer er lokalisert i. Hera ble tilbedt 

som kourotrophos ved flere av sine kultsteder, deriblant Perakhora og Argos. Kourotrophos kan 

oversettes med oppfostrende mor (”nursing mother”) og viser til Heras funksjoner i kultene. 

Kourothrophoi kan knyttes til begge ender av livssyklusen ved svangerskap og fødsel som 

begynnelsen, til døden som avslutningen. De døde holder til i jorden og alt som dør blir til jord, 

samtidig som det danner grunnlaget for det som lever og det kommende liv. Derfor forbindes 

kourotrophoi med jord, og ktonisk tilbedelse er særlig fremtredende ved kourotrophoikult (Price 

1978:144-146, 200).  

 

Apollon var guddom for renselse og kryptiske orakler, han var bringer og helbreder av sykdom, 

og gav råd om disse forholdene gjennom sine orakler (Burkert 2009:147; Pedley 2008:88). 

Apollon i Delfi er en av de fremste olympiske guddommer, men han hadde også et ktonisk 

aspekt. Han overtok oraklet etter jordgudinnen Ge ved å bekjempe dragen Python som voktet 

hennes helligdom, og som overtager av orakelet ble han forbundet med jorden. Etter seieren over 

perserne i 479 f. Kr. viet de greske allierte et offer til Apollon i Delfi. Offeret bestod av en trefot 
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stående på en søyle av bronse formet av tre sammenkveilede slanger, og er tolket som et uttrykk 

for at kunnskap fra jorden kunne lede til seier i krig (Scullion 2005:31-32; Walker 1977:60). 

 

De syke som spurte Apollon i Delfi om råd ble etter hvert henvist til Asklepios, som med tiden 

tok seg av sykdommene til individuelle mennesker (Burkert 2009:147; Pedley 2008:98-99). I 

følge myten ble Asklepios til å begynne med tilbedt som en hero med helbredende evner, som 

sønn av Apollon og en dødelig kvinne, Koronis. Asklepios ble straffet av Zeus da han brukte sitt 

helbredende talent til å vekke de døde, og ble følgelig drept av en tordenkile. Etter dette ble han 

tilbedt som en guddom (Burkert 2009:201; Zaidman og Pantel 2008:128-129), men hans tidligere 

status som hero gjør at han fortsatt ble assosiert med det ktoniske aspektet (3. 2). I tillegg 

indikeres Asklepios´ tilknytning til jorden ved hans hellige dyr slangen (Paus. 2. 28. 1). Slangen 

ble i gresk og romersk religion ansett som en beskytter, av blant annet grotter, graver, kilder, altre 

og husholdninger. Trolig på grunnlag av dens habitat på eller rett under bakken ble den assosiert 

med ktoniske krefter. Slangen ble knyttet til det som springer opp fra jorden eller det som ligger 

nede i den, som kilder, graver og fundamenter. I myter møter man store slanger, også kalt drager, 

som Python i Delfi, og disse kunne være fryktinngytende. Grekerne betraktet ikke slangen som 

noe ensidig truende slik den senere ble i den kristne tro, der den ble betraktet som selve djevelen i 

forkledning, men ble til motsetning sett på som en beskytter, frigjører og helbreder (Gilhus og 

Mikaelsson 2007:267; Price og Kearns 2004:515; Scullion 2005:31). 

 

3. 3 Kildekritiske vurderinger 

Som nevnt finnes det problemer med tolkning av religiøs bruk av vann grunnet dets diversitet, i 

tillegg til problemer knyttet til begrepet ktonisk som også er assosiert med vann. Disse 

utfordringene reduseres ved å begrense materialet til bestemte lokaliteter. Det utvalgte materialet 

har et langt tidsspenn, fra omtrent 800 til146 f. Kr., Asklepieia noe kortere fra omtrent 600 til 146 

f. Kr. Store sosiale endringer preger dette tidsrommet (1. 2), og materialet må betraktes som del 

av en dynamisk utvikling. Dateringen av vannverkene kan være usikre, om ikke mangelfulle, og 

de må vurderes kontekstuelt i forhold til andre strukturer i helligdommen og dens generelle 

utforming. Vannverk er som regel lokalisert under eller i jorden, noe som er en fordel siden der 

det ikke finnes spor etter vannverk har det mest sannsynlig aldri eksistert. Til tross for likheter i 
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det komparative materialet, ved guddom og omfattende vannverk og gjenstander knyttet til vann i 

helligdommene, må man ta hensyn til lokale variasjoner innen kultpraksis og ulike aspekter 

knyttet til guddommen på stedet. Slik som likheter og faste holdepunkter kan vise grunnleggende 

trekk ved kultene, kan også ulikheter gjenspeile variasjoner innen forestillinger knyttet til vannet.  

 

3. 4 Definisjoner av vannkilder og vannverk 

Naturlige vannkilder som kilder, elver, innsjøer, dammer og myrer inngår i en hydrologisk 

syklus, der regnet opprinnelig forsyner alle vannkildene. Middelhavsklimaet betegnes som et 

temperert regnklima kjennetegnet av solrik, nedbørfattig sommer, og regntid i vinterhalvåret. 

Dersom nedbøren er større enn fordampningen og berggrunnen ikke for porøs, vil overskuddet av 

vann på jordoverflaten samle seg i bekker og elver. Det tørre og varme sommerhalvåret i Hellas 

gjør derimot at berggrunnen fort trekker til seg vannet og elvene har derfor ikke konstant 

vannføring. Disse elveleiene fører kun vann i perioder, som etter snøsmelting og kraftige 

regnskurer. En kilde er et sted hvor grunnvannet kommer frem til overflaten og finnes ofte i 

skråninger hvor et sandlag ligger over et vanntett leirlag eller på fjell. Vann som har trukket ned i 

jorden og som ikke blir tatt opp som næring til planter og trær samler seg og danner grunnvann. 

Grunnvann kan enkelte ganger også danne underjordiske vannstrømmer, som kan lede opp og 

tilbake mot overflaten der de forsyner kilder og bekker (Hodge 2000:95; Lionello et al. 2006:1; 

Thomas 2000:3-8, 15). 

Overgangen fra en naturlig vannkilde til et vannverk er liten, og dersom vannkilden har fått 

kunstige komponenter vil det bli betraktet som et vannverk. For eksempel heter en kilde πηγή 

(eller πηγαί) på gresk, og dersom den har fått arkitektoniske elementer kalles den en fontene, 

κρήνη (Cole 1988:161). Grunnvann ble hentet opp ved hjelp av brønner som består av sjakter 

gravd eller hugget ut i jorden eller berggrunnen, og regnvann kunne samles i sisterner eller 

reservoarer for oppbevaring (Thomas 2000:6-11). Det engelske begrepet ”basin” møter man ofte i 

forbindelse med vann og vannverk og kan enkelt forklares som en beholder, som i mindre 

størrelse ofte er del av vannverkene for å gi enkel tilgang til vannet (Roebuck 1951:12, 104). 

Begrepet vil bli oversatt med kar dersom det gjelder en mindre beholder, og med reservoar eller 

sisterne dersom den er av større størrelse.  
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4. VANN OG FRUKTBARHET, SPÅDOM OG HELBREDELSE 

4. 1 Den argiviske Heraion   

Helligdommens beliggenhet og kultaspekter 
I følge mytene var plasseringen av Heraion og dens tilknytning til landet og vannet langt fra 

tilfeldig. Pausanias (2. 17. 2) forteller at Hera ble oppfostret av døtrene til det store elveleiet 

Asterion, de omkringliggende fjellene Euboia og Akraia, og sletten Prosymna nedenfor 

helligdommen (fig. 2). Elveleiet Asterion begynner i fjellene ved Mykene og treffer sletten i 

underkant av 4 kilometer sørøst for Heraion, og mange mindre bekker fra Euboia og Akraia leder 

ut i denne (Waldstein 1902:15). Omtrent alle elveløp i territoriet Argos bar vann kun deler av året 

og siden området er naturlig tørt var det fullstendig avhengig av brønner (Baumbach 2004:62).  

 

Figur 2:Oversiktstegning over Argiviske Heraion på Euboia med elveleiene Revma-tou-Kastrou i vest og den mindre 

Glykia i øst  
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I følge lokale argiviske tradisjoner ble de første menneskene introdusert til regionen under 

elvenes gullalder. Danaos og forfaren Io, og videre hans forfedre ble ansett som mytiske 

grunnleggere av to fundamentale institusjoner i sivilisasjonen - ekteskapet og krigsmakten. Begge 

disse aspektene er assosiert med Hera. Det var kun gjennom ekteskapet rettmessige borgere ble 

født og ved integreringen av unge kvinner i samfunnet la man grunnlaget for fremveksten av nye 

borgere (De Polignac 1995:46-47, 72; Zaidman og Pantel 2008:71). Militæret bestod av 

rettmessige borgere av polis, og integreringen av unge menn i samfunnet var en garanti for 

militærmakten som skulle beskytte samfunnet og opprettholde dette sosiale systemet (Brandt 

2003:64-66). Endringen fra én sosial status til en annen markeres ved seremonier som skal 

besørge individets overgang fra én definert situasjon til en annen (van Gennep 1999:22). 

Krigsmakten som et av hovedaspektene er blant annet illustrert av kultpraksisen under hennes 

festivaler. Ved å delta på lekene som ble arrangert kunne man vinne et bronseskjold, og denne 

konkurransen bestod trolig av et kappløp kjent fra andre Heraia hvor man var iført våpen og 

rustning (De Polignac 1995:46). En pris som også kunne vinnes under Heras religiøse feiringer 

var hydriai av bronse. Disse dateres fra 550 til 450 f. Kr., og ble funnet på ulike steder i Hellas. 

Innholdet bak prisen skal diskuteres nedenfor i lys av det andre hovedaspektet ved Heraion i 

Argos – ekteskapet. Årsaken til fokuset på disse hydriai er ikke kun på bakgrunn av deres 

funksjon som beholdere av vann, men som nevnt innledningsvis også grunnet det store antallet 

vaser av denne typen funnet i helligdommen. Over 50 % av vasene funnet i Heraion er av denne 

typen, og i tillegg ble det funnet over tusen miniatyrer av terrakotta. Vasene dateres til det 7. og 

tidlig 6.årh. f. Kr. (Baumbach 2004:89,94). 

Som nevnt betraktet De Polignac (s. 3) etableringen av polis som nært forbundet med 

opprettelsen av helligdommer. Lokaliseringen av de ekstraurbane helligdommene spilte en 

politisk og samfunnsmessig rolle ved å knytte jordbruksarealer og spredt befolkede landområder 

sammen med polis og demonstrerte kontroll og kulturelt fellesskap. Et lignende symbolsk forhold 

mellom det siviliserte og det usiviliserte kan gjenkjennes i beliggenheten av Heraion på 

Perakhora. Her ligger helligdommen i ytterkanten av en halvøy, i en liten dal som leder ned til 

havet, med utsikt over den Korinthiske Golf og Korinth. Plasseringen av helligdommene 

symboliserte en grense til den forutgående, ville naturen, illustrert av beliggenheten av den 

Argiviske Heraion i ytterkanten av det kultiverte jordbruksområdet (Baumbach 2004:11; De 

Polignac 1995:32-35). 
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Elven Eleutherion  

I forbindelse med religiøse fester gikk det prosesjoner fra bysenteret Argos til Heraion. De unge 

deltakerne som skulle fornye sin sosiale status ble dermed først flyttet fra det bosatte området til 

det ubebodde, helligdommen, for deretter å returnere (De Polignac 1995:60). I denne praksisen 

gjenkjennes overgangsritenes tretrinnsstruktur ved 1. adskillelse, 2. terskelfase og 3. 

intergrasjonsfase. Det er kjent at elvevann ble brukt i ritualer i den preliminale fasen. På vei til 

festivalen for Artemis Triklaria og Dionysos Aisymnetes på Patara badet unge gutter i elven 

Meilikhios som lå utenfor byen langs veien til helligdommen. Badet i elven er tolket som en 

renselse, men også som et symbol på avreisen fra tilstanden ungdom (De Polignac 1995:68-70). 

Prosesjonsveien som ledet fra Argos til Heraion er ikke bevart, men dersom elveløpet ikke har 

forandret seg vesentlig tilsier en topografisk vurdering at den krysset Revma-tou-Kastrou. 

Elveløpet Revma-tou-Kastrou er Eleutherion (Waldsteins 1902:16-18), som ble omtalt av 

Pausanias, “The Heraion is on the left about two miles from Mycenae; the stream called 

Eleutherion runs beside the road. The women of the holy place use it for purifications and the 

sacrifices which are not spoken of” (2. 17. 1).  

Vannet fra Eleutherion (eleutherios betyr frihet/frigjørelse) kan ha blitt brukt i ritualer for å 

frigjøre jentene fra tilstanden barn. Dette skal være funksjonen til bassenget i helligdommen for 

Artemis Hemerasia i Lousoi, hvor jenter badet som en preliminal renselse før giftemålet (Håland 

2009:129). Pausanias spesifiserer ikke om renselsesritualene ble utført i eller ved Eleutherion, 

eller om vannet ble fraktet eller ført til helligdommen for deretter å bli brukt i riter. Vannverkene 

i tilknytning elveløpet, som det skal vendes tilbake til nedenfor, indikerer at begge hendelser fant 

sted. Det ligger en sisterne øst i helligdommen (fig. 3E og Ea, se nedenfor), som består av to 

rektangulære kamre som krysser hverandre og former et kors. Rett sør for denne sisternen ble det 

oppdaget en liten struktur som består av et sirkulært kar hugget ut i berggrunnen. I karet ble det 

funnet en skrape (”strigil”) og strukturen er trolig et bad som var koblet til den kryssformede 

sisternen (Waldstein 1902:17). Den store strukturen vest for badet (fig. 3) er romersk og tolket 

enten som en konstruksjon for samling av kveg før ofring eller et gymnasion (Mee og Spawforth 

2001:197; Waldstein 1902:136). Funnet av skrapen som ble brukt til å fjerne olje og skitt etter 

trening (Baumbach 2004:28) støtter sistnevnte teori og indikerer at badet ble benyttet av atleter til 

sekulær vask. Men siden badet og sisternen ikke er datert må man ta forbehold om at de kan ha 

vært i bruk før gymnasiet ble bygd. Dersom badet er eldst kan dets funksjon opprinnelig ha vært 



18 

 

for renselse av tilbedere før de entret den indre temenos, og ved å bygge en sisterne og et bad 

skapte man en fasilitet for renselse utenom de perioder elven førte vann.  

 

Figur 3:Vannverk i argiviske Heraion: Bad og sisterne E, Ea, 1 bad og 3 strukturer i stoa II med bakre reservoar, 

brønnhus med akvedukt, og sisterne A 

Hera, Demeter og Artemis delte mange aspekter som kourotrophoi og ble i 

koloniseringsprosessen benyttet ved at de lettere tok opp de innfødtes tradisjoner ved å inneholde 

aspektene fruktbarhet og tilknytning til jorden. Et eksempel på dette er helligdommen for Hera i 

San Biagio i Metapontum. Her demonstrerte ikke Hera kun kontroll over jorden, men også over 

vannet. Helligdommen hennes ble anlagt ved en kilde og bredden av en elv som løp langs byen 

som en symbolsk grensemarkør og ramme til byens territorium (De Polignac 1995:63, 110, 118-

119; Price 1978:1-3). Heraion på Samos ble grunnlagt ved elven Imbrasos, og det ble sagt at 

elvebredden var hennes fødested (Baumbach 2004:145, Paus. 7. 4. 4). Handlingen med å krysse 

elveløpet på vei til Heraion kan tolkes som del av adskillelsesritene innenfor den preliminale 

fasen, hvor man trer inn i det nye territoriet, Heras land, og den hellige sfæren. Van Gennep 

(1999:50) setter uttrykket kourotrophos (κουροτρόφος) i sammenheng med forestillinger om 

jorden, ved at den er barnas tilholdssted inntil de er født, på samme måte som den er de dødes 
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oppholdssted. Dette var ikke en symbolsk, men fysisk forståelse, og deles blant mange 

folkegrupper som har forestillinger om at ufødte sjeler lever i naturen, blant annet i vannkilder 

som innsjøer og rennende vann. Det er kjent at ungdommer ofret håret sitt til elver før 

militærtjeneste eller giftemål, hvor de på denne måten gav en del av sin ungdom tilbake til elven. 

Enkelte elver ble også i seg selv ansett som kourotrophoi (Price 1978:1, 211), som blant annet 

sett i mytene om Heras oppvekst.  

Mot elvebredden nedenfor og nordvest for Heraion ligger en brønn med tre avledere. Én av disse 

leder mot Heratemplet, den andre leder i retning sletten og byen Argos, og den tredje mot sørøst 

(Fox og Brownson 1892: 57-58; Waldstein 1902:17). I tilknytning akveduktene ved elvebredden 

er en sisterne hugget dypt inn i den nordvestre åssiden. Det ble samlet noe regnvann og 

grunnvann innenfor helligdommens temenos, og betydningen av dette vannverket som utnyttet 

elvevannet må ha vært stor for helligdommens vannressurser. Under kraftige regnfall og 

snøsmelting stiger vannstanden og små bekker og elveleier forandres på kort tid til voldsomme 

strømmer. Disse kan gå over sine bredder og føre store mengder vann i et tidsrom som varer fra 

et par timer til flere dager. Vannet som flommet over ble fanget opp i akveduktene og ledet til 

sisternen i åssiden hvor det ble lagret (Waldstein 1902:17-18, 92, 112). Elveløpene og Heraions 

tilførsel av elvevann var derfor sterkt påvirket av årstidenes skiftninger. Vannverkets størrelse og 

kapasitet til å samle opp og lede vann er en indikasjon på at Revma-tou-Kastrou i perioder faktisk 

førte betydelige mengder vann, og at helligdommens behov for vann var stort. Vannet ble som 

nevnt ovenfor ikke kun ledet mot temenos, den ene av de tre akveduktene førte vannet mot 

sletten, som var et jordbruksområde (Waldstein 1902:6). Elveløpene og bekkene som ikke førte 

vann kontinuerlig vannet følgelig ikke jorden. Vannverkene utnyttet vannforsyningen ved å fange 

opp og lagre vannet i flomperioder, og en del av dets funksjon kan ha vært vanning av jorden. 

Det ble ikke oppgitt noen datering (Fox og Brownson 1892:57-58), og det ble ikke publisert 

fotodokumentasjon eller tegninger av vannverket i utgravningsrapporten, men det er mulig det 

ble markert på en oversiktstegning tidlig i utgravningen som ”inngang til tuneller” (fig. 4). 
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Figur 4:Oversiktstegning over Heraion med ”inngang til tuneller” ved elveleiet 

 

Brønnen 

Foran Stoa II på vestsiden er det rester av et brønnhus med en kanal av terrakotta som leder mot 

øst. Dens endepunkt er dessverre ikke bevart, men retningen peker mot det nordøstre hjørnet av 

templet for Hera og mot området der alteret for Hera stod (fig. 5). Det er god tilgang til vannet 

ved at det lett kunne trekkes opp gjennom brønnhuset. Selve brønnen er lokalisert sentralt i 

helligdommen og er lett tilgjengelig, og dekket trolig sekulære behov som drikke til besøkende. I 

tillegg forsynte den badet i Stoa II med vann (Waldstein 1902:18), og badet, samt kanalen som 

leder fra brønnen, skal det vendes tilbake til nedenfor. 

 

Badene 

Heraion har en rekke bad og badefasilitetene viser kontinuitet inn i romersk periode. Det 

romerske badet, bygning IX, nordvest i helligdommen (fig. 3, se ovenfor), ble bygd over en 

tidligere gresk struktur med mosaikkgulv (Waldstein 1902:134) som også kan ha vært et bad. I 

tillegg til det lille badet knyttet til sisterne E, Ea nevnt ovenfor, er det lokalisert et bad i senter av 

temenos. Brønnen ved Stoa II var koblet til det som beskrives som et ”bad med kamre” lokalisert 

inne i bygningen. Badet er beskrevet som en firkantet flate behandlet med sement som målte 3. 
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80 x 3. 00 meter, med en dreneringskanal, men det er ikke merket på plantegningene og dets 

nøyaktige lokalisering er i uklar i utgravningsrapporten (Waldstein 1902:17-18, 75). En vurdering 

av bygningens form og praktiske forhold som nærhet til kamrene og brønnen, tilsier at det lå i 

den vestre delen av Stoa II. Strukturene B, C, D ble bygget på et senere tidspunkt enn badet, og er 

i utgravningsrapporten tolket som enten bad eller sisterner. Disse må være kamrene Waldstein 

nevner i forbindelse med badet. Strukturene B, C, D hadde ikke drenering (Waldstein 1902:18, 

75, 112) og kan derfor være sisterner, men kamrenes høyde er ikke opplyst. Dreneringen i det 

såkalte ”renselseskammeret” i Asklepieion i Korinth var plassert over gulvnivået slik at den 

badende stod med vann opp til knærne (Roebuck 1951:47), og muligheten for at de kan ha vært 

bad kan derfor ikke utelukkes. På baksiden av Stoa II, bak de tre kamrene, er et dreneringsrør 

som ledet regnvann fra taket ned til et lite reservoar i bakken (Waldstein 1902:112). Regnvannet 

ble trolig ledet videre til B, C, D fra det lille reservoaret, som kan ha fungert som et 

dekanteringskar til de tre kamrene. I tillegg til å være tilknyttet brønnen og trolig til 

takdreneringen kan badet ha vært koblet til en stor sisterne, A, ovenfor Stoa II (app. fig. 44), men 

dette er uvisst da det ikke er registrert kanaler som leder vannet fra denne til B, C, D eller til 

andre destinasjoner. Funksjonen til kamrene er fortsatt et åpent spørsmål, men det ser uansett ut 

til at badeanlegget var omfattende og det videre spørsmålet er hvilken funksjon badet i Stoa II og 

bruken av vannet hadde? 

 

Figur 5:Plantegning over Stoa II med struktur B, C, D, brønnhuset, kanalen og templet for Hera (V) i den Argiviske 

Heraion 
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Vann i forbindelse med giftemålet, fruktbarhet og jomfruelighet 

I forbindelse med svangerskap og nedkomst ble det utført ulike seremonier og overgangsriter, og 

som prosessen fra barn til voksen deles hendelsene inn i faser med tilhørende riter. Den første 

fasen inneholder adskillelsesriter hvor kvinnen isoleres på bakgrunn av at hun anses som uren. 

Den andre fasen, terskelfasen, består av selve svangerskapet, og den tredje fasen inneholder 

integrasjonsriter hvor nedkomstritene skal reintegrere mor eller gi henne en ny posisjon (van 

Gennep 1999:49). Renselse var viktig for moren i den postliminale fasen etter fødsel (Price 

1978:211) og badene i Stoa II kan derfor ha fungert som rensende for den nybakte mor og en rite 

for integrasjon i samfunnet. Bassenget i Heraion på Samos ble benyttet i renselsesritualer i 

forbindelse med det førekteskapelige badet (Mehnert 2009:385-387), og med tanke på Heras rolle 

som beskytter av ekteskapet i det argiviske territoriet, kan badene i den Stoa II også ha hatt en 

lignende funksjon. 

Et annet aspekt innen kourotrophoskult hvor renselse og renhet var viktig var jomfruelighet. 

Avholdenhet var et viktig element i greske kulter og denne typen renhet ble ofte forlangt av 

kultpersonell, tilbederne og alle som kom i kontakt med gudene og deres templer. Jomfruelighet 

var også viktig for enkelte guddommer og konseptet jomfrufødsel av guder og heroer var utbredt. 

Hera Parthenos av Samos kunne gjenopprette jomfrudommen ved å bade i en hellig elv (Price 

1978:202-203), og gudinnen gjorde det samme ved et årlig bad i den hellige kilden Kanathos i 

Nafplion. Forestillingene om vannets rensende effekt blir også uttrykket ved myten om Demeter 

som tok et rituelt bad etter samleiet med Poseidon i Arkadia, hvor hun påfølgende ble kalt Lousia 

(Paus. 2. 38. 2, 8. 25. 4; Price 1978:204). Ved å være guddommer for vegetasjonens, 

menneskenes og dyrenes fruktbarhet var kourotrophoi var ofte jomfruer og mødre på samme tid. 

Meningsinnholdet bak jomfruelighet var ikke basert på etikk, men på ideen om en mystisk kraft 

som kunne muliggjøre magiske handlinger. Både jomfruelighet og moderlighet var derfor 

essensielt for å oppnå fruktbarhet. (Price 1978:203). Forurensning ble sett som årsak til pest, 

avlinger som døde og at fruktbarheten forsvant hos både kvinner og dyr (Burkert 2009:87). 

Jomfrueligheten og fruktbarheten er derfor nært knyttet til renselse og de ukjente ritene 

Eleutherions vann ble brukt til kan ha vært i denne forbindelse. 
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Offer og vann  

I den øverste delen av Heraion i Perakhora ligger den såkalte ”sacred pool” som trolig 

opprinnelig var et naturlig basseng. Den bestod av en grop som hver vinter samlet regnvann og 

eksisterte fra det 8. til tidlig 4.årh. f.Kr. (Baumbach 2004:42; Payne 1940:14, 120). Over to 

hundre bronse phialai, eller offerskåler, ble funnet i dette bassenget. De fleste er dekorert med 

lotusblomster og er datert til det 6.årh. Et stort antall offerskåler av leire ble også funnet i 

helligdommen, i tillegg til mange i miniatyr av både leire og bronse (Dunbabin 1962:80-81, nr 

713-724, 265-268, nr 2560-2577, 321, nr 3356, 298-299, nr 2980-3005; Payne 1940:120-121, 

149-151). Offerskålene funnet i bassenget stammer mest sannsynlig fra havneområdet i den nedre 

delen av helligdommen, der de trolig ble oppbevart i et slags skatthus. Under ombyggingen av 

tempelområdet i det 4.årh. skal de ha blitt deponert i bassenget, som deretter ble fylt igjen. I den 

argiviske Heraion ble det også funnet mange offerskåler fra geometrisk periode. Mange var av 

leire, i vanlig bruksstørrelse og i miniatyr, i tillegg til et stort antall av bronse (Baumbach 

2004:43; Waldstein 1905:125, 278-285, nr 1890 – 2000). Det er hevdet offerskålene i Perakhora 

ble brukt i forbindelse med rituelle måltider i hestiatorion i den øvre delen av helligdommen, og 

deponert i forbindelse med ødeleggelsen av denne bygningen i det 6.årh. Materiale fra bassenget 

funnet sammen med offerskålene dateres derimot helt ned til det 4.årh. og de var trolig ikke et 

spiseredskap, men kultisk utstyr. Offerskålene ble trolig i begge Heraia benyttet til rituelle 

drikkoffer, som var deres primære funksjon i antikken (Baumbach 2004:42-43, 100; Payne 

1940:121, 152). Karene må dermed forstås som rituelt utstyr og bruksgjenstander som viser til 

kultenes form, og viktigheten av dette ritualet i tilbedelsen av Hera uttrykkes også ved funn av 

miniatyrene som tolkes som offergaver. Det ble funnet omtrent 100 miniatyrer i Perakhora og et 

mindre antall i Argos (Dunbabin 1962:298-299; Payne 1940:151; Waldstein 1905:279-285). Som 

de funnet i Perakhora, er offerskålene i den argiviske Heraion dekorert med lotusblomster, en 

plante som i Egypt symboliserte fruktbarhet og var et attributt for Isis, Osiris og Horus 

(Baumbach 2004:18, 99-100). Bakgrunnen til den utpregede praksisen med drikkofre kan ha vært 

av ktonisk natur, indikert ved slangedekorasjonen på enkelte av karene (fig. 6. 1, 2 og 3).  
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Figur 6: 1, 2 og 3:Offerskåler fra Heraion i Perakhora 

I fundamentet i den vestre delen av det gamle tempelet for Hera ble det oppdaget en grop (fig. 3) 

Den er lokalisert ved siden av en rektangulær base, som kan ha vært fundamentet for kultstatuen, 

datert til det 7.årh. Det er mulig den er en offergrop, en bothros, og dennes tilstedeværelse 

indikerer ktonisk tilbedelse (3. 1). Ktonisk tilbedelse inneholdt oftest drikkofre, en type ofringer 

som relateres til Heras funksjon som beskytter av jordbruket og jordens fruktbarhet. Heras 

tilknytning til graviditet, barnefødsel og oppfostring kan også relateres til ktonisk tilbedelse ved 

hennes rolle som ansvarlig for både de levende og døde (Baumbach 2004:100). På samme måte 

som de ktoniske guddommene, mottok kourotrophoi oftest ofringer på escharai og bothroi (Price 

1978:209). Flesteparten av bothroi ser ut til å ha blitt gravet ut som midlertidige installasjoner 

brukt i en spesiell situasjon, men at det fantes unntak. Bothroi ble laget for å opprette en spesiell 

kontakt med underverdenen, for å tilfredsstille dem, hjelpe dem, unngå deres vrede og 

sykdommer, og guddommene som mottok ofringer fra en bothros er ofte knyttet til 

underverdenen og de dødes sfære (Ekroth 2002:72).  

Hera i den argiviske Heraion var også knyttet til underverdenen i egenskap av å være 

kourotrophos og jordgudinne. Bønner kunne gis foran kultstatuen, og en bønn ble ofte gitt 

sammen med et drikkoffer (Price 1978:210; Zaidman og Pantel 2008:42-44). Det er mulig de 

mange offerskålene funnet i den argiviske Heraion ble benyttet av kvinner til å helle drikkofre 

inne i tempelets bothros, for å be guddinnen om beskyttelse i en utsatt fase av livet (2. 2). 

Offerskålene i Perakhora kan ha blitt benyttet i en lignende sammenheng, men på et offersted 

med en annen utforming. Alteret i Heraion på Perakhora er datert til sent 5., begynnelsen av 

4.årh. og er beskrevet som et hult, seremonielt alter. Det var oppbygd, men likevel utstyrt med en 
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grop som indikerer Heras ktoniske aspekter. (fig. 7). I tillegg har den en dreneringskanal som 

leder ned til bakken. Nedenfor det flate området i senter var to lag med store steinblokker, og en 

av de laveste radene av blokkene er perforert av et stort sirkulært hull på den sørlige enden. De to 

blokkene som lå over er dessverre ikke bevart, men de var mest sannsynlig også gjennomboret 

siden ingen av blokkene i alteret er gjenbrukt materiale (Payne 1940:89-90; Yavis 1949:204-

205). En figur av en kvinne med offerskål fra Perakhora vitner om drikkofre som en vesentlig del 

av kultpraksisen (fig. 8). 

                  

Figur 7:Venstre:Alteret i Perakhora med perforert steinblokk  

Figur 8:Høyre:Terrakottafigur av kvinne som heller et drikkoffer fra en offerskål  

Det er foreslått at hullet i alteret i Perakhora var for drenering av blod eller vann etter vask (Yavis 

1949:204). Men, som foreslått i forbindelse med gropen i templet for argiviske Hera er en annen 

teori at det ble brukt til å helle drikkofre til jorden. Dette begrunnes blant annet med at Hera var 

forbundet til de døde gjennom dødsfall relatert til fødsler, graviditet og oppfostring (Baumbach 

2004:43-44). Et drikkoffer helt over et alter eller en offergrop med ild indikerer bruk av 

alkoholholdig væske som får flammene til å blusse opp (Burkert 2009:57). Et drikkoffer som 

helles direkte på jorden og som trekker ned i avgrunnen kan derimot ha bestått av vann. I gresk 

religion er vannoffer særlig vanlig i kulter for de døde, forklart som at ”de døde er tørste”, eller at 

de ønsket et bad. Av samme grunn ble vann helt over graven til de som døde ugift for å gi disse 
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det seremonielle badet de skulle ha utført i forbindelse med giftemålet (Burkert 1979:42; Dem. 

44. 18, 30; Eust. 1293. 8). Forholdet mellom vann og døde understrekes også av Aiskhylos (Cho. 

22-161) der Elektra under en begravelsesrite heller hellig vann over graven til sin far 

Agamemnon og ber til jorden (Ge) og de underjordiske krefter. Drikkofre bestående av honning 

og vin ble også avsluttet med vann (Burkert 2009:71, 73), slik vi kan lese det hos Homer (Od. 10. 

518) når Odyssevs påkaller de døde. 

Alteret i den argiviske Heraion var en massiv steinblokk (1. 70 x 2. 40 meter) (Zaidman og Pantel 

2008:58) angivelig uten hull slik alteret i Perakhora var utstyrt med. Waldstein (1902:18) foreslo 

vannet fra brønnen ved Stoa II, ledet via en kanal til den østre delen av plattformen (fig. 5, se 

ovenfor), i tillegg til å utfylle sekulære behov, også ble brukt i forbindelse med ofringene og 

seremoniene utført foran tempelet. Som nevnt innledningsvis kan vannoffer ha blitt utført i 

forbindelse med renselse av deltagere og stedet ofringen skulle foregå (2. 1 og 2. 3). Blant 

gjenstandene funnet i helligdommen er to slangehoder i bronse. Disse hadde runde munner og 

hule hoder slik at de formet en tut for vann, og var i sin tid festet på bronserør. Dessverre er deres 

proveniens ukjent (Waldstein 1905:128, 204, nr 32 og 34, andre slangehoder av bronse: nr 35 og 

33), men de kan ha stammet fra endepunktet til vannkanalen som leder fra brønnen mot østsiden 

av tempelplattformen. Slangen ble som nevnt assosiert med det ktoniske aspektet (3. 2) og 

hodene symboliserte kanskje Heras tilknytning til de døde og jorden. At nettopp dette dyret 

opptrer i forbindelse med vann ser ikke ut til å være tilfeldig, men forholdet mellom slangen og 

vann skal tas opp igjen senere i kapittel 5. 

 

Hera og jordens fruktbarhet 

Hydriai av bronse med kvinnelige figurer på håndtakene ble gitt som priser under Heras festival 

(Baumbach 2004:89). Det er foreslått at figuren forestiller Hera og viser til hennes rolle som 

bringer av vann (Baumbach 2004:88-89). I Pergamon ble det fra tidlig 5. til hellenistisk tid viet 

hydriai til Demeter. Disse symboliserer vannets betydning i Demeters kult i forbindelse med 

renselse og jordens fruktbarhet (Weiss 2011:207-213). Heratemplet er dekorert med gjøker 

(macrophygia) (Fig. 9), et symbol på blant annet kjærlighet og fred, og fantes også på toppen av 

septeret til kultstatuen av Hera (Paus. 2. 17. 4; Waldstein 1902:123). 
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Figur 9:Tegning av Heratemplets utsmykning med gjøker i den Argiviske Heraion 

Pausanias (2. 17. 4) forteller om en nyforelsket Zeus som forvandlet seg til en gjøk for å forføre 

Hera, og gjøken i tempeldekorasjonen kan være et symbol på Hera som beskytter av ekteskapet 

(Baumbach 2004:88). I tillegg symboliserte gjøken trolig Heras tilknytning til vann, ved å være 

“varsler av regn” (Hes. Op. 485-490). En lignende symbolikk fantes i helligdommen for Afaia på 

Egina, hvor i tillegg til kourotrophoi fantes også en stor gruppe figurer av pinnsvin. Pinnsvinet 

var knyttet til menneskets og jordens fruktbarhet, et lignende aspekt som finnes i dagens Sør-

Tyskland hvor pinnsvinet blir ansett for å være bringer av regn. Dyret er i dvale deler av året på 

samme måte som avlinger, og kan derfor indikere en assosiasjon til jordens fruktbarhet. Dette 

samsvarer med myten om Afaia der hun forsvinner i skogen og senere dukker opp igjen etter å ha 

mottatt ofringer fra folket. Pinnsvinet forsvinner om høsten og dukker opp igjen om våren og 

symboliserte livet som springer opp fra jorden og som vender tilbake til den (Pilafidis-Williams 

1998:137-138, 144). Gjøken kan derfor ses på som et symbol på Heras rolle som bringer av vann 

og beskytter av jordens fruktbarhet. Fuglens forbindelse med Zeus´ og Heras ekteskap vitner om 

den nære tilknytningen mellom menneskelig og vegetativ fruktbarhet, i et samfunn hvor 

ekteskapet var det eneste grunnlaget for å få rettmessig avkom (Baumbach 2004:95). 

 

Oppsummering 

Diskusjonen av materialet relatert til vann fra Heraia i det argiviske territoriet og Perakhora har 

vist at vann var et viktig element for Hera. Dette reflekteres blant annet i mytene om hennes 
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oppvekst med elver som oppfostrere og hennes tilknytning til landskapet. På en lignende måte 

som Hera var avhengig av elvene i sin oppvekst, var Heraion avhengig av Eleutherion for vann i 

kultpraksisen. Fruktbarhetsaspektet er knyttet til renselse, som trolig forklarer funksjonen til 

badene i helligdommen. Kvinners livssyklus var assosiert med urenhet ved graviditet og fødsel, 

og en terskelkrysning i forbindelse med fødsel ble trolig utført med bruk av vann. Kvinners og 

jordens fruktbarhet var vesentlig for samfunnets vekst ved at vannet renset kvinnene og gav de 

egenskapen fruktbarhet, og vann gav liv til jordens planter og avlinger. Drikkofre var en vesentlig 

praksis i Perakhora, men også i den argiviske Heraion finnes indikasjoner på dette, blant annet 

ved funn av mange offerskåler. Hera var i det argiviske territoriet knyttet til jordens og 

menneskenes fruktbarhet ved graviditet, fødsel og oppfostring, men også dødeligheten knyttet til 

dette. Heras ktoniske aspekt og bruk av vann i denne sammenheng skal gjenopptas i avsluttende 

diskusjon. Hera forbandt menneskelig og vegetativ fruktbarhet gjennom vann, illustrert blant 

annet ved hydriai som en dominerende funngruppe i helligdommen. Den lille gjøken på hennes 

septer og de samme fuglene i tempeldekorasjonen viser til Heras rolle som bringer av vann, og 

hennes rolle som garantist for eksistensen av det argiviske samfunnet.  

 

4. 2 Apollon i Delfi 

Helligdommens beliggenhet og kultaspekter 

Seks templer skal ha blitt dedisert til Apollon gjennom århundrene der bare tre har etterlatt seg 

levninger. Templet fra det 6.årh. hadde ekstra smale proporsjoner, et arkitektonisk trekk som ble 

ytterligere vektlagt i templet fra det 4.årh. f. Kr., reist etter jordskjelvet i 373. Den karakteristiske 

avlange formen skyldes templets adyton, et indre hellig rom som ble lagt til templets cella og 

således økte bygningens lengde (Walker 1977:63-66). Undersøkelser av tempelfundamentet har 

vist at rommet var en liten firkantet struktur på 15m² som lå under gulvnivået i cella med et flatt 

tak av tre og en enkelt dør. Det finnes fortsatt spor etter steinbenkene de besøkende satt på og 

trappen som ledet ned. Angivelig skal adyton ha rommet en kløft hvor en profetisk kilde sildret. 

Antikke forfattere vitner nemlig om en vannstrøm under templet og at Pythia ble påvirket fra 

gasser som steg opp fra denne (de Boer 2001:707; Paus. 10. 5. 3, 24. 5; Poulsen 1973:150-151). 
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I følge Euripides var Ge første eier av oraklet og hun ga det i arv til sin datter Themis, deretter 

overtok Foibe og til slutt Apollon. Det finnes mange versjoner av myten om hvordan Apollon tok 

kontroll over orakelet (Ion 1320-1323), i den mest populære, etter 300 f. Kr., drepte han dragen 

Python som voktet Ges helligdom og kilde (Fontenrose 1980:15, 546). Enkelte hevder myten om 

gudinnen som første eier av oraklet ikke har rot i virkeligheten og påpeker at det ikke finnes 

arkeologisk materiale som bekrefter dette (Ehrenheim 2011:162; Sourvinou-Inwood 1991:217-

234). I de dype lagene med jord under cella i templet for Apollon, og under hans alter, er det 

derimot funnet et stort antall mykenske potteskår og terrakotta. Jordlagene bestod av rik svart 

jord blandet med aske, mykenske skår og rester av brent bein, samt terrakottarepresentasjoner av 

kvinner. Blant disse skiller én seg ut ved at hun er naken og sitter på et sete med tre føtter. Kun 

guddommer ble avbildet nakne i mykensk kunst og derfor er denne miniatyrrepresentasjonen 

trolig av Ge - jordgudinnen (Poulsen 1973:59-60). Statuebaser med innskrifter av Ges navn 

funnet i nærheten av vannkilden Kastalia vitner om hennes tilstedeværelse i Delfi, og det er 

hevdet at dette var kilden hun okkuperte (Fontenrose 1980:546; Roux 1971: pl. 11).  

 

Figur 10:Plantegning av templet og tempelterrassen i Delfi med angivelig Ges helligdom (B) og området Ges kilde 

opprinnelig lå (G) 

Geologiske undersøkelser viser derimot at det lå en kilde i en liten kløft rett sør for 

tempelterrassen (fig. 10B og G) (de Boer 2001:708, fig. 3), nær en liten bygning med apsis datert 
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til helligdommens tidligste år, tolket som Ges helligdom. I følge Plutark (Mor. De Pyth. or. 402. 

17) hadde Ge i senantikken en liten helligdom innenfor Apollons temenos, og forteller at fra 

sørsiden av tempelterrassen kunne man se ned på den. Dette er det samme området som kløften 

med den inntørkede kilden skal ha ligget. Til tross for sprikende tolkninger for hvor Ges kilde 

opprinnelig lå, er hun tydelig assosiert med vann. 

Uansett om Ge virkelig ble tilbedt som første okkupant eller ikke, kan myter karakterisere 

essensielle sammenhenger mellom oraklet, Apollon, og vannkildene som preger topografien. 

Apollon delte herredømmet over helligdommen med Dionysos, som skal ha blitt gravlagt i 

adyton i Apollontemplet, hvor han senere gjenoppstod. Apollon overvintret tre måneder hvert år 

hos Hyperboreerne og Dionysos tok over kontrollen i denne perioden, men ble ikke tilbedt som 

orakel (Pin. Pyth. 10. 30-40; Walker 1977:9). Dionysos, gud for ekstatisk påvirkning, var 

motstykket til Apollon, guden for de veltalte ord, og de to symboliserte kaos og orden. 

Fontenrose (1980:468) hevder Dionysos´ tilstedeværelse i Delfi er en parallell til Python og 

symbolikken bak dette, myten om Ge, og videre betydningen av vann skal tas opp igjen etter en 

gjennomgang av helligdommens vannverk.  

 

Renselse 

På samme måte som prosesjonene til den argiviske Heraion kan reisen opp fjellsiden til Apollons 

helligdom ha fungert som del av den preliminale fasen ved adskillelse fra sitt kjente miljø. Som 

nevnt i forbindelse med Heraion er renselse et aspekt ved adskillelsesriter. Friskt, kaldt rennende 

vann til dette formålet fantes i Kastalia i en kløft øst for helligdommen, nær pilegrimsveien som 

ledet til hovedinngangen (Roux 1971:22, fig. 1). I tillegg til å vaske seg, drakk pilegrimene trolig 

også vannet etter den lange ferden, og vannet dekket dermed både sekulære og religiøse 

funksjoner. To fontener ble bygd, den østre er datert til midten av det 6.årh. f. Kr. og var i bruk 

frem til sen hellenistisk eller tidlig romersk tid (Walker 1977:84-86). Den større og yngre 

fontenen, kjent som hellig for nymfen Kastalia (Fontenrose 1980:88; Paus. 10. 8. 5) var lokalisert 

dypere inn i kløften og hugget ut i berget til en kunstig grotte, med nisjer for offergaver (fig. 11). 
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Figur 11:Den senere fontenen Kastalia, med nisjer for offergaver  

Dateringen av den senere Kastalia er usikker og varierer fra sen hellenistisk, tidlig romersk 

periode, til det 2. årh. e. Kr. (Walker 1977:85-86, Mee og Spawforth 2001:311). Kastalia er 

faktisk ikke en kilde slik den oftest blir omtalt som, men en fjellbekk hvor vannet faller ned fra en 

kløft i fjellet. Bekken dukker under berggrunnen frem til et punkt ikke langt ovenfor fontenene 

slik at den oppstår som en kilde. I moderne tid eksisterer fortsatt forestillinger om vannets 

magiske og medisinske kvaliteter og blir fylt på flasker for denne bruken (Paus. 1971:425-426, n. 

54). Tidligere ble som nevnt fontenen tilbedt som tilholdssted for nymfen Kastalia. Nymfe 

(νύμφη) betyr brud eller gifteklar pike og med tanke på renhetsforestillingene knyttet til 

giftemålet, som det førekteskapelige badet påpekt i forbindelse med Heraion, kan vannet ha blitt 

ansett som spesielt rensende på grunn av tilstedeværelsen av Kastalia. En nymfe ble også ansett 

som en guddom av lavere rang (Liddell og Scott 1996:468) og i Homer (Il. 20. 6-8, Od. 13. 104, 

348, 356) okkuperte nymfene kilder, trær, fjell, grotter og andre naturfenomener. I følge 

litteraturen var det ikke bare tilbederne som renset seg i Kastalias vann. Før konsultasjonen med 

Apollon måtte Pythia og det øvrige presteskapet gjennom en renselsesseremoni, hvor det 

viktigste elementet i seremonien var det rituelle badet som skulle gjøres i Kastalia. 

And you, priests of Apollo go to the Castalian streams and there, in its clear freshness wash before you 

come back here at the temple. And in your mouth let there be only words of virtue. And when you prophesy 

let the words you address to whoever came to receive them be exactly those which the god put into your 

mind (Eur. Ion 94-99).  

Personer under emosjonell påvirkning ble ansett som fanget av nymfer (Liddell og Scott 

1996:468), og vannet fra Kastalia kan ha overført egenskaper til Pythia ut over renhet. Det sies at 
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det fantes en kilde som skal ha inspirert Pythia, men det er antatt at denne er Kassotis og ikke 

Kastalia (Roux 1971:21). I tillegg til Pythias renselse i Kastalia forteller Euripides (Ion 100-120) 

om arbeidet til en ung prest som hadde i oppgave å rense templet. Dette gjorde han ved å dusje 

vann fra Kastalia på templets gulv og dør, og det hellige vannet ble angivelig oppbevart i en 

gullvase. I forbindelse med ferdigstillelsen av templet i 305 f. Kr. ble det registrert nye innkjøp i 

form av hellig utstyr til Apollons tempel, og blant annet en vase til vievann av gull (Poulsen 

1973:146). 

Indikatorer på renselse ved dusjing av vann er også funnet ved hovedinngangen til helligdommen 

(app. fig. 45). En trapp bestående av fem trinn ledet opp til porten hvorpå det tredje trinnet det er 

bevart spor etter to store kar, som sannsynligvis var for beholdere for vann (Poulsen 1973:53). 

Det kan synes å være overflødig med nok en renselse ved inngangen til helligdommen etter 

renselsen i Kastalia. Men dersom man betrakter selve reisen til helligdommen som et 

adskillelsesrituale, og renselsen i Kastalia som en terskelfase ved å være en overgang fra det 

urene, til det rene, kan sprinklingen ved inngangen ha fungert som en integrasjonsrite. 

Ankomsten av store antall pilegrimer til helligdommen kan sammenlignes med ritualene van 

Gennep (1999:35) forbinder med integrasjon av fremmede. Individene kan ikke umiddelbart 

trenge inn på helligdommens territorium, men må integreres. Enten det dreier seg om grupper 

eller individer vil alltid den grunnleggende rekkefølgen være den samme, stans, venting, 

overgangsfase, inntreden, integrasjon. Sett i lys av van Genneps teori ble stansen og ventingen 

gjort ved Kastalia, overgangsfasen var selve renselsen med vannet, og integrasjonen ble utført 

ved sprinkling av vann når man entret temenos. Som nevnt innledningsvis og i forbindelse med 

Heraion var renhet et kriterium for å slippe inn i det hellige rom. Dyrene som skulle ofres måtte 

være feilfrie, kvinner måtte renses etter fødsel, og til og med mennesker som allerede var 

helbredet fra sykdom måtte renses på nytt før de fikk adgang. Bakgrunnen for dette bygger på 

forestillingene om kroppslige funksjoner som urent, og da spesielt avfall som kroppen skiller ut. 

Dette førte til dannelsen av det Douglas (1997:65) kaller fullkommenhetsidealet, som innebærer 

at menneskekroppen optimalt sett skulle være en lytefri og lukket beholder. 
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Konsultasjon 

Før konsultasjonen ble offerdyret (en geit) dynket i vann. Dyret skulle skjelve over hele kroppen, 

og dersom det ikke gjorde dette ble oraklet erklært som ikke fungerende. Handlingen forklares 

ved at offerdyret måtte testes for urenheter i kropp og sjel, og ritualet reflekterer 

fullkommenhetsidealet. Okser ble testet for sjelelig renhet med korn, mens svin ble gitt kikerter, 

og dersom dyrene ikke spiste føden ble det tolket som et tegn på at de ikke var friske (Plut. Mor. 

De. def. or. 435. 46, 437. 49). Geitens test var altså kaldt vann og dette vannet kan ha stammet fra 

flere av fontenene i Delfi, men spesielt to av disse er lokalisert nær Apollons alter og 

tempelterasse. Kassotis I ligger nærmest alteret (fig. 12. 44) og er datert til midten av det 4.årh. f. 

Kr. og beskrevet som den inspirerende kilden (Paus. 10. 24. 5; Walker 1977:73). Kassotis II 

ligger rett sør for tempelet (fig. 12. 27) og er datert til det 6.årh. f. Kr og kjent som Musenes 

fontene (Holmberg 1979:14; Maass 1993:58). Det sies at Musenes tilstedeværelse i vannet 

beskyttet oraklet, og at vannet fra denne fontenen ble brukt til renselse og vannoffer (Plut. Mor. 

De. Pyth. or. 402. 17). Vannofrene kan blant annet ha blitt utført i forbindelse med vanntesten av 

offerdyret.  

 

Figur 12:Periodisk plan av templet for Apollon i Delfi  
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Fasiliteter for vann finnes også nær hovedalteret i helligdommen for Apollon i Didyma, hvor det 

ligger en brønn (app. fig. 49). Det er mulig vanntesten av offergeita også ble utført her, men dette 

kan ha vært en lokal skikk for Delfi. Det fantes ulike lokale tradisjoner og forestillinger om 

vannets egenskaper. For eksempel skal vannet fra elven Alfeios i Olympia ha blitt brukt til å 

binde asken fast til alteret, hvor det ble hevdet at det ikke fantes noe annet enn dette som bandt 

eller festet den (Plut. Mor. De. def.or. 41. 433). Vannet fra brønnen i Didyma kan i tillegg til slik 

spesialisert bruk også i hovedsak ha blitt brukt til mer tradisjonelle formål i forbindelse med 

ofring (2. 1), samt til renselse før man besøkte Apollons tempel. 

Going back towards the temple after inspecting the stone you come to the spring called Kassotis; it has a 

small wall round it and the way up to the spring is through the wall. They say the water of this Kassotis 

dives under the earth and makes women prophetic in the god´s holy places. They say it was one of the 

nymphs on Parnassus who gave her name to the spring head (Paus. 10. 24. 5). 

Pausanias vitner om at veien opp til kilden var bak en mur, mens vannet i Kassotis II (fig. 12. 27) 

ble nådd ved en trapp ned (Maass 1993:97-98), og kilden som beskrives er derfor trolig Kassotis I 

(fig. 21. 44). Hans beskrivelse stemmer godt overens med det arkeologiske materialet funnet ved 

Kassotis I, hvor vannet strømmet inn til et reservoar på toppen av en trapp, og som plantegningen 

viser var Kassotis I omkranset av en vegg (Cole 1988:162). 

 

Relasjonen mellom fontenene og adyton  

I sitatet fra Pausanias ovenfor fortelles det at vannet i Kassostis dukket under jorden og inspirerte 

profetinnen i gudens hellige rom. Han nevner også at kilden var oppkalt etter en nymfe og som 

tidligere nevnt kan det ha eksistert forestillinger om vann med nymfers påvirkningskraft, som gav 

inspirasjon til mennesket. Det finnes også indikasjoner i tempelfundamentet på at Kassotis en 

gang strømmet under tempelet, men at vannstrømmen ble omdirigert fra fundamentet etter et 

jordskjelv i det 4.årh. f. Kr. Fra den tid ble det ledet til helligdommen gjennom et system av 

kanaler (fig. 13) fra en kilde lokalisert nordvest for temenos. Kildens antikke navn skal ha vært 

Delfusa (de Boer 2001: fig. 3; Maass 1993:96; Pouilloux og Roux 1963:79-101), og fontenene 

som ble bygd her er i nyere tid kalt Kerna I og II. Kerna I er datert til det 6.årh. f. Kr. og Kerna II 

sent 5. eller tidlig 4.årh. f. Kr. Vannet fra Kerna II ble ledet til Kassotis gjennom en underjordisk 

kanal langs den nordøstre siden av teateret. Sørvest for tempelterrassen er et kar tilhørende et lite 
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Asklepieion (app. fig. 45. 340), datert til ca. 500 f. Kr., som det skal returneres til i neste kapittel. 

Dette karet ble supplert med vann fra en annen kanal (app. fig. 45. 341) fra nord, som også 

forsynte Kassotis II på tempelterrassen (Pouilloux 1960: fig. 15; Walker 1977:51, 63, 80-81). 

Kassotis I og II var derfor i det 4.årh. forsynt med vann fra to ulike kanaler, trolig fra den samme 

kilden Delfusa. 

 

Figur 13:Kassotis I med akvedukt fra Kerna II fra nordvest og akvedukt mot sørøst forbi alteret i Delfi  

Under rekonstruksjonene utført i det 6.årh. f. Kr., på samme tid som fontenen Kerna I ble bygget, 

ble det lagt en kanal fra tempelet slik at vannet kunne renne inn i adyton (Cole 1988:162). 

Kanalen det siktes til kan trolig ses ovenfor på figur 12 av Rouxs plantegning av tempelet. 

Plantegningen avslører ingen direkte relasjon mellom Kassotis I og II, men viser en kanal i 

tempelfundamentet som to kanaler videre bryter ut fra, og som løper ut av tempelfundamentet. 

Tegningen viser også at den ene av kanalene ledet til Kassotis II (Maass 1993:97). Vannet ble 

altså ledet langs tempelfundamentet til et punkt vest for Kassotis II hvor det entret en ny tunell, 

som videre ledet gjennom tempelfundamentet og ut igjen til den bakre veggen av Kassotis II. Det 

overflødige vannet i fontenen ble ført med en kanal mot sør (fig. 12, se ovenfor) og ut av 
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tempelterrassen (Walker 1977:68, Roux 1971: pl. 39). Denne sistnevnte kanalen forsynte kanskje 

Ges helligdom med vann, etter at kilden hennes hadde tørket ut. Kanalene i tempelfundamentet er 

konstruert slik at to kanaler løper ut fra en større, og det skapes dermed en gjennomstrømning av 

vann. Derfor er det mulig at dette er en erstatning for den tidligere ”frie” vannstrømmen som gikk 

under tempelfundamentet og adyton. Ved en slik anretning opprettholdt man et viktig element for 

orakelet, nemlig kildevannet ”strømmende under adyton” (fig. 14). 

 

Figur 14:Plantegning av vannkanaler i tempelfundamentet 

 

Geologiske undersøkelser i Delfi 

Kløften med kilden under Apollons tempel hvorfra inspirerende damp steg opp har ikke blitt 

oppdaget under arkeologiske utgravninger, og det har lenge blitt hevdet at den aldri har eksistert 

(Poulsen 1973:24; Walker 1977:5). Resultater fra geologiske undersøkelser i Delfi i nyere tid har 

imidlertid satt diskusjonen på dagsorden igjen. En forskningsgruppe ledet av Jelle Z. de Boer av 

Wesleyan Universitet har lagt frem indikatorer på at det faktisk fantes underjordiske gasser på 

lokaliteten. Lokalitetens geologi er preget av en stor forkastning som går tvers under templet øst - 

vest, i tillegg til en forkastning som krysser lokaliteten nord - sør. Berggrunnen under templet er 
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dermed full av sprekker hvor grunnvann og gasser kan passere. Regionen består for det meste av 

kalkstein, et materiale som blir meget porøst når grunnvann oppløser mineralene. Denne typen 

kalkstein inneholder bitumen, et organisk materiale som forårsaker underjordiske forekomster av 

naturgasser og olje. De Boers forskingsgruppe undersøkte fragmenter av kalkstein avgitt av 

kildevannet i området for å avdekke hvilke gasser de inneholdt. Det fortsatt strømmende vannet i 

Kerna og Kastalia ble også undersøkt for hydrokarbongasser, og gassene metan, etan og etylen 

ble påvist. Vannet fra Kerna, som forsynte den såkalte inspirerende kilden Kassotis, viste høyere 

verdier enn vannet fra Kastalia. Etylen er et effektivt bedøvelsesmiddel som produserer eufori og 

påvirker nervesystemet, og har en søtlig duft (de Boer et al. 2001:707-709). Vitneutsagn fra 

besøkende av oraklet forteller at bygningen der de konsulterende satt ofte var fylt med en søtlig 

duft, som de mente skal ha kommet fra det innerste i templet (Plut. Mor. De. def.or. 437. 50). 

Kløften med den underjordiske kilden kan ha lukket seg før moderne tid siden jordskjelv både 

kan skape og lukke sprekker i berggrunnen (Masse et al. 2007:16). 

De Boers undersøkelser har fått kritikk ved bruken av antikke kilder som vitner om gasser, samt 

at gyldigheten til de toksikologiske resultatene har blitt satt under tvil (Lehoux 2007:41-55). Om 

det fantes damp med gasser under tempelets adyton og hvordan disse påvirket menneskets sinn, 

er nesten like problematisk å påvise som å avvise. Det lar seg ikke gjøre å rekonstruere et orakel 

ved inhalering av gasser, for religion er ikke underlagt logikk og lover slik som naturvitenskap. 

Det religiøse fenomenet ble forsøkt forklart i sammenheng med naturlige prosesser: 

It is reasonable, for example, to suppose that this stream or spirit opens up, by warmth and dilatation, 

certain passages which admit visions of the future, just as wine, when it vaporizes in the body, discloses 

many other movements and words that were hidden and unnoticed, for bacchic frenzy and madness have 

great power of divination, as Euripides says, whenever the soul becomes heated and inflamed and rejects 

that spirit of pious caution which mortal prudence often employs to reject or quench enthusiasm (Plut. Mor. 

De. def. or. 432. 40). 

Forskningsresultatene til De Boer et al. bør ikke betraktes ensidig som verken sannhet, eller 

usannhet. Med tanke på områdets seismiske aktivitet ved stadige jordskjelv, og fjellsiden 

dominert av ansamlinger av underjordisk vann, bør de i stedet ses på som en sannsynliggjøring av 

muligheten for at det en gang har eksistert en rift med kildevann som avgav damp, og som på 

grunn av geologiske prosesser har lukket seg.  
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Apollons kilde i Didyma 

Helligdommen for Apollon i Delfi er ikke et unikt eksempel på en orakelhelligdom assosiert med 

underjordiske og inspirerende kilder. I Didyma finnes et lignende forhold mellom tempel, orakel 

og naturfenomen. Apollontemplet i Didyma var en stor struktur uten tak som omkranset en kilde 

som er ansett som grunnlaget for opprettelsen av helligdommen (Parke 1985:23-26). Den tidligste 

strukturen tyske arkeologer grov ut bestod av tre vegger som var orientert øst - vest, datert til sent 

8. begynnelsen av det 7.årh. Strukturen skal ikke ha hatt tak og var derfor en sekos som 

omkranset et hellig rom (fig. 15). Dette rommet skal opprinnelig ha inneholdt den hellige kilden 

samt en eller flere laurbærtrær (Parke 1985:23). 

 

Figur 15:Tegning av tempelet for Apollon i Didyma med naiskos og brønn  

Det arkaiske templet ble bygd rundt det hellige rommet og bygningen var essensielt en gårdsplass 

med vegger, en utforming som også ble bevart i det hellenistiske templet. Utenfra kunne man kun 

nå gårdsplassen gjennom to skrånende passasjer som var akkurat brede nok til at én person i 
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gjennomsnittlig størrelse kunne passere om gangen. Disse var bygd inn i templets sidevegger og 

ledet fra prodomos og skrånet ned til to små rektangulære rom i gårdsplassen (Parke 1985:24-25, 

53). Iamblichus (Myst. 3. 11). forteller hvordan prestinnen gikk inn i ekstase ved å holde 

Apollons lurbærgren i hånden, mens hun fuktet føttene i kilden og åndet inn dampen fra den. 

Iamblichus levde i tidsrommet 245-325 e. Kr. (Price og Kearns 2004:277) og er en sen kilde, men 

den vitner om rådende forestillinger om hvordan orakelet opererte. Vannet skal angivelig ha 

produsert en transe eller gitt inspirasjon lignende den Pythia skal ha vært påvirket av i Delfi. 

Plutark (Mor. 432.40) forklarer at jorden avgir krefter som kan føre til galskap og død, men som 

også kan være gunstig for mennesket, og han mener disse kreftene strømmet opp fra jorden 

gjennom vannkilder (Plut. Mor. De. def. or. 432. 40). 

Utgraver Hubert Knackfuss kalte kilden ”templets organisme” (Tuchelt 1992:18). Dersom kilden 

i Didyma ikke hadde vært viktig for tilbedelsen av Apollon ville bygningen trolig ha fulgt den 

vanlige utformingen av greske templer (Parke 1985:30). Med et tilbakeblikk på den 

karakteristiske avlange formen på templet i Delfi, grunnet dets adyton som var senket i gulvet, 

kan det være at dette også dette ble bygd over en underjordisk kilde. Orakelhelligdommen for 

Apollon i Hierapolis (Pamukkale) i Frygia er som i Didyma lokalisert direkte over varme, 

underjordiske vannkilder og en aktiv forkastning (Piccardi 2007:98). Italienske utgravere fant i 

1963 et tempel fra tidlig 3.årh. e. Kr. liggende på fundamentet til et tidligere tempel. Templet 

hadde en buet døråpning på den ene siden av fundamentet som ledet ned til et kammer med en 

kilde hvorfra giftige gasser fordampet. I orakelhelligdommen for Apollon i Klaros finnes nok et 

eksempel på et tempel lagt over en vannkilde. Templet som ble bygd på slutten av det 4.årh. f. 

Kr. (det arkaiske templet er ikke bevart) bevarte sin form ut helligdommens levetid. Det ble 

utstyrt med en kjeller som inneholdt et system av passasjer som gav tilgang til en hellig kilde i 

form av en brønn. Denne var lokalisert direkte under kultstatuen i etasjen over, og passasjene var 

som i Didyma kun brede nok til at én person kunne passere om gangen. Nær det innerste rommet 

der vannkilden lå, stod en marmorbenk som trolig var forbeholdt de som skulle konsultere oraklet 

(Parke 1985:128-129, 138-139, 181). Benken indikerer at tilgangen til vannkilden var begrenset 

ved at de konsulterende måtte vente utenfor. Profeten, som i Klaros var en mann, var trolig den 

eneste med adgang og det sies at han drakk vannet for å oppnå inspirasjon (Tac. Ann. 2.54; Plin. 

HN 2. 232). 
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Teorien om orakelkløftens eksistens sannsynliggjøres på bakgrunn av materialet fra Didyma ved 

lignende naturfenomener i andre orakelhelligdommer for Apollon, samt de dominerende 

vannverkene i tilknytning tempelet i Delfi. Det er mulig å betrakte kløften som et fenomen som 

eksisterte i helligdommens tidlige periode før den lukket seg. I det 6.årh. ble vannstrømmen fra 

Delfusa/Kerna ført i kanaler inn i tempelfundamentet. Etter jordskjelvet i det 4.årh. ser vannet 

derimot ut til å ha blitt ledet fullstendig bort fra fundamentet, noe som kan ha årsak i faren for 

jordskred indikert. Til tross for dette finnes indikasjoner på at vann var tilstedeværende i adyton 

også etter det 4.årh. e. Kr. 

 

Adyton og Pythia 

Vasemalerier viser at oraklets symboler bestod av tre elementer: laurbær, trefot, og offerskål, 

mens i litteraturen er det hevdet de tre essensielle elementene var laurbær, trefot, og hellige kilder 

(Cole 1988:162; Hoyle 1967:40). Vasemaleriene og de antikke vitnemål samstemmer dersom 

man baserer seg på at offerskålen inneholdt kildevann, og det er foreslått at offerskålen Themis 

holder i hånden på figur 16 inneholder vann fra Kassotis (Roux 1971:48).  

 

Figur 16:Vasemaleri av Themis på trefot, datert 440 f. Kr. 
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Om vannet i offerskålen ble hentet fra Kassotis I eller II er vanskelig å avgjøre, men begge 

fontener ble forsynt av kilden Delfusa/Kerna som ble ledet inn i tempelfundamentet i det 6.årh. 

Under utgravningene i Delfi ble det funnet en rektangulær steinblokk (fig. 17) som kan dateres til 

romersk periode. Steinblokken har tre kvadratiske fordypninger på den ene halvdelen som er 

posisjonert slik at de mer eller mindre samsvarer med føttene til en trefot. I midten av disse er en 

rektangulær fordypning, i tillegg til to mindre, sirkulære fordypninger. Rundt alle fordypningene 

går en grunn kanal med utløp på steinblokkens andre halvdel. Denne kanalen var dekket med et 

lag kalkstein, som vitner om at den har ledet vann i lengre perioder. Det er mulig denne 

steinblokken stammer fra templets adyton og var stedet Pythia satt, og at kanalen ledet kildevann 

som strømmet rundt profetinnen (Holmberg 1979:46-47; Miller 1929:82). Dersom Pythias trefot 

opprinnelig var plassert i de tre kvadratiske hullene i steinblokken, er det foreslått at funksjonen 

til det rektangulære hullet i senter var for å feste en ekstra støtte som styrket trefoten til å holde 

Pythias vekt (Holmberg 1979:47). Teorien om steinblokken som fundament for Pythias trefot 

støttes av et vasemaleri som illustrerer mordet på Neoptolemos i Delfi, der en trefot er avbildet 

stående på en base (fig. 18). 

 

Figur 17:Steinblokken med fordypningene som kan være spor etter Pythias instrumenter, fra Delfi  
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De to sirkelformede hullene i steinblokken skal videre ha vært til Pythias instrumenter som hun 

trengte for å utføre ritualene. Instrumentene er de samme elementer som symboliserte oraklet, 

nemlig laurbærblader som hun angivelig tygget for å oppnå transe, og hellig vann som enkelte 

hevder ble brukt til renselse (Holmberg 1979:47). Pythia hadde derimot allerede fullført et 

renselsesrituale i Kastalia og vannet kan, som foreslått ovenfor, i stedet ha blitt brukt til 

vannoffer. På den ene halvdelen av steinblokken er det nemlig et stort hull som fortsetter tvers 

gjennom den (Holmberg 1979:47). 

 

Figur 18:Vasemaleri av mordet på Neoptolemos i Delfi, med trefot på base i bakgrunnen til venstre  

Lignende hullet i Heras alter i Perakhora kan denne anretningen ha gitt en direkte forbindelse til 

jorden eller berggrunnen, i tiden etter kløften med kilden hadde lukket seg. Kommunikasjonen 

med guddommen kan ha startet ved et vannoffer helt ned i avgrunnen gjennom hullet i 

steinblokken. Drikkofre ble utført for å opprette kontakt med guddommer (2. 3), men om dette 

ble gjort med vann i Delfi kan ikke avgjøres med sikkerhet. Én av de tre essensielle elementene 

for oraklet var som nevnt ovenfor vann. Det er mulig vannet fra Delfusa/Kerna, som ser ut til å ha 

blitt ledet bort fra tempelfundamentet i det 4.årh., ble ført i en mindre kanal med liten vannføring 

til steinblokken i adyton. Vannet strømmet dermed rundt Pythia og dersom anretningen med 

steinblokken fungerte på denne måten uttrykker den viktigheten av tilstedeværelsen av 

en”levende”vannkilde i gudens helligste rom. 
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Naturkreftene Poseidon og Python 

Joseph Fontenrose (1980:465-466) analyserte mytene om Apollon/Python og mytene om 

Zeus/Python, og konkluderte at de var i familie. Han oppdaget 16 faste holdepunkter i mytenes 

oppbygning, og fem av disse lyder følgende: 1. Fienden var i form av en Python som hersker av 

underverdenen og havet, og denne hadde gjerne en partner. 2. Kampmyten er en myte om 

begynnelse og konflikt mellom kaos og kosmos, uorden og orden. 3. Kaos var mørkt, vått, 

rommet monstre, demoner og var de dødes land. 4. Kaos ble beskrevet som et levende vesen, 

enten som en hermafroditt eller som han og hunkjønn, som drageparet i kampmyten. 5. Dragen 

holdt tilbake vannkildene som inneholdt byggesteinene til en verden med orden, og for å seire 

over kaos og slippe de fri måtte helten drepe Python.  

Den tidligste okkupanten av helligdommen var i følge myten Ge, og i tillegg nevner Pausanias 

(10. 5. 6) at Ge hersket sammen med Poseidon. Poseidon deler likhetstrekk med Dionysos, som 

okkuperte helligdommen sammen med Apollon. Dionysos og Apollon gjenspeiler som nevnt 

polariteten mellom kaos og orden, en lignende polaritet også illustrert i dragemytene knyttet til 

Delfi. Apollon ble ansett som beskytter av fellesskapets etikk og var guden for de veltalte ord, 

mens Poseidon derimot ble assosiert med naturkrefter og relaterte ødeleggelser. Poseidon 

symboliserer startpunktet for en sosial utvikling hvor Apollon symboliserer målet og endepunktet 

i form av orden og balanse (Brandt 2003:63-64). Dionysos okkuperte helligdommen hvert år 

under de tre vintermånedene med økt nedbør og vannføring i kilder og elver. Apollon regjerte til 

motsetning under de regnfattigere delene av året, hvor vannstrømmene hadde stilnet og var under 

kontroll. Ser man dette i sammenheng med lokalitetens geologiske og hydrologiske forhold og 

Apollontemplets byggehistorie, uttrykkes en lignende kamp som i mytene mellom det ville, 

kaotiske, og det siviliserte, kontrollerte.  

 

Oppsummering 

Vannet fra fjellsidene i og ved helligdommen var en viktig del av renselsen for pilegrimene før de 

gikk inn i temenos, ved både vask og dusjing. Vannet fra Kastalia renset trolig pilegrimene og 

presteskapet, inkludert profetinnen Pythia. Dette vannet ble også foretrukket til renselse av 

Apollontemplet og indikerer at Kastalias vann ble ansett som spesielt kraftfullt i forbindelse med 
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urenheter. Det klare, friske fjellvannet ser fortsatt ut til å være spesielt verdsatt, for som nevnt blir 

det i moderne tid fylt på flasker grunnet forestillinger om dets helbredende kvaliteter. Vannet i 

Kassotis (opprinnelig fra Delfusa/Kerna) ble derimot omtalt som inspirerende, og viste høyere 

verdier av gasser enn Kastalia. Det er vanskelig å avgjøre om Pythia drakk kildevannet, inhalerte 

gasser fra en underjordisk kilde, utførte et vannoffer, eller utførte samtlige ritualer for å bli 

inspirert og komme i kontakt med guddommen. Tilstedeværelsen av en aktiv forkastning direkte 

nedenfor templet antyder at orakelkløften fra mytene godt kan ha vært en gammel tektonisk 

revne. Dette sannsynliggjør muligheten for at Pythias transelignende tilstand og den søtlige 

duften i rommet de konsulterende satt, kan ha vært forårsaket ved inhalering av gasser som 

fordampet og steg opp fra en underjordisk kilde. Kanalen i tempelfundamentet, og muligvis 

steinblokken med vannkanalen, indikerer den nære tilknytningen mellom tempelets adyton og 

vann. Apollons relasjon til det ktoniske aspektet tas opp igjen i den avsluttende diskusjonen.  

 

4.3. Asklepieion i Epidauros 

Helligdommens beliggenhet og kultaspekter 

De ulike versjonene av myten om Asklepios har alle til felles at han er sønn av Apollon og en 

dødelig kvinne. Han er beskrevet som et eksepsjonelt menneske, en slags halvgud eller hero, som 

under sin oppvekst helbredet mennesker og etter hvert gav de døde liv. Sistnevnte bragd var Zeus 

domene og Asklepios skapte uorden i kosmos med sine gode gjerninger, og for dette ble han 

straffet av Zeus med tordenkilen. Ved Asklepios´ død ble heroen gitt et sete blant gudene, og i det 

6.årh. f. Kr. ble han tilbedt som en guddom (Haarløv 1977:2-3; Roberts 2007:82). 

Kulten for Asklepios i Epidauros ble grunnlagt ved foten av fjellet Kynortion i det 6.årh., 

innenfor Apollon Maleatas´ territorium. Lokaliteten var nemlig opprinnelig hellig for Apollon, 

Asklepios far. Asklepios kult økte i popularitet og fra midten av det 5.årh. var Asklepieion i 

Epidauros en panhellensk helligdom. I det 4. og 3.årh. ble helligdommen utvidet for å møte det 

økende antallet besøkende, og byggevirksomheten gikk blant annet ut på å øke vannressursene 

ved konstruksjon av sisterner og akvedukter (Burford 1969:13-15, 79; Roberts 2007:261; 

Tomlinson 1983:69; Zaidman og Pantel 2008:128). Helligdommen ligger i en dal omringet av 

slake fjellsider med en rekke kilder. Disse inneholder mildt alkalisk vann, som vil si basisk vann 
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med en høyere pH-verdi, som kan ha gitt helsebringende effekt (Cook 1968:131; Haarløv 1977:6; 

Young og Young 2003:5). Rett utenfor den opprinnelige inngangen, samt på sørsiden av 

helligdommen lokalisert mellom hovedområdet og teateret, sildrer to bekker (fig. 19). Ved siden 

av periodisk tilgang til vann i bekkene (3. 4) og fra kildene i fjellsidene, ble helligdommen 

forsynt med grunnvann hentet opp ved brønner (Burford 1969:45, 50; Tomlinson 1983:40). 

 

Figur 19:Helligdommen for Apollon Maleatas (1) og helligdommen for Asklepios (3) med teater (2) 

 

Renselse 

Den opprinnelige inngangen til helligdommen var ved den nordre grensen av temenos (app. fig. 

46. 1), hvor de besøkende som passerte gjennom propylon først måtte krysse en bekk. 

Handlingen kan ha hatt en lignende symbolsk betydning som i forbindelse med den argiviske 

Heraion ved krysningen av Revma-tou-Kastrou. Sammenlignet med dette elveleiet er størrelsen 

på bekken meget liten, selv i de perioder den førte vann, og dermed ble ikke inntrykket av å 

krysse en terskel markert i samme grad. Asklepieions propylon var derimot en tydeligere 

grensemarkør og rett innenfor denne ligger en brønn (app. fig. 46. 1A). Brønnen er datert til 6., 

tidlig 5.årh. som en av de eldste strukturene i helligdommen (Tomlinson 1983:39-40, 46), og kan 

ha tjent en lignende funksjon som Kastalia og karene med hellig vann utenfor propylon i Delfi (4. 

2). På samme måte som Kastalia, forsynte brønnen trolig pilegrimene med drikkevann etter en 

lang reise og fungerte samtidig som en kilde til renselse ved overgangen fra det sekulære til det 

hellige. 
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En dominerende funngruppe i Epidauros var perrirhanteria og disse illustrerer viktigheten av 

renhet i helligdommen. Beholderen er lik en døpefont og laget for rituell vask av hender, og en 

perrirhanterion plassert ved en inngang indikerte at området innenfor var hellig. De tidligste 

perrirhanteria er funnet i Isthmia og dateres til det 7.årh. Frem til det 6.årh. hadde de spredt seg 

over Egeerhavet, fastlandet helt til Sicilia, og var da funnet de fleste steder. Ritualet med 

perrirhanteria demonstrerer at rent vann kunne fjerne alskens forurensning, til og med en 

forurensning tilbederen ikke var klar over (Cole 2004:43-45; Tomlinson 1983:17), og 

spredningen av beholderen over det greske området gjenspeiler generelt et større fokus på rituell 

renhet etter opprettelsen av de monumentale helligdommene. Vann som medium for å fjerne 

urenhet hadde både fysisk og psykisk effekt ved dets egenskap som oppløsende. Når urenheter 

kommer i kontakt med vann mister de sin form og blir brutt ned. På denne måten opphører 

forurensningen å eksistere ved at vannet skyller den bort, og dermed kan mennesket trygt tre inn i 

det hellige. Det var nettopp frykten for urenhet og konsekvensene ved å tre uren inn i det hellige 

som gav vannet sin kraft (Douglas 1997:160-161). 

 

 

Figur 20:Plantegning av helligdommen fra det 5.århundret  

Bad 

Langs hovedveien som førte fra propylon frem til den sentrale helligdommen ligger et bad (fig. 

20D). Badet ble bygd i første halvdel av det 5.årh., øst for en dyp brønn med konstant vannstand 
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(fig. 20A). I takt med helligdommens økende popularitet ble det tidlig i det 3.årh. bygd nok et bad 

sør i helligdommen (app. fig. 46. 27) (Burford 1969:51; Mee og Spawforth 2001:207). Nord for 

det eldste greske badet ligger et romersk bad som ble dedisert til Asklepieion av Senator 

Antoninus i 2.årh. e. Kr. (Paus. 2. 27. 7; Tomlinson 1983:47, 67), og ytterligere et romersk bad 

øst i helligdommen (app. fig. 46. 4 og 11). Kontinuiteten og utvidelsene av badefasilitetene 

uttrykker at de var et viktig element i kulten for Asklepios i Epidauros, fra helligdommens 

tidligste tid inn i romersk periode. Det var påbudt med et bad for å få adgang til Asklepios tempel 

(Paus. 5. 13. 3), og badene symboliserer en høyere form for renselse enn lett dusjing av vann og 

vask av hender. I motsetning til i Epidauros, består Asklepieion i Korinth kun av temenos med 

alter, tempel og abaton (app. fig. 51), og kan uttrykke de grunnleggende elementer ved en 

helbredelseshelligdom. En liten kløft med en kilde kalt Lerna ligger vest for helligdommen, og i 

det 4.årh. ble denne bygget ut til et kompleks med et avansert system av kanaler, sjakter og 

sisterner. Lernakomplekset var koblet til Asklepieion, og reservoarene i Lerna rommet så store 

menger vann at det er hevdet det var delvis til offentlig bruk og som fasilitet for pasientene i 

helligdommen (Roebuck 1951:1-2, 22-25, 96). Korinth var kjent for sitt vannforråd ved alle 

kildene som sprang ut fra fjellsiden byen lå på, og i området rundt Asklepieion er det flere kilder 

som kunne bidra til å dekke det offentlige behov (Vrysoula B, Afrodites bad, Lampenes fontene, 

Haghios Kodratos, Keliotomylos og Kokkinovrysi) (Landon 2003: 44, fig. 3. 2). Dette støtter 

øvrige indikasjoner på at vannet fra kilden hadde en viktig funksjon i helbredelsesprosessen, og at 

nettopp dette var hovedmotivet for byggeprosjektet. 

Abaton var som nevnt stedet de syke sov for å møte Asklepios og bli helbredet. Dette lokalet ble 

lagt i den øvre etasjen av bygningen som arkitektonisk kobler helligdommen sammen med kilden 

i Lerna. Sammen med de tre spisesalene i etasjen under utgjør abatonbygningen den største 

strukturen i Asklepieion i Korinth. I tillegg til å ligge vegg i vegg med Lerna finnes det spor etter 

en trapp i den nordre delen som direkte knyttet abaton til Lerna (app. fig. 51F). Sørfløyen i 

abaton var delt inn i to rom, og det sørligste rommet har en sjakt i gulvet som leder ned til et av 

Lernas reservoarer (app. fig. 51G). Det er foreslått at dersom det trengtes mer vann for å utføre 

ritene kunne det hentes herfra (Roebuck 1951:23-24, 46), men hvilke riter vannet kan ha vært del 

av er vanskelig å avgjøre siden rommets funksjon er usikker. Det ser ut til å ha vært en åpning fra 

dette rommet inn naborommet, det såkalte ”lustral room”. Dette lille kammeret bestod av seks 

trapper som ledet ned til en liten plattform med et kar for å trekke vann. Det tredje trappetrinnet 
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har en dreneringsåpning, plassert omtrent en halv meter over gulvet av plattformen, og rommet 

var derfor konstruert slik at man stod med vann omtrent opp til knærne. Det er foreslått at 

kammeret (fig. 21) var designet for å skape en illusjon av å stige ned til en naturlig kilde i en 

grotte, slik som kildehuset i Lerna (fig. 22), og kanskje også som den opprinnelige og naturlige 

kilden i kløften. Kammeret var senter for et avansert vannsirkulasjonssystem (Roebuck 1951:23, 

46-48) og spilte sannsynligvis en viktig rolle for kultutøvelsen.  

 

Figur 21:Renselseskammeret i Asklepieion i Korinth, mot øst  

En sprekk gjennom karet frem til reservoaret det var koblet til førte for øvrig til at det ble fylt 

igjen og gikk ut av bruk. Det er usikkert når dette skjedde, men trolig kort tid etter det ble bygd. 

Trykket på berggrunnen ble sannsynligvis for stort under konstruksjonen av abatonbygningen og 

vannverket. Det er foreslått at arvtageren for den rituelle praksisen knyttet til renselseskammeret, 

var kildehuset på sørsiden av rampen (fig. 23B). Denne har en lignende utforming med trapper, 

plattform og kar til å trekke vann, men terskelen og gulvet viser derimot liten slitasje og tilgangen 

til kildehuset må ha vært begrenset (Roebuck 1951:50-51, 74). Badene i Asklepieion i Epidauros 

og skriftlige kilder tyder på at pasientene måtte bade før de trådte inn i Asklepios´ tempel, og 

renselseskammeret indikerer at dette var vanlig praksis i Korinth også. Kamrene som dannes 

mellom kildehuset og reservoarene i Lernakomplekset (fig. 23B, C og D) kan også ha blitt 

benyttet til dette formålet. De kan ha blitt brukt til kurative bad i forbindelse med kulten, hvor 

pasientene kan ha stått oppreist og personell helt kaldt vann over dem (Roebuck 1951:101, 158). 

De syke måtte betale en avgift til helbredelseshelligdommen, og det er kjent at ressurssterke eller 

andre utvalgte fikk særbehandling (Ehrenheim 2011:40-43, 191). Fontenehuset med direkte 
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tilgang til kilden kan derfor ha blitt brukt av de mest velstående, mens folk flest benyttet seg av 

renselseskamrene med vann fra sisternene.  

        

Figur 22:Venstre:Seksjon av kildehuset i Asklepieion i Korinth  

Figur 23:Høyre:Plantegning av Lerna i Korinth med de fire såkalte renselseskamrene i front av, og mellom, 

kildehuset B og sisternene C, og D  

Badet kan karakteriseres som en preliminal rite, hvor individet forbereder seg til neste fase ved å 

bli fri fra psykologiske urenheter (van Gennep 1999:31). I tillegg til å innfri behov knyttet til 

forestillinger om renhet og grensen mellom det profane og sekulære, ville en vask trolig også gi 

et psykologisk ”løft”. Ved bading i kamre med drenering og stadig tilførsel av friskt vann, og 

ikke i bassenger hvor flere bader på samme tid, minsker man også faren for sykdomsspredning. 

Denne faren må ha vært en trussel, for spredning av sykdom i en helbredelseshelligdom kunne 

skade helligdommens omdømme. 

Badet som et betydningsfullt element i tilbedelsen av Asklepios uttrykkes også i det lille 

Asklepieion i Delfi (app. fig. 45. 340 og 343). Det bestod kun av et lite tempel og et tilhørende 

kar forsynt med vann med en innskrift som forbød bading (Maass 1993:98-99; Walker 1977:51). 

Trolig var karet ment for vask av hender eller til å dusje seg med, men mulig på bakgrunn av 

forestillinger om Asklepios´ vann som rensende og helbredende, gjorde at folk ønsket mer enn en 

enkel håndvask. Asklepieion i Argos hadde også badefasiliteter og vannet ble ansett som hellig 

og helbredende (Aupert 1994:196-197). Pasientene som ikke ble helbredet under inkubasjonen 

mottok gjerne en kur, og disse inneholdt ofte bad. Tempelmedisinen praktisert i Asklepieia delte 
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likhetstrekk med Hippokrates´ metoder, blant annet ved at begge anså urenhet som et symptom 

og årsak til sykdom. Dette gjenspeiles ved en av de vanligste kurene gitt til syke, nemlig badet. 

Den hippokratiske medisin foreslo et varmt bad, mens innenfor tempelmedisinen ville man 

normalt ha brukt kaldt vann (Parker 1983:214-215; Roebuck 1951:157). Når man bader i kaldt 

vann trekker blodkarene seg sammen og pulsen slår raskere, og grekerne kan ha forestilt seg at 

vannet virket forebyggende og helbredende for lidelser relatert til hjerte og blodomløp. 

 

Drikkevann og helbredelse 

Vann var tilsynelatende en viktig del av helbredelsesprosessen ved kultpraksisen i Asklepieia i 

Epidauros og Korinth, og bruken av vannet fungerte på et høyere nivå enn den generelle 

renselsen før møtet med det hellige. I tillegg til at Asklepieia generelt har det høyeste antall 

fontener innenfor temenos, ser Asklepios´ helligdommer også ut til å ha vært nært tilknyttet 

naturlige vannkilder. Asklepieion i Pergamon oppstod rundt en bergkløft og hellig kilde som ble 

inkorporert i helligdommen. Vannet er av meget god kvalitet og som vannet i Asklepieion i 

Argos, ble det forestilt at kildevannet inneholdt Asklepios´ helbredende kraft (Weiss 2011:213-

215). Pausanias (3. 23. 10, 21. 2, 7. 27. 11) nevner en rekke Asklepieia som alle inneholder 

hellige kilder, blant andre en hellig grotte for Asklepios blant ruinene av Kyphanta med en kilde 

som sprang ut av fjellet, et Asklepieion med en tilhørende kilde i Pellana, og et Asklepieion i 

Kyrus hvor guddommens kultstatue var oppstilt i den største av kildene i helligdommen. 

Vitruvius (De arch. 1. 2. 7) skrev at spesielt templene for Asklepios, som en helbredende 

guddom, burde grunnlegges på de ”sunneste” lokalitetene med passene kilder. For når syke 

mennesker ble flyttet fra et usunt sted til et sunt, hvor vannet kom fra fontener med det han 

beskriver som fordelaktig vann, ble pasientene fortere friske. Guddommen fikk dermed et bedre 

rykte og økt autoritet gjennom de naturlige omgivelsene. Vitruvius var romer og levde i det 1.årh. 

e. Kr. og kaster lys over tradisjoner innen kulten for Asklepios, som også ble grunnlagt i Roma. 

En tidligere kilde til kunnskap om hvilke kriterier som lå til grunn for anleggelsen av 

helbredelseshelligdommene er Hippokrates (fra 469 til 399 f. Kr.) (Roberts 2007:82, 345, 383, 

814). Hippokrates´ skrifter (Aer. 1, 7) inneholder ulike kriterier som gjorde en lokalitet ”sunn”. I 

følge ham måtte det være et passende klima, et variert landskap, og som Vitruvius vektlegger han 

god kvalitet på det lokale drikkevannet. Vannet hadde nemlig stor innvirkning på helsen, og det 
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beste vannet mente han kom fra høytliggende steder og jordrygger. Fontenehusene i 

helligdommen (app. fig. 46. 6 og 7) ble som nevnt trolig forsynt med vann fra kildene i 

fjellsidene rundt helligdommen, og disse inneholdt alkalisk vann. Kroppen består av minst 70 % 

vann og pH-balansen i kroppens væsker er avgjørende for helsetilstanden. Mange sykdommer har 

tydeligvis sin årsak i for lite vann og for surt kosthold, det vil si et kosthold bestående av sterkt 

syreholdige produkter som kjøtt, melkeprodukter, korn og sukkerprodukter (honning), og lite 

frukt og grønnsaker. Men ved å drikke tilstrekkelig med alkalisk vann, vann som har en høyere 

pH-verdi, nøytraliseres kroppens pH-balanse (Young og Young 2003:5-13, 77). Om dette var 

tilfellet i Epidauros, eller i Korinth, er usikkert og det er ikke funnet noen referanse til at syke ble 

anbefalt å drikke vann for å bli helbredet.  

 

Inkubasjon 

I det 6. og 5.årh. ble bygning E (fig. 24, se nedenfor) brukt som abaton. I det 4.årh. f. Kr. ble det 

reist en ny bygning som tok over dennes funksjon. Den eldste delen ble bygd på samme tid som 

templet for Asklepios, mens bygningens vestre del er omtrent 100 år yngre. Det nye abaton 

inkorporerte brønnen fra det 6.årh. (fig. 24P og A), som i tillegg til brønnen ved propylon tilhører 

helligdommens tidligste fase. Brønnen i abaton er 17 meter dyp med konstant tilgang til vann, og 

er omtalt som hellig og brukt i forbindelse med helbredelsesprosessen (Larsen 1977:62; 

Tomlinson 1983:23, 67). Som Asklepieion i Korinth hadde også abaton i Epidauros direkte 

tilgang til vann, og det samme gjelder for Asklepieion i Athen hvor en brønn i en grotte i fjellet 

ble bygd inn i sovesalen (fig. 25) (Lehmann 2007: pl. 29). Rundt brønnen i abaton i Epidauros 

var det oppstilt steler med innskrifter om Asklepios helbredende mirakler. En innskrift fra stele 1 

forteller om en jente som gikk gravid i fire år. Hun ba til Asklepios for hjelp og sov en natt i 

abaton, og rett etter hun forlot helligdommen fødte hun en sønn som straks vasket seg selv i en 

kilde. Denne historien er usannsynlig og trolig redigert av prestene (Hahn 1977:72, 82; Larsen 

1977:62), men gjenspeiler forestillingene om fødsel som urent og en kroppslig prosess som ikke 

fikk skje innenfor helligdommen. Samtidig illustrerer den vannets kraft ved at urenheten etter 

fødselen kunne vaskes bort i en kilde.  
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Figur 24:Plantegning av Asklepieion i Epidauros fra det 4.århundret  

 

Figur 25:Asklepieion i Athen med abaton (5), hellig brønn (6), og offergrop (7) 

Når det gjelder diskusjonen om bruk av vann i selve helbredelsesprosessen kan det innvendes at 

syke mennesker trenger væske i større grad enn friske (vask, skylling av kroppen innvendig), og 

at det derfor fantes direkte tilgang til vann i abaton. Pilegrimene kunne oppholde seg i eller nær 
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helligdommen i flere dager, og den økende populariteten førte til at det ble bygd et stort hospits i 

det 3.årh. Denne bygningen var tilsynelatende uten installasjoner for vanntilførsel og hadde kun 

drenering (Burford 1969:77-78; Tomlinson 1983:84-85). En av innskriftene fra stele 1 ved 

brønnen i abaton forteller om en mann med en betennelse i den ene tåen sin, som sovnet på en 

benk ute i helligdommen. En slange skal ha krøpet ut av sovesalen og helbredet tåen med sin 

tunge, for så å vende tilbake til abaton igjen. Mannen våknet deretter og fortalte at han hadde hatt 

et syn hvor en staselig ung mann hadde drysset legemiddel på tåen hans (Hahn 1977:73-74). Ett 

av Asklepios´ attributter var slangen som ble assosiert med ktoniske krefter (3. 2), og han 

helbredet mannen som dette vesenet. Dersom vannkilder ble ansett som åpninger til 

underverdenen kan tilstedeværelsen av brønnene i abaton ha fungert som en kommunikasjonsvei 

hvor Asklepios kunne tre frem. På et psykologisk plan kan pasientene på denne måten ha følt 

fysisk nærhet til Asklepios og dermed gitt de større tro på at de skulle bli helbredet. 

 

Tholos i Epidauros og vann 

Rett ved Asklepios´ tempel i det helligste området av temenos lå en rundbygning, en tholos (fig. 

24K, se ovenfor), reist omtrent 370-340 f. Kr. Rundbygningens rike utsmykning og kostbare 

materialer overgår alle andre bygninger i helligdommen, til og med Asklepiostemplet, og det er 

derfor ansett som et av de viktigste monumentene i helligdommen. En meget kjent, men lite 

dokumentert teori om bygningens funksjon foreslår at den huset Asklepios´ hellige slanger, basert 

på bygningens spesielle fundament (Markussen og Munk 1977:48-50; Pedley 2008:32). 

Fundamentet går under bakkenivå og inneholder en labyrint, bestående av seks konsentriske 

sirkulære vegger i poros stein (fig. 26). De tre ytre sirklene er tykkere og dypere enn de øvrige og 

støttet den øvre strukturens vegger og søyler. Rommet mellom disse var fylt med grus, jord og 

leire. De tre innerste veggene derimot er tynnere og mindre dype, med døråpninger som binder 

passasjene sammen. Den innerste veggen omkranset et sylindrisk rom under senter av gulvet i 

tholos (fig. 27). Passasjene har sperrevegger (fig. 28) som gjorde det nødvendig å bevege seg 

gjennom alle tre for å nå den ytre sirkulære veggen fra sylinderen i senter. For å komme ut igjen 

måtte man gå den samme veien tilbake, og labyrintens totale lengde var omtrent 53 meter. En 

sirkulær flis i senter av flisegulvet ledet ned til det sylindriske rommet (fig. 29) (Markussen og 

Munk 1977:40), der det en gang fantes en trapp. Det stod opprinnelig en søyle av tre i midten av 
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den indre ringen som opprinnelig støttet trappetrinn, indikert av fordypninger i veggene etter 

festene (Tomlinson 1983:61). 

 

Figur 26:Seksjon av tholos i Epidauros, som viser fundamentene for de seks sirkulære vegger 

     

Figur 27:Venstre:Fundamentet av tholos i Epidauros 

Figur 28:Høyre:Sperringene og åpningene i fundamentet til tholos i Epidauros  

Det finnes ulike teorier om rundtempelets funksjon og det er foreslått at det fantes en brønn i 

senter av labyrinten, og at bygningen var en hellig fontene hvor labyrinten fungerte som et 

reservoar for dekantering av vannet (Burford 1969:63; Defrasse og Lechat 1985:100-105). Det er 
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derimot hverken funnet spor etter en brønn i senter av fundamentet eller vannkanaler som kan ha 

forsynt det med vann, og funn av fragmenter av akroteria viser at det heller ikke fantes en åpning 

i taket (Markussen og Munk 1977:45, 49) slik at regnvann kom inn. Dersom man kombinerer de 

to sistnevnte teorier fremtrer en teori hvor tholos kan ha vært en fontene ved at labyrinten 

fungerte som selve brønnen (Burford 1969:67). Den kan ha fungert slik at vann trakk inn 

gjennom de ytterste veggene og gjennom grusen og sanden i mellomrommene slik at det ble 

filtrert. Vannet trakk deretter videre inn mot senter frem til de innerste sirklene hvor det ble renset 

ytterligere ved sedimentering, der de tyngre partiklene i vannet synker til bunnen. Brønnen i 

abaton er lokalisert like ved rundtemplet og ligger på samme bakkenivå, men er derimot 17 meter 

dyp og i forhold til denne er fundamentet trolig for grunt til å ha gitt en konstant tilgang på vann. 

Bygningens takareal var stort og utstyrt med hele 52 spygatter til regnvann (Markussen og Munk 

1977:40, 42). Vanntilførselen i tholos var uansett ikke stabil og rik, men regnvannet i Hellas kom 

som sagt i store mengder på kort tid, og alt dette vannet ville da, om det ikke ble samlet opp i 

krukker eller på annet vis, ha trukket ned i bakken rundt fundamentet. 

 

Figur 29:Grunnplan av tholos i Epidauros som viser flisegulvet  

Bygningens form gjør at den omtales som en tholos (θολος), en sirkulær bygning. Mens i 

innskrifter blir den referert til som thymele (θυμέλη) som er et alter eller sted for ofring. En 

innskrift fra det 3.årh. viser en liste over pengesummer betalt til ”gudenes brennoffer” og det 

henvises til en herokult i Epidauros hvor tholos antydes å være kulthuset. Mest sannsynlig var 

tholos et fiktivt gravmonument for Asklepios og det er foreslått at brennofre ble utført på et alter 
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utenfor tempelet, og at offerets blod ble helt ned i en bothros i labyrinten. De tre innerste 

konsentriske sirklene i fundamentet kan ha vært for prestenes triple renselse i forbindelse med 

ofringene. Dette begrunnes med eksempler fra litteraturen som nevner triple ritualer, det vil si 

handlinger utført tre ganger: Akilles dro Hektor tre ganger rundt Patroklos´ ildsted, thessalierne 

gikk tre ganger rundt Neoptolemos´ grav i Delfi, argiverne gikk tre ganger rundt Ofeltes grav i 

Nemea, og nær Salamis, Kypros, ble offerdyret båret tre ganger rundt alteret. Det er kjent at 

greske prester eller assistenter i ulike kulter skal ha foretatt en sirkulær vandring rundt alteret før 

slaktingen av offerdyret (Ehrenheim 2011:60; Markussen og Munk 1977:50-52; Robert 

1939:316-322, 347-358).  

 

Figur 30:Rekonstruksjon av eksteriøret på tholos i Epidauros  

Indikert ved bygningens omtale som thymele og dens funksjon som gravmonument for Asklepios 

kan det ha blitt utført et offer nede i labyrinten etter den seremonielle renselsen ved å gå gjennom 

den. Dersom de ukjente ritualene bestod av et offer ble det definitivt ikke brent på grunn av det 

lukkede fundamentet, men bestod sannsynligvis av drikkofre (Markussen og Munk 1977:52). 

Drikkofre til de døde inneholdt som nevnt ofte vann, enten avslutningsvis, blandet med andre 

væsker, eller alene, og om det kun ble ofret vin eller andre væsker er dermed vanskelig å 

utelukke. At drikkofre ble utført i forbindelse med tholos er indikert ved bygningens utsmykning. 
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De ytre metopene var ikke dekorert med figurrelieff som var vanlig praksis, men med rosetter 

(Tomlinson 1983:64) formet som offerskåler med tolv blader og en liten lotusblomst i senter (fig. 

30). I følge myten ble Asklepios begravd i Kynosoura, ved elven Lousios i Arkadia, eller i 

Epidauros, og i tillegg var eksteriøret dekorert med blomster og planter som støtter teorien om at 

tholos var et gravsted (Tomlinson 1983:13; Markussen og Munk 1977:52). 

Tholos i Epidauros skal sammenlignes med et lignende gravmonument, nemlig Palaimonion i 

Poseidons helligdom i Isthmia som er et fiktivt gravmonument for gutteheroen Palaimon. Kulten 

for Palaimon, også kalt Melikertes, ble grunnlagt av romerske kolonister på midten av det 1.årh. 

e. Kr. I følge myten var Palaimon en ung gutt som druknet i havet hvor kroppen hans påfølgende 

ble brakt til land av en delfin (Mee og Spawforth 2001:159; Paus. 1. 44. 11). Palaimonions tre 

faser dateres til 50-80 e. Kr., 80-100, og til 150- sent 2./tidlig 3.årh. e. Kr. (fig. 31. 1 og 2) 

(Ekroth 2002:80). I den første fasen bestod den lille helligdommen av offergrop A i tillegg til  

  

Figur 31:1-2: Venstre:Palaimonion i Isthmia fase 1 med offergrop A og forlatt reservoar. Høyre:fase 3 med 

offergrop C og tholos  

heroens gravsted, som de første tilbederne lokaliserte i et forlatt reservoar ved siden av det tidlige 

stadion. Senere ble gravstedet utsmykket med tholos som først stod i et eget område på østsiden 
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av den romerske temenos for Poseidon, før det igjen ble flyttet til den vestre helligdommen og 

knyttet til hans gravsted eller adyton (Gebhard og Reese 2005:132-133). 

          

Figur 32: Venstre: Kanalen i tholos for Palaimon i Isthmia  

Figur 33: Høyre: Tholos for Palaimon i Isthmia med åpning i fundamentet  

Det forlatte reservoaret som ble ansett for å være Palaimons gravsted tilhørte opprinnelig det 

tidlige greske stadion, og er datert til tidlig 6.årh. (Broneer 1973:46; Gebhard og Reese 2005:133; 

Price og Kearns 2004:289). Kulten for Palaimon er mye mulig eldre enn romersk tid, antydet 

blant annet av gutteheroens greske tilnavn Melikertes (Paus. 1. 44. 11). Ved startgropene til det 

greske stadion, nær reservoaret, ligger et ovalt vannkar som en gang ble forsynt med vann fra 

reservoaret (fig. 31. 2). Karet er lokalisert nøyaktig i senter av fundamentet til tempelet for 

Palaimon. Da tempelet for Palaimon ble bygget ble det koblet til reservoaret som ble del av en 

underjordisk passasje i tempelfundamentet (fig. 32) (Broneer 1973:27, 48-49). Passasjen var 

opprinnelig 0. 73 meter bred, og dermed stor nok for én person av gjennomsnittlig størrelse å 

ferdes i. Veggene og gulvet i den romerske delen av passasjen under tempelet var kledd med 

vannfast stukk som viser at også denne var ment for å inneholde vann. Fundamentet i tholos 

hadde en inngang og nesten alle mynter som avbilder bygningen, unntatt én, viser en åpning i 



59 

 

fasaden som gir tilgang til passasjen (fig. 33) (Broneer 1973:110-112). Da Pausanias besøkte 

helligdommen i Isthmia viste han særlig interesse for den underjordiske strukturen. 

Inside the ring-wall on the left is the shrine of Palaimon which has statues of Poseidon, Leukothea, and 

Palaimon himself. There is another also, called the Holy place, with a way down to it underground, where 

they say Palaimon is hidden. Any Corinthian or foreigner who swears an oath there can never escape his 

oath by any machination (2. 2. 1).  

De arkeologiske funnene av blant annet passasjen under gulvet av tholos, som indikert på mynter, 

bekrefter gyldigheten av Pausaias´ beskrivelse (Broneer 1973:111). Pausanias beskrev bygningen 

som et hellig sted med en underjordisk passasje hvor ubrytelige eder ble gitt. I tilfelle, av hvem 

og hvorfor i vann? 

Det er påpekt at knekken på passasjen i senter av fundamentet ikke kan skyldes tilfeldige, 

konstruksjonsmessige behov. Reservoaret og passasjen lå under bakkenivå og knekken på 

passasjen hindret lyset fra å trenge inn fra åpningen i podiet. Edene ble trolig avgitt av atleter og 

administrasjonen, og utformingen av fundamentet gjorde i tilfelle at de unge atletene måtte stå i 

totalt mørke med vann opp til knærne. Dette gjorde de mens en prest uttalte det gamle formularet, 

en ed som innebar konsekvenser dersom den ble brutt (Broneer 1973:111). Edens funksjon var å 

sørge for å binde en avtale, noe som var spesielt viktig i et samfunn uten skriftlige dokumenter. 

Dyreoffer og drikkoffer utført i forbindelse med ed foreløp som offerritualer flest, bortsett fra et 

økt fokus på blodutgytelse og ødeleggelse av offeret. Dette skulle sørge for at ritualet signaliserte 

skrekk og gru til den som skulle finne på å bryte eden. Offer av denne typen kan ha blitt utført i 

offergropene i Palaimonion nevnt ovenfor. Årsaken til at fundamentet i Palaimonion skulle 

inneholde vann og mørke kan være på grunn av forestillinger knyttet til underverdenen. En 

rådende forestilling var nemlig at krefter i jorden straffet edbrytere i underverdenen etter døden 

(Burkert 2009:250-252). Hesiod (Op. 803; Theog.176-207) advarer at Erinyene omringer eden og 

at disse ktoniske kreftene springer ut av jorden som ble befruktet av blodet fra Uranos. I tillegg til 

å beskytte eden straffet de urett, blodskyld og fullførte forbannelser, og det var med andre ord 

frykten for gudene som sørget for at eden ble holdt. Herokulten ble i stor grad oppmuntret blant 

ungdom (epheboi), og på denne måten ble den kommende generasjon bundet de døde og til 

tradisjonene og obligasjonene forfedrene representerte (Burkert 2009:208, 252; Roberts 

2007:269). Ved å avlegge eden i denne mørke, våte passasjen som var gravsted for gutten 
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Palaimon ble trolig situasjonens alvor forsterket for de unge atletene. Det ovale vannkaret i senter 

av fundamentet kan ytterligere ha symbolisert gamle tradisjoner ved å representere atletene som 

konkurrerte i det gamle greske stadion. 

Til tross for at Palaimonion er romersk har den flere likhetstrekk som gjør den sammenlignbar 

med tholos i Epidauros. Begge rundtemplene er individuelle bygninger med underjordisk 

konstruksjon og er tolket som fiktive gravmonumenter. Det finnes paralleller mellom de to 

kultene som indikerer at helligdommen for Palaimon ble konstruert med tholos i Epidauros som 

modell (Markussen og Munk 1977:52). Et lignende monument ble også reist på agora i Argos, 

hvor et rundtempel ble bygget over en krypt forsynt med vann. Krypten kunne entres ved å stige 

ned en spiraltrapp, slik som i tholos i Epidauros. Bygningens funksjon er usikker, men man 

mener at den ikke var en sekulær fontene. Det er hevdet den var en liten helligdom for den lokale 

nymfen Amymone eller for den mytiske kongen Danaos (Mee og Spawforth 2001:192). 

Åpningene i fundamentets vegger og konstruksjonen av sperrevegger i passasjene tyder på at det 

ble bygget for bevegelse, fra senter til yttervegg, og tilbake igjen. Med tanke på den lave 

vannmengden som kan ha trukket inn gjennom veggene er det lite sannsynlig at vannstanden steg 

til store høyder, men heller på det meste ble samlet opp i den ytterste passasjen, og steg muligvis 

over dørterskelen inn til neste. Dersom fundamentet hadde en renselsesfunksjon for prestene eller 

pasientene kan man kan forestille seg at de etter store regnfall kan ha gått fra fundamentets tørre 

senter, hvor det gradvis ble fuktigere frem til den ytre og mørkeste passasjen hvor de til slutt 

vasset i vann. Handlingene utført i disse omgivelsene ble ikke bare forsterket ved mørke, men 

ved vann og fuktighet slik som i Palaimonion. At pasientene hadde en form for taushetsplikt 

dersom helbredelsen ikke foreløp som ønskelig ville ha vært en fordelaktig praksis for 

helligdommens omdømme, men om det ble avgitt eder til Asklepios er det ikke funnet videre 

grunnlag for å påstå.  

Roux (1961:188) hevder en tolkning av tholos funksjon må inneholde følgende punkter: 

1. Den må samsvare med Asklepios´ aspekter 

2. Den må korrelere med myten om kulten i Epidauros 
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3. Den må forklare tholos arkitektur på disse områdene; den sirkulære formen, de underjordiske 

passasjene, den ytre dekorasjonen med phialai og metoper, og blomsterdekorasjonen på den 

øverste etasjen. 

4. Den må forklare hvorfor monumentet i Pausanias levetid hadde mistet sin viktige religiøse 

funksjon (reflektert i bygningens utsmykning og materiale) og gikk ut av bruk. 

Punkt 3. kan forklares ved at passasjene tjente som en anretning for renselse og den ytre 

dekorasjonen viser til utførelsen av drikkofre, muligvis i stummende mørke under jorden. At 

fundamentet med labyrinten ble bygget under jordens overflate kan ha vært grunnet et ønske om 

å skape et mørkt og fuktig miljø, som korrelerer med punkt 1. og Asklepios´ kvaliteter som 

dødelig menneske og hero som tilhører underverdenen. Det siste aspektet ved punkt 3, den 

sirkulære formen, skyldes sannsynligvis at tholos ble bygget som et fiktivt gravmonument for 

guden, som videre korrelerer med punkt 2. ved myten om Asklepios som ble forestilt å være 

begravd i Epidauros. 

Punkt 4 krever en mer omfattende diskusjon som omhandler større sosiale forhold og som mulig 

skyldtes en endret religiøs oppfatning, kanskje en lignende samfunnsmessig endring som skjedde 

i Delfi da oraklet ser ut til å ha mistet sin politiske innflytelse i hellenistisk og romersk tid 

(Roberts 2007:211).  

 

Oppsummering 

Etter en sammenligning og diskusjon av vannverkene i Asklepieia i Epidauros og Korinth har det 

vist seg at renselse var essensielt for kultutøvelsen. Overgangen fra uren til ren var vesentlig i 

Epidauros og vann spilte en viktig rolle i disse ritualene, spesielt ved bad. Litterære kilder vitner 

om nødvendigheten av en sjelelig renhet før møtet med guden, og renselse ved bad kunne også 

minimisere sykdomsspredning. Som vi har vært inne på, er kvaliteten på kildevannet alkalisk, 

som vil si vann med en høy pH-verdi som nøytraliserer et surt kosthold, som er årsak til en rekke 

lidelser. Om pilegrimene ble oppfordret til å drikke vannet, eller om det ble drukket i forbindelse 

med inkubasjonen er uvisst. 
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Vannet i abaton kan ha symbolisert en passasje mellom menneskene på jorden og Asklepios i 

underverdenen, en forestilling som også kommer til uttrykk i tolkningen av tholos. Dersom 

rundtempelet var et gravmonument for Asklepios knytter det ham direkte til jorden 

helligdommen ligger på. Det mørke og muligens fuktige fundamentet kan ha vært en etterligning 

av underverdenen og vært en forsterkende effekt for de handlinger som ble utført der. Asklepios´ 

attributt slangen ble, som nevnt i forbindelse med Heraia og orakelhelligdommen for Apollon, 

ansett som et ktonisk vesen og demonstrerer at Asklepios var en karakter knyttet til jorden. I 

neste kapittel skal dette aspektet diskuteres videre, og det skal vise seg at også slangen i større 

grad var direkte knyttet til vann.  
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5 VANN SOM ET GRENSEOVERSKRIDENDE MEDIUM 

I den homeriske diktningen finnes det som nevnt ingen temenos, derimot førte man offerdyrene 

til hellige steder i naturen, alsos. Når det ofres til Poseidon på stranden ved havet (Od. 3. 1-68), 

utføres ritualet i et symbolsk ”rom” innenfor Poseidons domene. Grensene mellom det profane og 

det sekulære ble ikke den gang trukket som kunstige linjer, men det hellige ble avgrenset ved 

naturfenomenet i seg selv, som en lund, grotte, eller en vannkilde. Forestillinger om vann med 

spesielle egenskaper eksisterte forut for reisningen av monumentale templer, og prosesjoner og 

feiringer i urbane helligdommer kan ha vært rester av den gamle skikken beskrevet i Homer (1. 

2). Til tross for de sosiale og religiøse endringene dannelsen av polis og opprettelsen av 

helligdommer førte til, ser forestillinger om guddommelige krefter i naturen ut til å ha levd videre 

innenfor det konstruerte, hellige rom. Etter en diskusjon av materialet relatert til vann fra tre 

helligdommer for Hera, Apollon og Asklepios er det argumentert for at vann hadde viktige 

kultisk funksjoner, og guddommenes tilknytning til naturfenomener kan ha vært årsaken til 

opprettelsen av helligdommene. Helligdommen for Zeus i Labraunda i Tyrkia ble lagt på et fjell 

særlig utsatt for tordenvær, og i følge tradisjonen dvelte Kybele (Ge/Gaia i Hellas) i en kilde i 

berget nedenfor. Hele 42 fontenehus ble med tiden reist og spredt rundt om i helligdommen. De 

fleste ble lagt langs en prosesjonsvei (Karlsson og Carlsson 2011:14-15) og det ble gitt tilgang til 

vann på veien mot det guddommelige. Fenomenet torden ble assosiert med Zeus mens kilden ble 

assosiert med Ge, og med dette fungerer naturfenomenene som bevis på guddommelig 

tilstedeværelse. Vannet fra Kybeles kilde og trolig regnet som gjerne følger tordenvær, må begge 

ha hatt viktige funksjoner i kultens ritualer. 

Dannelsen av polis og opprettelsen av helligdommer forsterket distinksjonen mellom det hellige 

og det sekulære, og forestillinger om renhet og forurensning slo dype røtter. Vann til rituell 

renselse ble en betydningsfull del av kultpraksisen, spesielt ved helligdommens ytre grenser, et 

aspekt som uttrykkes ved spredningen av perrirhanteria fra det 7. til det 6.årh. f. Kr. 

Forestillinger om renhet og urenhet var knyttet til overgangsfaser og van Genneps teori har vist 

seg å belyse flere aspekter ved bruk av vann i greske helligdommer. Riter i forbindelse med 

graviditet og fødsel deler fellestrekk med riter for individer og grupper, ved blant annet 

overgangen fra det sekulære til det profane. Dette inkluderer ofringer, bønner og ikke minst ved 

passasjen over eller gjennom noe. Van Gennep vektlegger i sistnevnte forbindelse viktigheten av 
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mellommenn som fjernet urenhet ved å trekke til seg onde krefter og som dermed lettet 

passeringen fra én tilstand til en annen (van Gennep 1999:47). Etter diskusjonen av vannets bruk 

og innhold i de utvalgte helligdommene er det avdekket klare indikasjoner på at vann hadde 

viktige funksjoner i forbindelse med overgangsritualer, ved å fungere på samme måte som van 

Genneps ”mellommenn”. Vann sørget for en trygg overgang ved å fjerne urenhet og beskyttet 

mennesket i en utsatt fase. 

 

Jord og vann 

I Athen deltok ikke kvinner i politeia (regjeringen) og var ikke inkludert i gruppen demos 

(folket). Kvinner var derimot inkludert i det etniske begrepet Attikoi/Attikai og ble assosiert med 

selve landet Attika. Ved giftemålet ble vann til det førekteskapelige badet hentet fra bestemte 

kilder, og på denne måten hyllet man kvinnens forhold til det lokale landet (Cole 2004:4). 

Samfunnets nærhet til landet og territoriet uttrykkes gjennom det lokale vannet, og både jord og 

vann danner grunnlag for liv. I følge myten tapte Poseidon da han og Hera kjempet over 

herredømme over den argiviske sletten fordi elvene, Heras oppfostrere, støttet henne. Poseidon 

ble følgelig rasende og trakk tilbake alt vannet fra elvene, og sørget for at de kun ledet vann 

dersom en guddom bevilget det (Paus. 2. 15. 4, 17. 1). Hera var ansvarlig for regnet som gjorde 

både jorden og kvinnen fruktbar. Renselse var som sagt viktig i forbindelse med fruktbarhet, 

graviditet og fødsel, og vann fra elven Eleutherion ble trolig brukt i ritualer for å sørge for en 

trygg overgang. Tolkningen av vann i Heraion må også ta den greske polis med i betraktningen, 

der ritualer ser ut til å ha vært rettet mot samfunnet som helhet og ikke mot individets endring av 

status. Ritualene utført av kvinner, som en av de mest marginale gruppene i samfunnet, var del av 

et større religiøst system som beskyttet, opprettholdt og definerte hele samfunnet (Cole 1998:29). 

Ved å bade i det lokale vannet ved giftemålet og påfølgende gi liv til et barn, videreførte kvinnen 

identiteten hun hadde fått av landet (Cole 2004:5-6).   

 

Vann i underverden og de døde 

Både i det argiviske territoriet og i Perakhora ble Hera assosiert med de døde og underverdenen 

og hadde følgelig ktoniske aspekter. Det ble funnet et større antall offerskåler i begge Heraia og 
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enkelte er dekorert med slanger som illustrerer en ktonisk kontekst. Drikkofre ble gjort for å 

opprette kontakt med guder og døde på den andre siden (Zaidman og Pantel 2008:41, 43) og bruk 

av vann til dette, som et grenseoverskridende medium, kan ha blitt ansett som spesielt 

virkningsfullt. Kulter opprettet i kolonier ble hovedsakelig dedikert til kvinnelige guddommer 

med kourotrophos aspekter (4. 1) som symboliserte livets kretsløp fra begynnelsen til døden, fra 

jord tilbake til jord, og er på variert vis knyttet til vann. Vann fra spesielt kilder og elver var 

fundamentalt for renselse og fruktbarhet på disse lokalitetene, og i tillegg er vannet tolket som et 

ktonisk fenomen som viser kultens tilknytning til de døde (Carter 1994:180-198). Forestillingen 

om vann som en symbolsk passasje mellom denne verden finnes blant annet i myten om 

helbrederen Amfiaraos. Han ble svelget av en kløft i jorden og gjenoppstod senere fra en kilde i 

Oropos, og kulten ble derfor grunnlagt rundt kilden og denne ble tilbedt som hellig. Kilden ble 

ikke ansett som helbredende og vannet brukt i ritualer, men som en symbolsk passasje hvor 

mynter av gull og sølv ble kastet ned i den (Dunant 2009:285; Paus. 1.34. 1-5). I hovedsakelig 

hellenistisk- og delvis romersk tid ble vann, og spesielt vann fra Nilen, tilbedt i forbindelse med 

gresk - egyptiske guder. Vannkrypter (”water crypts”) ble bygd i tilknytning helligdommer og 

bestod av en bygning som rommet en mørk trappegang ledende ned til en sisterne fylt med elv- 

eller regnvann. Disse er funnet langs middelhavet fra Alexandria til Spania og er etterkommeren 

av det egyptiske nilometer, en lignende anretning som samlet Nilvann. Vannet ble ansett som 

hellig og en hemmelig port hvorfra guden Amun skulle gjenoppstå (Kleibl 2007:1-8).  

I religiøse og mytologiske skapelsesberetninger er vann assosiert med underverdenen eller de 

dødes rike, eksemplifisert ved Nivlheim som den mørke, tåkete sfæren hvorfra elvene Elivågar 

fløt (Edda Vol. 4; O´ Donoghue 2008:13,-15). Et lignende fenomen finnes i den greske 

mytologien ved underverdenens Styx. Homer forteller om det kalde vannet i Styx som strømmet 

ned fra en klippe i Hades rike (Il. 8. 369, 14. 271, 15. 57; Od. 5. 184, 259, 10. 514). Grekerne 

betraktet nemlig Styx som en strøm av rent, kaldt vann, fallende fra en høy fjelltopp. Pausanias 

(7. 17. 6) demonstrerer dette ved å omtale det høyeste fossefallet han hevder å ha sett som 

”fossen grekerne kaller Styx”. I dag heter denne Mavroneri og har et fall på hele 180 meter (Paus. 

1971:414, n. 129). Det var senere og av spesielt latinske diktere at Styx ble beskrevet som en 

innsjø eller elv i Hades´ rike, hvor den hadde blitt til en skitten sump i helvete (Brewster 

1997:71). Vannet fra Styx ble forestilt å ha spesielle kvaliteter, blant annet ble det ansett som det 

fremste edbindende medium. Vannet fra Styx omtalt som “ukrenkelig” og brukt av gudene selv 
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til å avlegge eder (Hes. Theog. 775-807; Hom. Il. XIV. 35-37, 271-276). Kilder ble som sagt 

oppfattet å stamme fra underverdenen og det samme ble enkelte elver, som elven Titaressos 

ansett som en gren av Styx (Hom. Il. 2. 753-754). Vann skapte en kobling mellom de døde i 

underverdenen og menneskene på jorden. I forbindelse med rundtempelet med labyrinten i 

Epidauros ble det foreslått at eder ble avgitt i fundamentet, lignende eden gitt av de unge atletene 

i Palaimonion i Isthmia. Dersom dette var tilfellet i Epidauros fungerte trolig vannet som en 

forsterkende effekt på ritualet, som en påminnelse om straffen som ventet dersom man brøt eden, 

gjennom forestillingen om underverdenen som mørk og fuktig 

 

Vann, politikk og spådom 

I Delfi ble vann fra Kastalia brukt til renselse av både pilegrimer, Pythia og det øvrige 

kultpersonellet, samt Apollontemplet. Vannet skulle sørge for renhet i overgangen til det hellige, 

og sikre en trygg konsultasjon med guddommen. Sistnevnte aspekt var trolig særdeles viktig for 

Pythia som disponerte seg selv som et talerør for guden. Kilden Kassotis derimot hadde angivelig 

egenskaper ut over det rensende og er omtalt som den inspirerende kilden (de Boer et al. 2001; 

Roux 1971:32). Kassotis ligger i samme forkastning som kilden Kerna og er del av den samme 

vannåren, som en gang i tiden kan ha strømmet under Apollons adyton og avgitt damp. Vannet i 

Kerna viste høyere verdier av gasser enn vannet i Kastalia (de Boer 2001:708-709), og de ulike 

egenskapene knyttet til vannet i Kastalia og Kassotis som ”rensende og inspirerende” i 

litteraturen, samstemmer dermed i teorien med resultatene fra de hydrologiske undersøkelsene til 

de Boer et al. Dersom det aldri eksisterte en gassventil i berggrunnen ble det uansett ledet vann 

inn i fundamentet av templet og adyton, vann som mulig også kan ha blitt ledet i kanalen i den 

rektangulære steinblokken (s. 41). Oraklet trengte nødvendigvis ikke berusende gasser for å 

operere, men en vannkilde med assosiasjoner til underverdenen ser ut til å ha vært essensiell. 

Kassotis II ble også kalt Musenes fontene, og det ble sagt at vannet i fontenen kom fra selveste 

Styx. Det faktum at vannet skal ha kommet fra underverdenen styrket trolig orakelets kraft, på 

grunn av forestillingen om at de døde var i besittelse av kunnskap om fremtiden (Plut. Mor. De. 

Pyth. or. 402. 17; Roux 1971:32). Den samme forestillingen gjenkjennes i norrøn mytologi hvor 

Odin kastet øyet sitt ned i Mimirs brønn for til gjengjeld å motta dens visdom (Edda Vol. 29, 30). 

De geologiske forholdene i Delfi ved jordskjelv og mange vannkilder reflekteres i mytene 
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gjennom kampen mellom kaos og orden (4. 2), og bidro til forestillinger om krefter i jorden. 

Apollon kunne ikke stoles på dersom Delfi var under innflytelse av et bestemt samfunn (Cole 

2004:75), og det ”talende vannet” kan ha sørget for oraklets nøytralitet. 

 

Slangen og vann 

Forskning på forholdet mellom drager og kilder i middelhavskulturene har ledet frem til 

konklusjonen om at dragen var en en reinkarnasjon av underjordiske vannstrømmer og en 

personifisering av livet i jordens indre. Kreftene i jorden var utenfor menneskets kontroll og man 

forestilte seg at underverdenen var preget av uforutsigbarhet kaos og ondskap. Vann, og spesielt 

kilder, som strømmet opp fra jordens dyp og de dødes sfære tok med seg drømmer, visjoner og 

kunnskap om fremtiden. Enkelte kilder i Italia og Hellas er kalt Dragonara og Dragoneria og det 

hebraiske `ayin betyr både kilde og øye. Dragen var betraktet som barn av jorden og var de 

ukontrollerbare kildene som voktet underverdenens skatter, og grekerne gjenkjente dem ved 

deres blanke, glassaktige øyne. I gresk billedkunst er dragen oftest fremstilt som en slange, og 

ikke lik middelalderens skapning med ben og vinger (fig. 34 og 35).  

       

      

Figur 34: Middelalderfremstilling av drage med vinger og ben, fra tidlig 12.århundret  

Figur 35: St. Jørgen og Dragen, fra år 1497 

Slangens smale, slyngende kropp, blanke, avsjelede øyne, og habitat i huler under bakken gjorde 

at den lettere ble assosiert med vannstrømmer (Dale 2006:254, fig. 12. 1; Fontenrose 1980:375 

fig. 27, 545, 548). Grekerne forestilte seg at det underjordiske systemet av vannstrømmer var 
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koblet til hverandre (Fontenrose 1980:548; Hodge 2000:96), og Pausanias (8. 20. 1) viser en slik 

forståelse når han forklarer hvordan en innsjø på ett sted dukker ned i dypet, og trer frem som 

kilder på et annet. Det samme gjør Homer (Il. 21. 192-195) ved beskrivelsen av Okeanos som en 

dyp strøm, hvorfra alle elver, hav, kilder og brønner får sin vannstrøm fra. Dragen ble derfor 

forbundet med et hele dette vannsystemet, noe som forklarer hvorfor Python og Ges kilde i Delfi 

ikke kun er identifisert med én bestemt vannkilde (Fontenrose 1980:548). Okeanos er en stor elv 

som omkranset verden (Price og Kearns 2004:381), og i billedkunst ble han fremstilt med 

slangekropp (fig. 36). Akheloos er en elvegud og en personifisering av den lengste elven i Hellas. 

I arkaisk og klassisk tid ble han fremstilt enten som en ung mann, en okse med skjegg som det 

strømmet vann ut fra, eller som en slange (fig. 37). Som elvegud var han ansvarlig for jordens 

fruktbarhet og hans navn ble brukt synonymt med vann (Isler 1996:72-73; Taylor 2009:23-24). 

Myten om Herakles´ kamp mot dragen Hydra påpeker ytterligere sammenhengen mellom 

drager/slanger og vann. Hydra betyr vannslange (”water serpent”), og i klassisk billedkunst ble 

Hydra oftest fremstilt med en rekke hoder, festet til en tykk slangekropp (fig. 38). Det eksakte 

   

Figur 36:Vasemaleri av Okeanos med slangekropp 

Figur 37:Vasemaleri av Akheloos med slangekropp 

antall hoder varierer, men dersom man kuttet av ett, skal et nytt raskt ha vokst ut igjen 

(Fontenrose 1980:356; Weitzmann 1973:6). Myten er opprinnelig knyttet til et sumpområde ved 

Nafplion nær Argos, hvor fontenen Lerna ligger. Kilden Lerna ved Asklepieion i Korinth fikk 

navnet sitt fra denne myten, som ble overført fra Argos. Dette kan ha skjedd i årene 392-387 f. 
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Kr., under den store synoikismos (sammenslåelse) da Korinth ble betraktet som en del av Argos 

(De Walele 1935:356). Utbyggingen av Asklepieion og Lerna i Korinth foregikk i nettopp det 

4.årh., og forestillinger om egenskaper i vannet som ble forsterket av myten om Hydra fra Argos 

kan ha vært en av hovedårsakene til byggeaktiviteten. Det er allerede foreslått at vannkildene 

delte likheter og at dette var bakgrunnen til navneoverføringen (De Waele 1935:356). Siden 

Lerna ved Argos var et sumpområde, og Lerna i Korinth var en kløft med én kilde, kan det 

derimot være grunnet oppfatningen om et underjordisk vannsystem. En antatt felles vannåre kan 

symbolsk ha forbundet Korinth og Argos, for som nevnt i forbindelse med Heraion var folkets 

identitet knyttet til det lokale vannet. Sumpen i Lerna kan ha blitt personifisert som Hydra med 

flertallige hoder, som uttrykk for de mange åpningene i jorden hvor vannet strømmet opp fra. 

Samtidig kan dragehodene som stadig vokste ut igjen ses i sammenheng med utfordringer innen 

drenering av land. Dragen/slangen ser igjen ut til å symbolisere vannet og dets utemmede krefter.  

 

Figur 38:Aryballos fra Korinth som viser Herakles kamp mot Hydria 

Rensende og helbredende vann 

I forbindelse med stelen i abaton i Epidauros med innskriften som fortalte om en mann helbredet 

av en slange (s. 53), ble slangen tolket som et symbol på Asklepios. Stelene var oppstilt rundt 
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brønnen som var en av helligdommens eldste strukturer, og brønnen kan ha symbolisert en 

passasje ned til underverdenen. Påstanden begrunnes i Asklepios´ aspekter som hero og hans 

tilknytning til underverdenen og de døde, og ved vann som et grenseoverskridende medium. 

Denne forestillingen kan ha gitt pasientene større tiltro til at de kom til å få hjelp. Vannets 

religiøse betydning i Asklepieion i Pergamon uttrykkes ved Asklepiostemplets cella som var 

utstyrt med en brønn. Utvalgte kilder i Asklepieion i Pergamon ble nemlig ansett som 

helbredende, og disse ble med tiden også koblet til badefasiliteter slik som i Epidauros (Weiss 

2011:213-216). En alternativ forklaring kan være å betrakte slangen som et symbol på at 

Asklepios´ helbredende krefter eksisterte i vannet. I dette tilfellet helbredet ikke Asklepios 

mannen i form av en slange for å uttrykke at han kom fra underverdenen, men for å uttrykke at 

han helbredet gjennom vannet. 

Helbredelse var også et sentralt trekk i tilbedelsen av Apollon, men på et annet samfunnsmessig 

plan, uttrykt blant annet ved templet i Bassai i Arkadia som ble reist etter pesten i 430 f. Kr. og 

dedikert til Apollon Epikourios (hjelperen). Behandlingen av enkeltindividet ble etter hvert tatt 

hånd om av Asklepios (Burkert 2009:147), en utvikling som kommer til syne både i Epidauros og 

Korinth der kultene ble etablert innenfor Apollons domene. Lokaliseringen av begge Asklepieia 

kan skyldes at vannet allerede lenge var ansett som hellig for Apollon. Helligdommen for 

Apollon Maleatas på fjellet Kynortion hadde en fontene forsynt med regnvann fra en sisterne, og 

er omtalt som hellig og forsynt med vann sendt fra guden (Paus. 2. 27. 8). Vannforsyningen i 

Apollons tidlige temenos i Korinth bestod av brønnvann (app. 2. 3) og god kildevann fra Lerna. 

Bruken av vann i kultutøvelsen i Epidauros gjorde det nødvendig å anlegge Asklepieion der det 

er vann, og det var sannsynligvis ideelt å inkorporere vannkilder ansett som hellige fra før i 

nyetablerte kulter.  

Tradisjoner er viktig ved at mennesker føler trygghet til det de allerede kjenner til. Det kan være 

vanskelig å forstå hvordan tilbedere og pasienter kunne tro at et bad i Heraion gjorde kvinnen 

fruktbar, at profetinnen kommuniserte med Apollon gjennom vannoffer til jorden og inhalering 

av gasser, og at Asklepios faktisk helbredet i drømmer. Den kristne dåpen symboliserer til 

eksempel en rituell død og en ny fødsel. Handlingen er et innvielsesrituale der vannet renser 

mennesket fra synd slik at det kan gjenoppstå til et nytt og bedre liv (Gilhus og Mikaelsson 

2007:275). Med andre ord forestiller ikke kristne seg at vannet umiddelbart fjerner all synd og 
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vekker døde, men vannets kvaliteter i seg selv som rent og livgivende for planter og dyr gjør det 

til en utmerket agent i denne symbolske og religiøse sammenheng. I Delfi ble ikke inspirerende 

gasser nødvendigvis ansett som det fundamentale for oraklets virke, men derimot vannets 

symbolske forbindelse til kunnskapens opphav – de døde og underverdenen. Ritualenes funksjon 

er stadig å gjenskape og bevare kulturen og forestillinger som brukes for å organisere samfunnet. 

Gjennom ritualene blir tidligere gale handlinger omformulert og balansen blir gjenopprettet 

(Douglas 1997:71, 78-79, 133). Ved å være et naturfenomen ble vannkilden assosiert med det 

guddommelige, og kombinert med vannets egenskaper som livgivende, rensende og 

helsefremmende ble det et viktig verktøy i det kultiske liv. 

 

Vann til renselse, helbredelse, fruktbarhet og spådom etter religionsskiftet 

Asklepios´ liv ble reflektert i hans funksjon som folkets helbreder og frelser, og dette aspektet 

ved Asklepios er nettopp hans styrke i det greske panteon hvor de fleste guddommene gradvis 

mistet folkets interesse. I Epidauros kunne alle konsultere guddommen, uansett kjønn eller sosial 

status (Ehrenheim 2011:179; Haarløv 1977:3), og Asklepios ble kalt Philolaus (elskende folket) 

(Paus. 3. 22. 9). Han var med andre ord udelt god, til motsetning fra de andre guddommene i 

panteon, og dette inkluderende aspektet sørget for popularitet hos folket. Asklepios var en 

dødelig sønn av en guddom, han helbredet uten å være farget av rikdom og posisjon, han kunne 

vekke døde til live, og gikk både bort og gjenoppstod. Han er fremstilt som en eldre mann med 

skjegg holdende en (hyrde?) stav, med en hund og slange ved sin side (Paus. 2. 27. 2), og sett 

bort fra dyreattributtene deler han mange likheter med en litt yngre religiøs karakter, Jesus 

(Gilhus og Mikaelsson 2007:199-200). Jesus´ dåp i elven Jordan innviet ham i det kristne 

samfunn og er forbildet for den kristne dåpen. Episoden er avbildet i et dåpskapell i Ravenna, 

datert til omtrent 458 e. Kr., og viser døperen Johannes helle vann over hodet på Jesus som står 

med elvevann opp til livet (fig. 39). Jesus´ rituelle bad i elvevann minner om Heras bad i ulike 

elver der hun gjenopprettet jomfrudommen (s. 22). Et relieff fra Eleusis der Persefone heller vann 

over hodet på en ung gutt illustrerer dåp i førkristen tid (fig. 40) (Kourouniotes 1936:85). 

Hellingen av vann og badet som et innvielsesrituale er en gammel praksis, og dåpen viste seg å 

forbli et betydningsfullt element inn i kristen tid.  
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Figur 39:Jesus døpes av Johannes i elven Jordan. Fra dåpskapellet i Ravenna, ca 458 e. Kr. 

Figur 40: Relieff av Persefone som døper ung gutt 

Først i middelalderen ble det innført barnedåp, og i de første århundrene var dåpen frivillig og 

basert på individets valg mellom det gode, og det onde. I det 5.årh. oppstod forestillingen om at 

satan kun kunne fordrives ved å hengi seg til kristen tro, og dette ble gjort gjennom dåpen. 

Forestillinger om vann som hellig, helbredende og rensende lever videre (Ferguson 2009:1-3; 

Wischmeyer 2007:301-318), og det samme gjør forestillinger om vann som rensende og gunstig 

for fruktbarhet. En sentral helgen i den Ortodokse kirke er gudinnen Panagia. Hun er assosiert 

med en hellig kilde på øya Mytilini hvor det hver påske holdes en festival til ære for det de kaller 

den livgivende kilden. Det samme finner sted i Athen hvor Panagias kilde ligger i et sirkulært 

kildehus på sørsiden av Akropolis. Panagias forhold til kilden ligner Heras forhold til Eleutherion 

i det argiviske territoriet, og vannet er assosiert med renhet i forbindelse med graviditet, 

fruktbarhet og fødsel (Håland 2009:117, 146). Demeter ble tilbedt som kourotrophos i Eleusis og 

ved inngangen til hennes helligdom stod to arkaiske etterligninger av kvinner (fig. 42), datert til 

det 3.årh. f. Kr. Disse holdt beholdere med hellig vann slik at besøkende kunne rense seg før de 

gikk inn i helligdommen (Kourouniotes 1936:92-94; Price 1978:117-120). Lignende statuer med 
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hellig vann finnes i dagens kirker (fig. 41), for som sagt var kourotrophoi ofte jomfruer og mødre 

på samme tid (4. 1) og deler likhetstrekk med Jomfru Maria. 

    

Figur 41: Venstre: Statue med hellig vann, fra kirke i Roma dedikert til jomfru Maria av englene og martyrene 

(Santa Maria degli Angeli e dei Martiri) 

Figur 42: Midten: Kore med hellig vann i Eleusis  

Figur 43: Høyre: Erkeengelen Michael og dragen som trer frem fra kløften i jorden  

I følge myten bekjempet Apollon slangedragen Python i Delfi, og det finnes senere skildringer 

som ligner svært på denne. Erkeengelen Michael bekjempet en drage i Monte Sant´ Angelo i 

Italia (fig. 43), og apostelen Filip drepte slangegudinnen Ekidna i Hierapolis. Mytene deler videre 

likheter ved at lokalitetene ligger rett over seismiske forkastninger, og fortellingene viser tydelig 

gjenbruk av myter og forestillinger (Piccardi 2007:95-103). Gjenbruken av mytene forteller også 

at dragen/slangen stadig ble assosiert med geologisk aktivitet og underjordisk vann. Bruk av vann 

som en kilde til kunnskap derimot overlevde ikke religionsskiftet slik vann til renselse og 

helbredelse gjorde. I gresk religion fantes ikke et øvre presteskap med suveren autoritet over 

religiøse anliggender, og derfor konsulterte man guddommer om religiøse og politiske spørsmål. 

Det nye presteskapet ønsket sannsynligvis ikke å konkurrere mot guddommelige ord ytret fra 

jorden, og trolig som en konsekvens av religionsskiftet ble også slangen, opprinnelig en 

beskytter, helbreder og frigjører, med tiden assosiert med onde krefter som djevelens sendebud.  
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6 AVSLUTTENDE KOMMENTARER 

Katalogen over fontener i greske helligdommer viste at halvparten av fontenene med beliggenhet 

innenfor temenos er i helligdommer for Asklepios og et mindre, men fortsatt betydelig antall, 

ligger i helligdommer for Apollon. Disse guddommene er derfor sterkt overrepresentert, noe som 

kan skyldes at begge opererte som orakler. Bruken av vann har i denne sammenheng vist seg å 

spille en viktig rolle som et medium for å fremme kommunikasjon på bakgrunn av oppfatningen 

om vannkilder som en symbolsk passasje til underverdenen. Orakelhelligdommen i Delfi var 

avhengig av kommunikasjon med Apollon, og Asklepieion var avhengig av guddommens 

tilstedværelse som helbreder. Dette aspektet uttrykkes spesielt i helligdommenes adyton og 

abaton som på bakgrunn av dette ble lagt der det er vann. Asklepios i Epidauros helbredet trolig 

gjennom vannet, indikert av bad og renselseskamre i hans helligdommer. På bakgrunn av Heras 

egenskaper i den argiviske Heraion har vann også vist seg å være vesentlig for kultpraksisen, 

relatert til fruktbarhet som et av kourotrophos` ansvarsområder. Heras funksjoner varierte etter 

hvilke andre gudinner som ble tilbedt i området, og videre hvilke aspekter som var knyttet til 

disse. Det er kjent at spesielt Hera, Demeter og Artemis delte aspekter, og dette kan være en av 

hovedgrunnene til at Heraia ikke trer frem med et særlig antall fontener. Videre forklarer dette 

hvorfor Asklepieia trer frem som desidert inneholdende flest fontener. Det var nemlig ingen 

andre guddommer som tok opp Asklepios` funksjon som helbreder av folket. Den nærmeste til å 

overlappe hans funksjon er faren Apollon, som nettopp er den andre guddommen med et overtall 

av fontener i sine helligdommer. 

Som sett i forbindelse med oraklet i Delfi kan tverrfaglige undersøkelser om bruk av vann legge 

frem ny kunnskap og belyse forhold arkeologien tidligere ikke har avdekket. Dette gjelder 

spesielt forhold som vannets egenskaper og hvilken fysiologisk effekt vann kan ha på 

menneskekroppen. Religiøs bruk av vann i både hedensk og kristen tid er også et aktuelt tema for 

videre forskning som kan gi oss økt forståelse for både religiøse og sekulære skikker der vann 

blir benyttet i vår egen kultur. Innledningsvis ble det nevnt at vann i ulike kulturer ble ansett som 

grunnleggende og forut for livet på jorden. I følge Pausanias lå jorden i begynnelsen livløs, mørk 

og fuktig, som en slags underverden, frem til solen varmet den opp og liv ble til. Jorden er statisk, 

permanent og uforanderlig, og danner grunnlaget for liv, samt inneholder det som allerede har 

levd. Vannet derimot er og ble ansett som et sirkulerende og transformerende element i naturen 
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som skaper bevegelse og stadige endringer i landskapet. Med sin karakteristiske slyngende form 

kunne elvene vokse seg store og fosse raskt gjennom landskapet lik sultne drager, for deretter å 

fordampe og trekke seg stille ned i jorden. Vannkilden fungerte som helligdommens organisme 

og skapte dynamikk og samspill mellom naturen og det kunstig avgrensede, hellige rom. Slik 

fungerte vann som en forbindelse mellom tre domener: den menneskelige, den guddommelige, og 

de døde i underverdenen, ved dets egenskap som et grenseoverskridende medium. 
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APPENDIX 1: HOVEDMATERIALE 

1.1 Helligdommene: Argiviske Heraion 

A. Utgravningshistorikk 

Utgravningen av Heraion ble i hovedsak utført av den Amerikanske skolen for Klassiske studier i 

Athen i årene 1892 til 1895, og publisert i to bind the Argive Heraeum I (1902), og II (1905). I 

tillegg ble utgravningen av vannverkene ved elven Revma tou Kastrou utgravd av Thomas A. 

Fox og professor C. L. Brownson, og deres resultater publisert i the 13
th

 Annual Report of the 

Archaeological Institute of America i 1892 (Fox og Brownson 1892:57-58). En mindre 

utgravning ble utført i 1949 av John L. Caskey og Pierre Amandry av blant annet en nedgravning 

av dedikasjoner (Baumbach 2004:76). 

B. Beliggenhet og topografi 

Helligdommen for Hera ligger omtrent 8 kilometer nord for Argos bysentrum og er fordelt på tre 

kunstige terrasser på foten av fjellet Euboia. Helligdommen er omkranset av to elveleier, og 

nedenfor ligger den argiviske sletten som tidligere ble kalt Prosymna (Baumbach 2004:74; Paus. 

2. 17. 2; Waldstein 1902: fig. 33). Det første templet for Hera lå på den øvre terrassen og 

levningene består kun av en liten del av fundamentet. Det kan derfor ikke rekonstrueres eller 

dateres med sikkerhet, men har likheter med templet for Athena Alea i Tegea og stammer derfor 

trolig fra slutten av det 7.årh. På midten av det 5.årh. ble helligdommen bygd ut i stor skala, blant 

annet ved et nytt tempel for Hera på den andre terrassen. Helligdommens vannverk ble forsynt 

med regnvann, grunnvann og vann fra det nærliggende elveleiet Revma tou Kastrou, lokalisert 

omtrent 200 meter sørvest for det andre templet for Hera (Baumbach 2004:78; Waldstein 

1902:17, 112). 

C. Vannverk 

Vannverkene tilknyttet helligdommen består av sisterner, den ene nord i helligdommen (fig. 

44A), bad, ett brønnhus (Waldstein 1902:17-18), et lite reservoar, samt tre øvrige strukturer 

relatert til vann i Stoa II (fig. 44B, C, D). Sistnevnte strukturer er identifisert i 

utgravningsrapporten som enten bad eller sisterner, en problemstilling som skal diskuteres 
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nærmere nedenfor. Ved Revma tou Kastrou, dypt innunder den nordvestre åssiden helligdommen 

ligger på, ble det funnet en sisterne. Ved bredden av samme elveleie ligger en brønnsjakt med tre 

akvedukter som ledet vannet i ulike retninger (Fox og Brownson 1892:57-58; Waldstein 1902:17, 

112). 

  

 

Figur 44:Argiviske Heraion med sisterne A, struktur B, C, D, og brønnhus med akvedukt fremfor stoa II 
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Argiviske 

Heraion 

8.årh. 7.årh. 6.årh. 5.årh. 4.årh. 3.årh. 2.årh. 

Vann i. 

temenos 

  Bad 

Brønnhus 

Tre 

sisterner/bad 

Reservoir 

    

Vann u. 

temenos 

   To 

sisterner 

Bad 

   

Tabell 1:Tabell over vannverk i den Argiviske Heraion *Vannverkene er ikke datert av Fox og Brownson (1892:57-

58) og er vurdert i forhold til dateringen av bygningene de er koblet til, og den generelle utbyggingen i det 5.årh.  
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1.2 Helligdommene: Helligdommen for Apollon i Delfi 

A. Utgravningshistorikk 

De første utgravningene i Delfi ble utført i 1806 og flere private initiativ fulgte frem mot slutten 

av århundret. Deretter fikk den Franske skolen i Athen (”École Francaise d’Athènes”) det 

prestisjefulle ansvaret for utgravningen av helligdommen. Den første omfattende utgravning 

startet i 1892, og de franske arkeologers engasjement i Delfi strekker seg over en periode på 100 

år. Resultatene er publisert i den franske utgravningsrapporten Fouilles de Delphes (Bromiley 

1995: 258; Dyson 1998:73). 

B. Beliggenhet og topografi 

Orakelhelligdommen ligger i regionen Fokis omtrent 600 meter over havet på fjellsiden av 

Parnassos, hvor kilder og bekker i fjellsidene forsyner helligdommen med vann (de Boer et al. 

2001:707-709; Roux 1971:9). Helligdommen er omkranset på tre sider av klippene Phaidriadene 

som består av kalkstein liggende over lag av skifer som presser kaldt vann opp til overflaten 

(Poulsen 1973:38-40). De første dedikasjonene består av figuriner og treføtter og dateres til det 

8.årh. f. Kr. Oraklet opererte frem til 390 e. Kr. som det mest berømte og innflytelsesrike i Hellas 

(Poulsen 1973:38-40, 150; Roberts 2007:209). 

C. Vannverk 

Helligdommen hadde tre naturlige vannkilder ved kilden Kerna, Ges kilde og fjellbekken 

Kastalia (Paus. 1971:425-426, n. 54). Kerna og Kastalia forsynte i løpet av helligdommens 

eksistens flere fontener, i alt 9 stykker: Kerna I og II, lokalisert utenfor temenos, fontenehuset i 

teateret, fontene i støttemuren nord for Apollons tempel, Kassotis I (fig. 45. 525) og II (fig. 45. 

332), nordøst og syd for Apollontemplet (fig. 45. 422). Reservoaret for Asklepios (fig. 45. 340) 

(”the basin of Asklepios”) og Kastalia, lokalisert øst for temenos, som forsynte til sammen to 

fontener (de Boer 2001:708, fig. 3; Maass 1993:58, 96; Walker 1977: 51, 80-81, 84-86). I tilegg, i 

området ved stadion omtrent 60 meter nordvest for helligdommen, er det er funnet blokker av det 

man mener en gang tilhørte en arkaisk fontene (Pedley 2008:76; Walker 1977:81). 
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Figur 45:Temenos for Apollon i Delfi  

  



102 

 

Helligdommen 

for Apollon i 

Delfi 

6.årh. 

 

5.årh. 

 

4.årh. 

 

3.årh. 2.årh. 

 

Vann i. 

temenos 

Kassotis II  ”Asklepios´ 

kar”(500 f. 

Kr.) 

Kassotis I 

Fontene i 

støttemur* 

 Fontene i 

teateret 

Vann u. 

temenos 

Kerna I  

Kastalia 

fontene 

 Arkaisk 

fontene ved 

stadion 

Kerna II   Fontene for 

nymfen 

Kastalia 

Tabell 2:Tabell over lokalisering og datering av vannverk i helligdommen for Apollon. * Dateringen av fontene i 

støttemur er basert på dateringen av Kassotis I som også ligger i støttemuren nord for templet 
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1.3 Helligdommene: Asklepieion i Epidauros 

A. Utgravningshistorikk 

Helligdommen i Epidauros ble utgravd i tidsrommet 1881-1928 av Athens Arkeologiske 

Forening (Η  ν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρ ία) under tilsyn av Panagiotis Kavvadias. 

Resultatene ble publisert i Fouilles D´ Épidaure i 1891 og i Τό ίερον του Άσκληπιου εν Έπιδαύρω 

i 1900. Kavvadias´ publikasjoner og tolkninger dannet grunnlaget for moderne 

populærbeskrivelser, men en fullstendig studie av helligdommen ble aldri foretatt (Tomlinson 

1983:7). Siden det ikke har blitt publisert noen katalog over dedikasjonene funnet i Epidauros blir 

materiale fra andre helligdommer for Asklepios benyttet i tolkninger (Hahn 1977:85). Alphonse 

Defrasse og Henri Lechat publiserte i 1895 Epidaure, restauration et déscription des principaux 

monuments du sanctuaire d´ Asclépius. Rekonstruksjonene av Defrasse, også laget til Kavvadias´ 

i forbindelse med tholos, ble dessverre bygget på indisier som senere ble avkreftet og er dermed 

ikke gyldige. G. Roux publiserte i 1961 en moderne studie av enkelte bygninger i helligdommen 

(Tomlinson 1983:7). 

B. Beliggenhet og topografi 

Helligdommen for Asklepios ligger på halvøya Akte øst på Peloponnes (Haarløv 1977:6), og ble 

grunnlagt i det 6. årh. f. Kr. Asklepieia ble feiret hvert fjerde år og kan sammenlignes med de 

Panhellensk feiringer (Zaidman og Pantel 2008:128-129). Vannforsyningen bestod først og 

fremst av grunnvann lagret i sletten helligdommen var lokalisert på, og vann som ble transportert 

til helligdommen gjennom akvedukter (Tomlinson 1983:46, 67, 50-51), trolig fra kilder i 

fjellsidene (Burford 1969:45).  

C. Vannverk 

Helligdommens vannverk var komplekse og bestod av en rekke systemer. Det fantes tre brønner 

(fig. 46. 1A og 16), den tredje av disse ble inkorporert i en bygning rett nord for Asklepios tempel 

(fig. 46. 15). Helligdommen hadde to bad i gresk tid (et tredje er romersk), det eldste (fig. 46. 11) 

ligger rett øst for brønnen i stoa (Burford 1969:51), og det andre i utkanten av temenos (fig. 46. 

27) (Mee og Spawforth 2001:207). Det fantes også to fontenehus (fig. 46. 6 og 7) som ble forsynt 

med vann fra en akvedukt fra øst. Sistnevnte struktur er en romersk erstatning for en lignende 

gresk konstruksjon (Tomlinson 1983:50-51), med tilsynelatende samme funksjon. For å samle og 
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oppbevare vann til helligdommen ble det bygd to store sisterner. Den ene ligger ved den sentrale 

helligdommen (fig. 46. 17), og den andre øst for temenos ved siden av veien som ledet opp til 

helligdommen for Apollon Maleatas (Tomlinson 1983:69).  

 

Asklepieion 

i Epidauros 

7.årh. 6.årh. 5.årh. 4.årh. 3.årh. 2.årh. 

Vann i. 

temenos 

 Brønn 1A 

Brønn i 

stoa 15 

Bad 1 Akvedukt 

ved stadion 

Palaistra 

Bad 2  

Brønn 5.16  

Fontenehus 

(2stk)  

Sisterne  

Hestiatorion  

 

Vann u. 

temenos 

    Sisterne  

Tabell 3:Tabell over lokalisering og datering av kunstige vannverk i helligdommen for Asklepios i Epidauros  
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Figur 46:Plantegning over Asklepieion i Epidauros 
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APPENDIX 2: KOMPARATIVT MATERIALE 

2.1 Helligdommene: Heraion i Perakhora 

A. Utgravningshistorikk 

Heraion i Perakhora ble utgravd i årene 1930 – 1933 under Humphrey Payne og den Britiske 

skolen for arkeologi i Athen. Etter Payne sin død, redigerte T. J. Dunbabin publikasjonen av 

resultatene fra utgravningen. Det første volumet Perachora: The Sanctuaries of Hera Akraia and 

Hera Limenia: Architecture, bronzes, terracotta (1940) er i hovedsak skrevet av Payne. Det 

andre volumet, Perachora II: Pottery, ivories, scarabs, and other objects from the votive deposit 

of Hera Limenia inneholder mindre funn fra den såkalte temenos for Hera Limenia, og ble fullført 

av T.J. Dunbabin (1962). Det såkalte templet for Hera Limenia, lokalisert øverst i det lille 

dalføret helligdommen ligger i, er en bygning senere påvist som et hestiatorion (Baumbach 

2004:16). 

B. Beliggenhet og topografi 

Helligdommen er lokalisert ved kysten av den Korinthiske Golf, i distriktet Perakhora som utgjør 

den vestre delen av territoriet Korinth. Det lille dalføret Heraion ligger i fører ned til stranden og 

havet, hvor templet for Hera og hennes alter var bygd (fig. 47). Foruten grunnvannet som ble 

hentet på sletten ovenfor helligdommen fra hellenistisk tid, bestod vannforsyningen kun av 

regnvann (Payne 1940:1; Tomlinson 1988:167). 

C. Vannverk 

Helligdommens tidligste vannverk bestod av et basseng som man mener opprinnelig var naturlig, 

men som ble gravd ut kontinuerlig for å hindre at den lukket seg. Bassenget (fig. 48) var i bruk 

fra det 8. til det 4.årh. f. Kr. Det senere og mer omfattende vannverket ble konstruert på samme 

tid som bassenget gikk ut av bruk, og består av en sisterne til oppsamling av regnvann med en 

tilhørende akvedukt, som ledet vannet videre ned til en større sisterne. Denne sisternen ble med 

tiden erstattet av en større arvtager med karakteristiske avrundede ender (Baumbach 2004:43; 

Payne 1940:14, 116, 120-121; Tomlinson 1988:167-168). I tillegg ble det i tidlig hellenistisk tid, 

300 f. Kr., laget brønnsjakter på sletten ovenfor Heraion. Dette erstattet trolig en sirkulær sisterne 

datert tidlig 5.årh. som var lokalisert i samme område (Tomlinson 1988:167). 
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Figur 47:Oversiktstegning over Heraion lokalisert ved den Korinthiske golf i Perakhora  

 

 

 

Figur 48:Vestre del av helligdommen i Perakhora som viser det kunstige bassenget (Area of sacred pool) og de 

senere vannverkene med oppsamlingssisterne, akvedukt og større sisterne  
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Heraion I 

Perakhora 

8.årh. 7.årh. 6.årh. 5.årh. 4.årh- 3.årh. 2.årh. 

Vann i. 

temenos 

Basseng/ 

reservoar 

  Sisterne 

 reservoar 

Sisterne 

(med 

avrundede 

ender) 

  

Vann u. 

temenos 

   Sirkulær 

oppsamlingstank 

 Brønn  

Tabell 4:Tabell over kunstige vannverk med lokalisering og datering i Heraion i Perakhora  
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2.2 Helligdommene: Helligdommen for Apollon i Didyma 

A. Utgravningshistorikk 

De første profesjonelle utgravningene ble gjort av Bernand Haussoullier på slutten av det 19.årh. 

(Tod 1959:196). Den komplette utgravningen av templet ble fullført i årene 1906-1913, under 

ledelse av Theodor Wiegand for det Kongelige Preussiske Museet i Berlin. Publikasjonen av 

resultatene ble gjort av Hubert Knackfuss i to bind i 1941 og 1958 (Tuchelt 1992:2-6). Etter et 

lengre opphold fortsatte det Tyske Arkeologiske Institutt utgravningen i 1962, med fokus på 

områdene utenfor templet (Gates 2005:278). Siden 1962 har videre utgravninger ført til økt 

kunnskap om helligdommen, her bør nevnes Klaus Tuchelt som i 1973 publiserte en ny 

presentasjon av materialet på grunnlag av topografien og arkitekturhistorien (Cook 1975:274). 

B. Beliggenhet og topografi 

Helligdommen ligger omtrent 16 kilometer sør for Miletos (Roberts 2007:223), hvor en årlig 

prosesjon gikk til templet for Apollon i Didyma fra templet for Apollon Delfinios i Miletos. 

Helligdommen ligger på en slette over et tørt kalksteinsplatå, og en lund omkranset vest-, 

nordvest-, og sørvestre siden av templet. Helligdommens vannressurser bestod av grunnvann, 

kildevann (Gates 2005:279; Tuchelt 1992:9-10; Parke 1985:23, 33), og regnvann. 

C. Vannverk 

Foran Apollontemplet ved siden av alteret ligger en brønn (fig. 49. 7Q83). Helligdommens 

naturlige kilde lå angivelig i senter av templet som ble bygget med en indre åpen gårdsplass. I 

gårdsplassen ligger en struktur av mindre størrelse, en naiskos (fig. 49), som består av et lite rom 

som opprinnelig rommet kilden (Tuchelt 1992:18). Fra det 3.årh. e. Kr. ble det boret fire brønner 

inne i templets gårdsplass (Schneider 2009:161-167) for å utnytte grunnvannet. 
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Figur 49:Tegning av templet for Apollon i Didyma som viser brønnen (7Q83) og naiskos i senter  

 

 

 

Helligdommen 

for Apollon i 

Didyma 

8.årh. 7.årh. 6.årh. 5.årh. 4.årh. 3.årh. 2.årh. 

Vann i. 

temenos 

  Kilde 

 Brønn* 

    

Vann u. 

temenos 

       

Tabell 5:Tabell over vannverk i helligdommen for Apollon i Didyma. Brønnen er av ukjent datering. *Dateringen av 

brønnen er vurdert i relasjon til dateringen av det arkaiske alteret og og templet. 
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2.3 Helligdommene: Asklepieion i Korinth 

A. Utgravningshistorikk 

Helligdommen og det tilhørende Lernakomplekset ble utgravd i årene 1929-34, under 

overvåkning av professor F. J. De Waele fra universitetet Nijmegen i Holland, tilknyttet staben 

fra den Amerikanske Skolen for Klassiske Studier i Athen. De Waele ble forhindret i å publisere 

resultatene på grunn av 2. verdenskrig, og publikasjonen ble dermed fullført i 1951 av Carl 

Roebuck (1951) i Corinth: Results of Excavations conducted by the American School of Classical 

Studies at Athens. XIV: The Asclepieion and Lerna (1951:v). 

B. Beliggenhet og topografi 

Helligdommen ligger i Korinth, umiddelbart på innsiden av bymuren på en bakketopp. Den 

består kun av et tempel og abaton for Asklepios, i tillegg til det komplekse vannverket hugget ut i 

bergsprekken Lerna som den er tilknyttet. Grunnen til dette er mest sannsynlig fordi i nærheten 

var det bygd både teater og stadion. En skyphos med innskrift som viser at den tilhørte Apollon 

ble funnet i en offergrop, noe som tyder på at stedet først var okkupert av Apollon, og at 

Asklepios senere tok over. Vest for helligdommen ligger kløften Lerna med en kilde, og i tillegg 

til vann fra denne ble det fra tidlig av hentet opp grunnvann. I det 4. århundret ble kilden bygget 

ut til det såkalte Lernakomplekset (fig. 50) og ved siden av kildevannet ble det nå også samlet 

regnvann i sisterner (Roebuck 1951:1-2, 8, 14, 24, 96, 103, fig.4; Lang 1977:3). 

 

Figur 50:Seksjon av Asklepieion og Lerna, mot sør 

C. Vannverk 

Det tidligste vannverket i temenos bestod av to brønner, i tillegg til funn av en sisterne i Lerna, 

under det senere komplekset. Den tidlige helligdommen er datert til 600/575, og ble ødelagt i det 

4.årh. f. Kr. (Roebuck 1951:8, 89, 173). I den senere temenos ble det bygd to fontener, én ved 

alteret og inngangen til Asklepieion (fig. 51B) og den andre ved inngangen til rampen som leder 
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ned til Lernakomplekset (fig. 51). En tredje fontene ble bygd i et lite rom med egen inngang i 

abatonbygningen, det såkalte ”lustral room”. Dette kammeret ligger mellom rom G og abaton på 

figur 49. Kilden som sildret ut fra bergsprekken vest for helligdommen ble hugget ut til et 

fontenehus. Denne utgjorde del av et massivt vannverk bestående av hele fem reservoarer til 

oppsamling av kilde- og regnvann (Lang 1977: fig. 15; Roebuck 1951:23-27, 46-48, 96-99, 102-

103). 

 

Figur 51:Oversiktstegning over Asklepieion og Lerna i Korinth, det 4.århundret f.Kr. 

Asklepieion 

i Korinth 

6.årh. 5.årh. 4.årh. 3.årh. 2.årh. 

Vann i. 

temenos 

To brønner 

 

 Østre fontene 

”Lustral room” (fontene) 

  

Vann u. 

temenos 

Sisterne  Fontene 

Fontenehuset  

Fem sisterner 

  

Tabell 6:Tabell over lokalisering og datering av kunstige vannverk i Asklepieion i Korinth  
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APPENDIX 3: TABELLER 

Vannverk tilknyttet helligdommene 

Beliggenhet Guddom Datering Vann i 

temenos 

Vann u. 

temenos 

Fontene Brønn Bad Sisterne 

Argos Hera 800?-146 

f. Kr. 

5 3 - 1 1 6 

Delfi Apollon  800?-168 

f.Kr. 

5 5 7 - - - 

Epidauros Asklepios 600?-150 

f.Kr. 

8 1 2  3  2 2 

Perakhora Hera 750?-146 

f.Kr. 

2 1 - 1 - 2 

Didyma Apollon 700?-146 

f. Kr. 

2 ? - 2 ? - 

Korinth Asklepios 600/575? 

- 146 f. 

Kr 

4 7 2 2 1? 6 

Tabell 7: Tabell over vannverk i helligdommene (Perakhora: Sisternene er regnet som én enhet, siden utformingen 

ble mer eller mindre bevart regner jeg funksjonen for å være den samme)  
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Naturlige vannkilder tilknyttet helligdommene 

Beliggenhet Guddom Datering Vann i 

temenos 

Vann u. 

temenos 

Elveløp Kilde Grunn-

vann 

Hav 

Argos Hera 800? –

146 f. Kr 

1 2 X - X - 

Delfi Apollon 800? - 

168 f. Kr 

2 2 - X X - 

Epidauros Asklepios 600? – 

150 f. Kr. 

1 3 X X X - 

Perakhora Hera 750? - 

146 f. Kr 

1 1 - - X X 

Didyma Apollon 700? –

146 f. Kr. 

2 - - X X - 

Korinth Asklepios 600/575?-

146 f. Kr 

1 1 - X X - 

Tabell 8:Tabell over naturlige vannkilder i eller i nær tilknytning til helligdommene 

 

 


