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Sammendrag 

Denne oppgaven vil forsøke å identifisere noen sentrale forestillinger og praksiser knyttet til 

spirituelle pilegrimsreiser i Glastonbury. Glastonbury er en relativt liten markedsby sørvest i 

England, som har en historie som viktig kristent pilegrimsmål. Siden 1960-tallet har dette 

stedet også utviklet seg til å bli et sentralt ”New Age-senter” for spirituelle mennesker fra 

England, Europa og hele den vestlige verden. I oppgaven vil det empiriske materialet bli 

analysert ut i fra typologiseringen ”Veien innad, veien utad og veien tilbake”. Denne 

typologiseringen representerer tre tidstypiske sakraliseringsformer: selvsakralisering, 

natursakralisering og fortidssakralisering. Forestillinger knyttet til de respektive veiene vil 

analyseres ut i fra konseptet okkultur, som kan forstås som et felleskulturelt miljø basert på 

ulike spirituelle ideer og praksiser. Oppgaven vil også kort drøfte hvorvidt de spirituelle 

reisene i Glastonbury fortjener betegnelsen pilegrimsferd. 
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1  Innledning 

[”Reisen”] åpner for religion som praksis, materielle størrelser og vanlige folk – 

spørsmål om hvem som har reist, hvorfor de har gjort det, hva de har opplevd, og 

hvilket religiøst utbytte de har fått (Gilhus og Kraft, 2007: 13). 

 

Pilegrimsferden har fått en renessanse i den vestlige samtidskulturen. Denne oppgaven 

handler videst sett om pilegrimsferd i et endret kulturelt og religiøst landskap, hvor 

menneskers subjektive opplevelse står i fokus. Det skal handle om pilegrimers forhold til sitt 

eget indre, til naturen og til fortiden, og om det tilsynelatende obskure, som finner sin plass i 

et mytisk landskap, og som resonnerer langt utover i det moderne religiøse landskapet. Mer 

konkret skal det handle om spirituelle pilegrimsferder i Glastonbury, England.  

Å reise er en sentral handling i det moderne samfunn. Mennesker reiser mer enn noen gang 

som følge av globalisering, stadig teknologiutvikling og økt velstand. I denne konteksten har 

også pilegrimsferden fått en renessanse. I vår kristne kulturkontekst vekker begrepet 

pilegrimsferd assosiasjoner til lange vandringer langs historiske leder. I en global 

sammenheng tenker vi kanskje på muslimenes pilegrimsferd til Mekka, hajj, eller hinduenes 

valfart til Ganges. Målet for den kristne pilegrimsvandringen er kanskje Nidarosdomen her 

hjemme, Santiago i Spania eller Luordes i Frankriket. 

Det er ikke lenger tvil om at nyreligiøsitet, og særlig det som ofte blir kalt New Age, er en 

betydelig aktør på det religiøse markedet i dag. En viktig motivasjon for å skrive denne 

oppgaven er å vise at også denne typen religion har sine helligsteder, og at reiser til slike 

steder kan være en viktig religiøs handling også utenfor de institusjonaliserte religionene. 

Pilegrimsreiser i nyreligiøsiteten kan være med på å befeste og stedfeste sentrale 

forestillinger, på samme måte som pilegrimsreiser i andre religioner gjør det. 

Å studere nyreligiøsitet og New Age er en viktig del av religionsforskningen i dag. Paul 

Heelas oppgir tre grunner for hvorfor det er så viktig (1996: 4). For det første representerer 

New Age et typisk eksempel på sentrale trekk ved moderniteten. Å studere New Age kan 

altså si oss noe av betydning om det samfunnet vi lever i. Dette er mitt utgangspunkt når jeg 
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senere i oppgaven skal plassere oppgavens tema i en kulturell kontekst.
1
 For det andre er det 

et nyttig fokus for religionsstudier, fordi det utfordrer etablerte teorier og begreper. I et 

skiftende religiøst landskap, er det klart at også de begrepene vi bruker for å analysere 

religion stadig må revideres. Pilegrimsferd i denne typen religiøsitet kan åpne for et videre 

perspektiv på et sentralt religiøst ritual, og samtidig bygge ut den teoretiske rammen for 

hvordan vi studerer og forstår religion. For det tredje hevder New Age å kunne tilby visdom, 

som i seg selv gjør det viktig å ta på alvor. Ved å studere moderne spirituelle pilegrimsreiser 

håper jeg å kunne bidra til en større forståelse av handlingsaspektet ved nyreligiøse 

strømninger, og til å bygge ut den teoretiske rammen for religionshistoriske studier av 

nyreligiøsitet.  

I boken Religiøse reiser – mellom gamle spor og nye mål av religionsviterne Ingvild Sælid 

Gilhus og Siv Ellen Kraft (red.) (2007) drøftes ulike former for religiøse reiser, for det meste 

i en nåtidig kontekst, men også med noen historiske tilbakeblikk. Gilhus og Kraft definerer 

“religiøse reiser” som reiser med et religiøst formål eller som får en religiøs tolkning (2007: 

13). De reisene jeg skal analysere i denne oppgaven har en tydelig åndelig eller spirituell
2
 

motivasjon. Som Gilhus og Kraft er inne på i det innledende sitatet, åpner kategorien ”reise” 

for religion som praksis, materielle størrelser og vanlige folk. Dette perspektivet har fått mer 

og mer fokus i religionsforskningen de siste årene, også i studier av såkalt ”alternativ” 

spiritualitet
3
. Det er ikke lenger kun det ideologiske og idémessige grunnlaget som vekker 

interesse, forskningen har tatt innover seg at det også kan være nyttig å se på religion slik 

den gjøres. Det er til denne forskningsutviklingen jeg ønsker å bidra med denne oppgaven. 

Jeg er på ingen måte den første til å se på pilegrimsferd i forbindelse med nyreligiøsitet og 

New Age-strømninger. Men jeg mener det fortsatt er rom for nye teoretiseringer over dette 

tema, all den tid det er et fenomen i stadig vekst og utvikling.  

Det stedsspesifikke har også fått større oppmerksomhet i forskning på nyreligiøsitet de siste 

årene. Et godt eksempel på det er den britiske etnologen og religionsforskeren Marion 

Bowman, som i godt og vel 20 år har fulgt den religiøse utviklingen i den britiske 

markedsbyen Glastonbury
4
. Bowman har blant annet skrevet om kristendom i Glastonbury, 

keltisk innflytelse, gudinnetilbedelse, seremonier, festivaler og tradisjoner. Hun har også 

                                                 
1
 Se 3.1 ”(Ok)kulturell kontekst”,  side 28. 

2
 Jeg vil i denne oppgaven bruke begrepene åndelig og spirituell synonymt.  

3
 Se drøfting av begrepet alternativ spiritualitet i 3.2 ”Analytiske begreper”, side 29. 

4
 Kapittel to er viet til en kort regegjørelse av helligsteder, landskap og sentrale myter i Glastonbury. 
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fulgt med på pilegrimsaktivitet der både i kristen og nyreligiøs kontekst. Hun har særlig 

fokusert på det hun kaller ”vernacular religion”, som best kan oversettes med folkelig 

religion. 

Hennes artikler om dette høyst særegne stedet sørvest i England, vekket umiddelbart min 

interesse. Jeg har derfor valgt å ta utgangspunkt i åndelig motiverte pilegrimsreiser til dette 

stedet. Det er flere gode grunner for å ta utgangspunkt i Glastonbury. For det første blir 

Glastonbury ansett for å være et viktig ”New Age-senter”, ikke bare i England, men i hele 

den vestlige verden. For det andre er det en liten og oversiktlig by rent geografisk. 

Aktiviteter relatert til spiritualitet og holisme er sentrert innefor et relativt lite område. Dette 

er en klar fordel med tanke på å utføre feltarbeid der. Det kanskje viktigste argumentet er at 

Glastonbury kan ses på som et mikrokosmos av trender i nyreligiøsiteten generelt, noe jeg 

vil komme tilbake til i kapittel to.
5
  

Miljø- og kulturforsker Adrian Ivakhiv har også forsket på Glastonbury som hellig sted 

(eller ”kraftsted”). I boken Claiming Sacred Ground (2001) sammenligner han Glastonbury 

og Sedona i Arizona, USA, med fokus på kulturelle og økologiske geografier knyttet til 

disse stedene. Ruth Prince og David Riches (2000) har skrevet om konstruksjonen av 

religiøse bevegelser i Glastonbury, med fokus på New Age. Noen master- og doktorgrader 

har blitt skrevet med det spirituelle miljøet i Glastonbury som utgangspunkt, særlig ved 

britiske universiteter, men også andre steder.
6
 Blant annet har Vivian Sollid ved 

Universitetet i Bergen skrevet masteroppgaven ”Sted, myte og identitet i det spirituelle 

Glastonbury” (2012), hvor hun skriver om enkeltmennerskers forhold til sted, myte og 

narrativer, og hvordan det sosiale miljøet innvirker på dette. 

Tidligere forskning på pilegrimsferd, hellig sted, nyreligiøsitet spiritualitet og New Age, 

som er relevante felt i denne oppgaven, er for omfattende til at jeg vil gjøre en oppramsing 

her. Men utover i oppgaven vil jeg referere til flere som har vært, og er, sentrale skikkelser 

på sine respektive felt.    

  

                                                 
5
 Se 2.2 ”Glastonbury som Mikrokosmos”, side 18. 

6
 Marion Bowman ramser opp noen master- og doktorgradsoppgaver som omhandler det spirituelle miljøet i 

Glastonbury i artikkelen ”Learning from Experience: The Value of Analysing Avalon” (2009: 163-164). 
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1.1 Problemstilling 

Målet med denne oppgaven er å identifisere noen sentrale forestillinger og praksiser i 

tilknytning til spirituelle pilegrimsreiser til – og i – Glastonbury. Jeg vil i tillegg drøfte på 

hvilke premisser disse reisene kan sies å være pilegrimsferd. Problemstillingen blir da som 

følger: 

Hvilke forestillinger og praksiser er det mulig å identifisere blant spirituelle pilegrimer i 

Glastonbury? 

På hvilke premisser fortjener disse reisene betegnelsen pilegrimsferd? 

1.2 Teori og metode 

For å kunne svare best mulig på problemstillingen vil jeg redegjøre for noen relevante 

perspektiver på den kulturelle konteksten for religion i vesten i dag. Det vil også være 

nødvendig å redegjøre for begrepsbruk, da særlig begrepet pilegrimsferd. Kulturell kontekst 

og begrepsdiskusjoner vil bli gitt i kapittel tre, og jeg vil derfor ikke bruke tid på det her. 

Annen relevant teori vil bli presentert i tilknytning til det empiriske materialet i kapittel fire, 

fem og seks.  

Sommeren 2012
7
 utførte jeg et fem uker langt feltarbeid i Glastonbury. Målet for oppholdet 

var å gjøre meg kjent med stedet, ta del i noe av den religiøse aktiviteten som foregår der, 

samt gjøre intervjuer med folk som hadde reist til Glastonbury med en klar åndelig 

motivasjon. Jeg ville gå videre i det landskapet som Bowman har kartlagt, og komme tettere 

på personlige fortellinger om opplevelser og erfaringer på dette stedet. For å si som 

informantene – jeg ville gjøre meg egne erfaringer.
8
 Jeg valgte intervju som viktigste 

metode, men har også utført noe deltagende observasjon
9
, som har bidratt til min 

helhetsforståelse av Glastonbury og pilegrimene som reiser dit. 

I Glastonbury er det til en hver tid et overveldende antall aktiviteter på gang. På den tiden 

jeg var der ble det arrangert to større konferanser,
10

 i tillegg til mange mindre ukentlige, 

                                                 
7
 Fra 2. juli til 6. august 2012. 

8
 Se 4.2 ”Erfaring heller enn fortolkning”, side 40 

9
 Se liste over hvilke aktiviteter jeg deltok på i vedlegg 3. 

10
 En gudinnekonferanse (The Goddess Conference) og en konferanse om kornsirkler og nærliggende tema 

(The Glastonbury Symposium). Begge avholdes årlig. 
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månedlige og årlige arrangementer. For å få oversikt over tilbudet plukket jeg med meg 

gratismagasinet ”The Oracle”, hvor det aller meste av spirituell og holistisk aktivitet i 

Glastonbury står oppført i en oversiktlig kalender.
11

 Dette bladet blir lagt tilgjengelig for 

folk rundt omkring i Glastonbury. Jeg fikk etter hvert inntrykk av at mange tilreisende 

benyttet seg av dette magasinet, for ofte traff jeg igjen de samme menneskene på flere ulike 

arrangementer. ”The Oracle” ble min viktigste kilde til det mangfoldige aktivitetstilbudet i 

Glastonbury. 

Det viste seg å være utfordrende å finne informanter “ute i felten”. I starten oppholdt jeg 

meg mye på de ulike helligstedene hvor mange var opptatt med meditasjon, stille refleksjon 

og personlige ritualer. I og med at jeg hadde planlagt å utføre dybdeintervjuer, ville jeg 

gjerne bli litt kjent med de potensielle informantene et eventuelt intervju. Min viktigste 

strategi ble derfor det jeg vil kalle frokostsamtalen.
12

 Gjestgiveriet jeg bodde på hadde et 

felles oppholdsrom hvor det ble servert frokost hver morgen. Dette rommet var innredet med 

kun to spisebord, så det var ikke til å unngå å havne på bord med flere av de andre gjestene 

under frokosten. Det ble pratet om løst og fast, og ikke sjelden penset samtalene inn på tema 

som kornsirkler, energier, ley lines, og spiritualitet. Disse frokostsamtalene skulle vise seg å 

bli uvurderlige for mitt feltarbeid. Samtalene var ofte svært informative, samtidig som de ga 

meg og potensielle informanter anledning til å bli kjent i en uformell setting. Det ble da 

lettere for meg å spørre om intervju, fordi vi allerede hadde opprettet et tillitsforhold. På 

denne måten fikk jeg også mulighet til å presentere prosjektet mitt for potensielle 

informanter, og til å overvære samtaler dem i mellom. Jeg ble kjent med Beatrix, Mireille, 

Bob og Anna på denne måten.  

Noen av informantene ble også kjent med hverandre i løpet av deres opphold i Glastonbury 

(ingen av dem kjente hverandre fra før). Mireille ble kjent med både Beatrix og Bob, og Bob 

og Anna vekslet noen ord sammen. Disse informantene kan derfor ha hatt en viss innflytelse 

på hverandre. Som jeg vil komme tilbake til senere i oppgaven, kan Glastonbury ses på som 

en arena for videreformidling av spirituelle ideer,
13

 og det at informantene har hatt en 

påvirkning på hverandre kan underbygge denne påstanden.  

                                                 
11

 Denne oversikten finnes også på nett: http://www.glastonburyoracle.co.uk/. Kalenderen viser et imponerende 

antall tilbud på det spirituelle markedet, særlig med tanke på at Glastonbury har knappe 10 000 innbyggere.   
12

 Frokostsamtalen er et eksempel på det Line Esborg kaller feltsamtalen, som er den uformelle samtalen 

forskeren har med informanter eller tilfeldige personer ute i felten (Esborg, 2005: 95-105). 
13

 Se 3.1 ”(Ok)kulturell kontekst”, side 21. 
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Etnolog Eva Fägerborg påpeker at individperspektivet i intervjuet kan gi et erfaringsnært, 

nyansert og mangefasettert material, som gir et godt utgangspunkt for tolkning og analyse 

(2011: 85). For å komme tettest mulig inn på informantenes forestillingsunivers valgte jeg 

derfor intervju som fremste metode. Mitt ønske var at intervjuene skulle ta form som en 

samtale, eller halvstrukturert intervju, og intervjuguiden
14

 ble utformet med dette i tankene. 

Jeg ville vite hva som motiverte dem til å reise til Glastonbury, hvilke aktiviteter de deltok i 

når de var her, hvor mye de visste om Glastonbury på forhånd, og om dem så på seg selv 

som pilegrimer. Intervjuguiden ble brukt mest som en rettesnor eller støtte for 

hukommelsen, i og med at jeg i stor grad lot informantene snakke fritt innenfor forskjellige 

tema.  

To intervjuer ble utført i Norge i henholdsvis mars og april 2012, altså før feltarbeidet i 

Glastonbury. Jeg kom i kontakt med Berit og John gjennom en åpen forespørsel jeg la ut på 

magasinet Visjon
15

 sitt internettforum.
16

 Jeg spurte etter folk som hadde vært i Glastonbury, 

og som kunne tenke seg å dele sine erfaringer i et intervju. Jeg fikk respons fra fem-seks 

personer, men kun to av dem hadde vært i Glastonbury. Disse intervjuene er ikke referert til 

like hyppig som de intervjuene jeg utførte i Glastonbury. De har likevel vært viktige for 

arbeidet med denne oppgaven, og ga nyttige perspektiver som jeg tok med meg til 

Glastonbury.  Det er et par ting som skiller disse intervjuene fra de andre, som er verdt å 

nevne her. For det første ble de utført veldig tidlig i prosessen med å utforme dette 

prosjektet. For det andre intervjuet jeg John og Berit en god stund etter at de hadde vært i 

Glastonbury. De har hatt god tid til å reflektere over hva reisen har betydd for dem i ettertid. 

Det betyr også at deres hukommelse kan ha blitt farget av disse refleksjonene, mens de 

refleksjonene jeg fikk fra informantene i Glastonbury var mer umiddelbare.  

I Glastonbury intervjuet jeg til sammen fem personer fordelt på fire intervjuer. Mireille og 

Beatrix ble intervjuet samtidig. Jeg tenkte dette ville være en fordel for informantene, at de 

ville føle seg tryggere i intervjusituasjonen om de var to. Dessverre var det stort sett Beatrix 

som styrte samtalen, Mireille lyttet for det meste. Jeg forsøkte å rette noen spørsmål direkte 

til Mireille, men Beatrix var kjapp til å ta over igjen. Beatrix har vært engasjert i det 

spirituelle miljøet i mange år, og utstrålte en viss autoritet. For Mireille var mye nytt, og 

                                                 
14

 Se mal for intervjuguide i vedlegg 4, side 105 . 
15

 Visjon er det ledende magasinet på spiritualitet og holisme i Norge.  
16

 Dette forumet ble dessverre lagt ned i mars 2013.  
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Beatrix fungerte på en måte som lærermester for henne. Beatrix måtte dra et stykke ut i 

intervjuet, og jeg fikk da mulighet til å fortsette samtalen på tomannshånd med Mireille.  

Da jeg intervjuet Bob hadde jeg allerede hatt flere samtaler med ham. Bob er i likhet med 

Beatrix svært snakkesalig og har tydeligvis reflektert mye over livet og tilværelsen. Anna 

var litt vanskeligere å intervjue enn de andre fordi engelsken hennes ikke var så god. Hun 

hadde av og til vansker med å ordlegge seg, noe som selvfølgelig også kan skyldes 

tematikken. Det er vanskelig å sette ord på følelser og opplevelser, uten at noe går tapt fra 

tanke til ord. Hun var også mer reservert enn de andre, og delte ikke i like stor grad av seg 

selv. Heidi og Harry ble jeg kjent med etter en seremoni vi alle deltok på ved Chalice Well. 

Harry hadde ikke tid til å stille opp på et intervju før både han og jeg måtte dra fra 

Glastonbury, men vi avtalte å utføre et intervju over Skype et par uker senere.   

Jeg hadde også uformelle samtaler med flere av dem som jobber frivillig på Glastonbury 

Pilgrim Reception Centre
17

 (heretter kalt Pilegrimssenteret), og andre mennesker jeg møtte. I 

og med at disse samtalene ikke ble avtalt som intervjuer på forhånd, og personene derfor 

ikke har gitt sitt informerte samtykke til å delta, kommer jeg ikke til å bruke direkte sitater 

fra disse samtalene.
18

 De har likevel vært nyttige i kartleggingen av det spirituelle miljøet og 

pilegrimsaktiviteten i Galstonbury. Ingen av informantene oppsøkte pilegrimssenteret i løpet 

av sitt opphold. I kapittel sju vil jeg kort redegjøre for hvordan Pilegrimssenteret promoterer 

spirituell pilegrimsferd i Glastonbury, men utover det vil ikke senteret bli viet mye plass.  

Alle uthevede sitater av informantene i denne oppgaven er hentet fra intervjuene. Når jeg 

gjengir i mer generelle drag det informantene har snakket om, er det også stort sett hentet fra 

intervjuene. I noen tilfeller er det også basert på uformelle samtaler jeg har hatt med 

informantene og andre jeg har møtt. Hvis det er betydelige forskjeller i hvordan 

informantene oppfatter ting vil jeg påpeke dette. Jeg vil av og til eksemplifisere felles 

forestillinger med sitater fra en eller to av informantene. Sitater fra intervjuer som ble gjort 

på engelsk vil bli gjengitt på engelsk, og så tett opp til deres talemåte som mulig. Dette for at 

informantenes egne stemmer skal komme tydelig frem.  

                                                 
17

 Dette senteret ble etablert i 2007 for å gi informasjon og støtte til både tilreisende pilegrimer og beboere i 

Glastonbury. Senteret ønsker å være tilgjengelig for alle uavhengig av hvilken tro de har, men har likevel en 

tydelig nyreligiøs profil. 
18

 Tanken var i utgangspunktet at jeg skulle tilbringe litt tid på Pilegrimssenteret for å treffe potensielle 

pilegrimer. Dessverre var det ytterst få besøkende innom på den tiden jeg var der. Jeg fikk innsyn i statistikken 

over antall besøkende, og så det kunne variere fra 7-8 personer til 25-30 daglig.  
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Informantene i denne oppgaven har alle et optimistisk og evolusjonært syn på fremtiden, de 

vektlegger personlig transformasjon, har et monistisk verdensbilde, og ser på det 

guddommelige som immanent i alt som lever. De er det Roy Wallis har kalt epistemologiske 

individualister, og vektlegger personlig erfaring som den ultimate kilde til sannhet. Deres 

livssyn er i aller høyeste grad verdensbekreftende. Utvalget av informanter har en relativt 

høy snittalder, fra slutten av trettiårene til begynnelsen av sekstiårene. Dette er på mange 

måter representativt for tilhørere i det spirituelle miljøet, selv om enkelte undersøkelser
19

 

tyder på at en god del unge mennesker også deltar i aktiviteter knyttet til spiritualitet og 

holisme. Fem av åtte informanter er kvinner. Jeg har dessverre ingen statistikker å vise til 

når det gjelder snittalder og kjønn for åndelige pilegrimer i Glastonbury, men mine 

observasjoner tyder på at det er en overrepresentasjon av kvinner i alderen 40 - 60. Jeg vil 

likevel understreke at informantene først og fremst er representative for seg selv. 

Flere av informantene delte veldig personlige og private opplevelser og følelser med meg, 

av typen ”jeg har ikke fortalt dette til så mange før”. Tillitsforholdet mellom forsker og 

informant vedvarer også etter at intervjuet er over, og det er viktig å tenke over dette når 

materialet skal analyseres i etterkant. Det er selvfølgelig viktig å sørge for at informantene 

gir sitt informerte samtykke til å delta. Her vil man som forsker likevel møte på noen etiske 

utfordringer, all den tid det er forskeren som til syvende og sist tolker og videreformidler 

den informasjonen som er gitt. Man aldri være helt sikker på at informantene blir gjengitt på 

en måte de kjenner seg igjen i og føler seg komfortable med. I slike situasjoner er 

anonymisering svært viktig, og jeg har derfor gitt alle informantene pseudonymer. Alle 

informanter har gitt enten muntlig samtykke til å delta (alle utenlandske informanter), eller 

skriftlig samtykke (de norske informantene). Prosjektet har blitt meldt inn til, og godkjent 

av, Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste. 

1.3 Oppgavens oppbygging  

I neste kapittel (kapittel to) vil jeg kort redegjøre for Glastonbury som pilegrimsmål, for de 

viktigste helligstedene i Glastonbury, samt sentrale myter knyttet til disse stedene. Kapittelet 

er ment å gi noen visuelle knagger å henge denne oppgaven på. I samme kapittel vil jeg vise 

hvorfor Glastonbury kan sies å være et mikrokosmos for den generelle vestlige 

                                                 
19

 For eksempel Heelas og Woodheads Kendal-undersøkelse (2005).  
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spiritualiteten, noe jeg mener gir en god begrunnelse for å studere spirituelle pilegrimsreiser 

nettopp der. 

Kapittel tre er tredelt. I den første delen vil jeg forsøke å sette åndelige pilegrimsreiser i 

Glastonbury i en større kulturell og okkulturell kontekst. Dette mener jeg er nødvendig for å 

forstå moderne pilegrimsferd generelt, og spirituell pilegrimsferd i Glastonbury spesielt. 

Uten denne dimensjonen vil det være vanskelig å si noe om motivasjon og mål for 

pilegrimsreisen, som jeg mener er nært knyttet til verdier i den generelle kulturen. Jeg vil 

blant annet redegjøre for Linda Woodhead og Paul Heelas subjektiviseringstese, og for 

Christopher Partridges konsept okkultur.  Den andre delen vil bestå av noen korte drøftinger 

rundt bruken av analytiske begreper i forskning på nyreligiøsitet. Som en forlengelse av det, 

vil jeg i del tre redegjøre for begrepet pilegrimsferd som analytisk kategori. 

Jeg har valgt å skjematisere min analyse i denne oppgaven på samme måte som Otto 

Krogseth skjematiserer nyreligiøsitet generelt. Han har i sin kulturanalytiske tilnærming til 

nyreligiøsitet laget det han kaller ”en kulturanalytisk skjematisering eller typologisering 

over nyreligiøsiteten” (Krogseth, 2011: 225). Denne skjematiseringen kaller han veien 

innad, veien utad og veien tilbake. Den er ment å systematisere de mest sentrale aspektene 

ved nyreligiøsiteten, som i sitt mangfold kan virke uoversiktlig og sprikende. Den trekker 

samtidig opp noen linjer som gjør det enklere å se på nyreligiøsiteten som noe mer enn et 

mylder av enkeltstående tendenser og retninger. Denne typologiseringen er ment å rydde i 

materialet, og belyse sentrale elementer i det. Det er viktig å understreke at grensene på 

ingen måte er absolutte, noe jeg håper vil komme tydelig frem innen oppgavens slutt. Den 

viktigste begrunnelsen for å bruke en slik typologisering, er at veiene representerer tre 

former for sakralisering som er eminent tidstypiske, med gyldighet også utover religionens 

område.  

Veien innad (kapittel fire) skal handle om forestillinger knyttet til selvsakralisering. Veien 

utad (kapittel fem) vil dreie seg om forestillinger knyttet til natursakralisering, og Veien 

tilbake (kapittel seks) vil gå nærmere inn på forestillinger som kan relateres til 

fortidssakralisering. Disse formene for sakralisering er sentrale i okkulturen, og jeg vil vise 

til eksempler på hvordan dette kommer til uttrykk hos spirituelle pilegrimer i Glastonbury. 
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I kapittel sju vil jeg først vise til noen emiske forståelser av pilegrimsferd. Deretter vil jeg 

drøfte noen premisser for hvorfor spirituelle reiser i Glastonbury kan sies å være 

pilegrimsferd. Det vil jeg gjøre med utgangspunkt i pilegrimsdefinisjonene gitt i kapittel tre. 

Til slutt, i kapittel åtte, vil jeg gi en oppsummering og konklusjon av mine funn i denne 

oppgaven. 

Bakerst i oppgaven er det lagt ved noen flere bilder, en oversikt over informantene og 

intervjuene, en oversikt over deltagende observasjon, og mal for intervjuguide.   
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2 Glastonbury – landskap og myte 

Glastonbury er møtested for et mylder av religiøse og åndelige ideer og livsanskuelser, og 

blir ofte referert til som Europas fremste «New Age-senter». For å forstå dette stedets unike 

appell, både historisk og i dag, er det nødvendig å si et par ord om Glastonburys mange 

helligsteder, stedets spesielle topografi og det mangfoldige arsenalet av historier og myter 

som knyttes til stedet.  

Markedsbyen Glastonbury har ca. 9000 fastboende. Byen ligger i Somerset County sørvest i 

England, ca. 3 timers kjøring fra London. Nærmeste storby er Bristol, og like i nærheten 

ligger Wells, kjent for sin flotte katedral. Seks mil unna ligger det kjente britiske 

landemerket Stonehenge. Avebury – en annen megalittisk steinsirkel, og Silbury Hill – en av 

verdens største menneskeskapte hauger fra førhistorisk tid, ligger ca. en og en halv times 

kjøring fra Glastonbury.  

Bebyggelsen i Glastonbury er relativt tett, med et sentrum som i all hovedsak består av en 

hovedgate, High Street, og Glastonbury Abbey, et stort parkområde med kirkeruiner fra 

tiden Glastonbury var et av Englands fremste og rikeste abbedi. Du skal ikke ha gått langt 

nedover High Street, før du innser at butikktilbudet avviker noe fra det du finner i de fleste 

andre handlegater. Utenom postkontoret, dagligvarebutikken og turistinformasjonen, bugner 

det av butikker som selger gjenstander, redskaper, bøker og mye annet knyttet til 

spiritualitet, holisme, paganisme og så videre. Butikkene bærer navn som Gothic Image, The 

Crystal Man, The Psychic Piglet, Yin Yang, Man, Myth & Magic og The Goddess & the 

Green Man for å nevne noen. Det er også mulig å handle brukte klær og gjenstander til en 

billig penge i the Sufi Charity Shop. I tillegg finnes det flere kafeer og restauranter, mange 

med utelukkende vegetariske eller veganske menyer. Alt dette viser turisme- og 

markedsaspektet ved det spirituelle miljøet i Glastonbury, som er en viktig inntektskilde for 

dette stedet. 

Glastonburys verifiserbare historie flyter ofte ammen med myter og legender. Det er mange 

stemmer som påvirker den samlede fortellingen om Glastonbury, og det legges stadig til 

nye. Glastonburys historie som pilegrimsmål trekkes av enkelte helt tilbake til førhistorisk 

tid. Glastonbury antas å ha vært et hellig gravsted, og senere et læresenter for druidisme. I 

middelalderen var Glastonbury et viktig kristent pilegrimsmål. På 1800-tallet var det mange 
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som reiste til Glastonbury på helseopphold. Fra tidlig 1900-tall kan man se at Glastonbury 

ble påvirket av en økende interesse for keltisk spiritualitet, teosofi og esoterisme. 

Personligheter som komponisten Rutland Boughton, dramaforfatter Alice Buckton, arkeolog 

Frederick Bligh Bond og forfatter og okkultist Dion Fortune preget Glastonbury på den 

tiden. På 1960-tallet bosatte de første «hippiene» og ”New Age’erne” seg i Glastonbury,
20

 

og med det startet for alvor etableringen av Glastonbury som åndelig senter. Denne 

utviklingen preger i veldig stor grad Glastonbury i dag, samtidig som det fortsatt er et 

aktuelt kristent pilegrimsmål. Hvert år arrangeres en katolsk og en anglikansk pilegrimsferd 

gjennom byen, som begge til slutt ender opp i Glastonbury Abbey (Bowman, 2004: 276 – 

281). 

2.1 Helligsteder i Glastonbury 

I Glastonbury ligger helligstedene tett i tett. På en halv dag rekker man innom de fleste, og 

flere turoperatører i byen tilbyr slike vandringer for interesserte grupper eller individer. På 

en slik tur vandrer man ikke bare i en britisk småby og et vakkert landskap, man vandrer 

rundt i en mytologisk verden som rommer fortellinger om kristendommens første møte med 

England, Kong Arthur og den Hellige Gral, Glastonbury som jordas «hjertechakra», 

kommunikasjon med romvesen, kryssing av ley lines og så videre. På de neste sidene vil jeg 

kort redegjøre for noen av de mest sentrale helligstedene i Glastonbury. 

  

                                                 
20

 Jeg har blitt fortalt at de nye innflytterne, med sin alternative livsførsel, ikke var særlig populære blant 

lokalbefolkningen på den tiden. Blant annet ble det hengt opp skilt utenfor butikker hvor det sto ”no hippies” 

og lignende. 
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Glastonbury Tor 

 

Glastonburys fremste topografiske kjennetegn er Glastonbury Tor, en ås som på 

bemerkelsesverdig vis hever seg 145 meter over et ellers flatt landskap. En gang i tiden skal 

Toren ha vært som en øy, omringet av våtmark i et område som nå er kjent som Somerset 

Levels. Dette har fått mange til å trekke paralleller til Avalon, den mytiske øya kjent fra 

fortellinger om Kong Arthur. På toppen av Toren står et gammelt kirketårn, det eneste som 

er bevart av St. Mikaelskirken som sto der frem til reformasjonen i 1539. Toren kan ses fra 

flere kilometers avstand, og er på mange måter det fremste symbolet på Glastonbury. Det 

blir ofte brukt som logo av lokale bedrifter eller som illustrasjon på byen og området rundt.
21

 

Det foregår stort sett alltid et eller annet oppe på Glastonbury Tor. Mange turister finner 

veien opp dit, de fleste andpusten på grunn av den bratte stigningen, men alle tydelig 

imponert over utsikten. Noen mediterer, tenner lys eller synger og spiller høyt inne i St. 

Mikaelstårnet, og lager på den måten små seremonier for seg selv og andre som eventuelt vil 

delta. Enkelte andre, som tydeligvis ikke er like åndelig interessert, vandrer rundt mens de 

ler og rister på hodet av det hele. På finværskvelder kryper lokale ungdommer opp mot 

toppen for å drikke og ha det gøy. 

                                                 
21

 Toren var interessant nok en sentral del av scenografien under den Danny Boyle-regisserte 

åpningsseremonien til OL i London i 2012, men da med et eiketre plassert på toppen. Eiketreet var 

sannsynligvis ment å symbolisere Storbritannias keltisk kulturarv. 

Bilde 1: Glastonbury Tor sett fra 

Wearyall Hill 
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Det eksisterer mange ulike tolkninger av Torens opprinnelse og betydning. Bowman ramser 

opp noen av dem: 

The Tor is variously regarded as the spiral castle of Celtic legend; a Goddess figure; the 

Grail Castle; a crystal filled communication beacon for extra-terrestrials; and part of the 

phoenix figure representing Aquarius on the Glastonbury Zodiac. Some see the Tor as a 

prehistoric, three-dimensional ceremonial maze, and in typical Glastonbury fashion 

great claims are made for it (Bowman, 2005: 180). 

Alt etter hvem du spør, knyttes Toren til blant annet keltiske legender, gudinnekult, UFO-

mystikk, astrologi og så videre. Det blir også hevdet at to såkalte ley lines krysser på Torens 

øverste punkt, noe som vil bli et sentralt tema utover i denne oppgaven. Særlig trekkes den 

forhistoriske fortiden frem som viktig for Torens betydning i dag. Glastonbury Tor er et 

sentralt sted for ritualer og seremonier, særlig i forbindelse med paganistiske 

årstidsmarkeringer. 

Toren er utformet med noen ”terasser” langs sidene, som av mange blir tolket som en 

seremoniell labyrint. Det blir hevdet at denne labyrinten er menneskeskapt, men dette har 

ikke blitt bevist av arkeologer. I følge reiseguideforfatter Frances Howard-Gordon er denne 

labyrinten med sine sju nivåer et symbol som representerer sjelens reise gjennom liv, død og 

gjenfødelse (2010: 10). Howard-Gordon mener denne labyrinten ble skapt med den hensikt å 

utføre ritualer der, i en tid da gudinnetilbedelse sto sterkt i Glastonbury. Labyrinten ligner 

den såkalte kretiske labyrint
22

, som har sin opprinnelse i gresk mytologi. 

  

                                                 
22

 Se bilde 9 i vedlegg 1. 
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Glastonbury Abbey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glastonbury Abbey
23

 var et betydelig pilegrimssenter i middelalderen, men møtte sitt 

endelikt med reformasjonen, og ble lagt i ruiner. I dag har abbedien på mange måter 

gjenopprettet sin status som pilegrimsmål, og er med et besøkstall på over 105 000 i 2011
24

 

den mest besøkte attraksjonen i Glastonbury. I følge legenden skal Kong Arthur ligge 

begravd her. 

Glastonbury Abbey skal også være stedet hvor den første britiske kirken ble grunnlagt av en 

handelsmann fra Jerusalem, Josef fra Arimatea. Mange velger å tro at Jesus fulgte med på en 

av Josefs handelsreiser til Glastonbury, og at de sammen grunnla den første britiske kirken. 

Den kjente engelske dikteren William Blake (1757 – 1827) undrer seg over dette i det kjente 

diktet ”Jerusalem”: 

And did those feet in ancient time. 

Walk upon Englands mountains green: 

And was the holy Lamb of God, 

On Englands pleasant pastures seen! 

Josef skal også i følge legenden ha tatt med seg begeret fra den siste nattverden, den hellige 

gral, og, i noen versjoner av historien, beholdere med Jesu blod og svette fra korsfestelsen 

(Bowman, 2005: 160).  

  

                                                 
23

 Bildet fra Glastonbury Abbey er hentet fra internett (ikke underlagt copyright), da jeg dessverre ikke fikk tatt 

noen bilder derfra selv. 
24

 http://www.glastonburyabbey.com/news_item.php?&dx=1&ob=3&rpn=index&id=4348. 

Bilde 2: 

Glastonbury Abbey 
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De to kildene – Red Spring og White Spring 

  

 

 

 

 

Beholderne som Josef skal ha tatt med seg settes av enkelte i sammenheng med to 

vannkilder som har sitt utspring under Toren. Den ene etterlater seg et spor av rødt der den 

renner på grunn av høyt jerninnhold, den andre et spor av hvitt på grunn av høyt 

kalkinnhold. Fargene symboliserer for mange Jesu blod og svette. I gudinnemiljøet blir den 

røde kilden sett på som symbol for kvinnens menstruasjon. 

 Den røde kilden (Red Spring) renner ut i 

Chalice Well som ligger i bunnen av 

Glastonbury Tor. Rundt kildens utspring 

er det laget i stand en vakker hage, kalt 

Chalice Well Garden. Området drives av 

Chalice Well Trust, som ble opprettet i 

1959 av Wellesley Tudor Pole, som 

anses som en sentral skikkelse i 

utviklingen av Glastonbury som et åndelig senter. Like i nærheten, på utsiden av 

hageområdet, finner man utløpet til den hvite kilden (White Spring). Den springer ut inne i 

et berg, som er innredet som et tempel, med flere ulike altere med paganistiske symboler og 

artefakter, og vannbassenger fylt med konstant rennende vann fra kilden. Der inne tennes lys 

og røkelse, og rett som det er ser man folk hoppe nakne opp i bassengene. Mange utfører 

individuelle eller kollektive ritualer og seremonier både i Chalice Well Garden og inne i 

berget hvor den hvite kilden springer ut. Det er mange som fyller opp sine drikkeflasker med 

dette vannet, og det anses som svært potent – kun noen dråper skal være nok for at det skal 

ha en helbredende og oppkvikkende effekt.

Bilde 3: Den røde kilden,  

Chalice Well Garden 

 

Bilde 4: White Spring 
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Wearyall Hill 

  

When Joseph landed on the island of Avalon, he set foot on Wearyall Hill - just below 

the Tor. Exhausted, he thrust his staff into the ground, and rested. By morning, his staff 

had taken root - leaving a strange oriental thorn bush - the sacred Glastonbury Thorn .
25

  

 

Wearyall Hill sies å være den høyden hvor Josef fra Arimatea og hans reisefølge først 

ankom Glastonbury. Slitne (”weary all”) gikk de i land, og Josef slo staven ned i bakken, 

som over natten vokste til et tornetre. Det treet som står på Wearyall Hill i dag, sies å være 

en avlegger av akkurat dette treet, og flere avleggere står plassert rundt omkring i 

Glastonbury. Treet blomstrer to ganger i året, en gang om våren og en gang om vinteren, 

like før jul. Hvert år sendes en kvist fra dette treet til Buckingham Palace, og det ryktes at 

dronningen dekorerer bordet under julefrokosten med denne kvisten. Treet har dessverre 

blitt utsatt for vandalisme flere ganger de siste årene, og nå står bare stammen igjen. 

                                                 
25

 Fra Glastonbury Abbeys hjemmeside: 

http://www.glastonburyabbey.com/arimathea.php?&dx=1&ob=3&rpn=index&sid=cc360809e7c79480d379523

70fa9e539. 

Bilde 5: The Holy Thorn Tree på 

Wearyall Hill. Glastonbury Tor i 

bakgrunnen. 
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Mange som reiser til Glastonbury besøker også de to eiketrærne Gog og Magog
26

. De er de 

eneste gjenstående trærne etter det som en gang var en aveny av eiketrær som ledet til Toren 

(Howard-Gordon, 2010: 62). Eiketreet er et viktig keltisk symbol, og Gog og Magog 

symboliserer derfor den keltiske tradisjonen i Glastonbury. Til slutt vil jeg nevne 

gudinnemiljøets eget tempel (the Goddess Temple). Det ligger i en bakgård i tilknytning til 

High Street, og ble i 2003 Englands første offisielt registrerte gudinnetempel (Bowman, 

2004: 281). 

2.2 Glastonbury som mikrokosmos 

Det er vanskelig å tenke seg et sted i Storbritannia som bedre eksemplifiserer kontinuitet og 

forandring i folkelig (”vernacular”) religion, skriver Marion Bowman (2000: 84). 

Glastonburys betydning er ikke bare lokal eller nasjonal, denne lille markedsbyen har et 

nedslagsfelt som dekker Europa, Nord-Amerika, Australia og andre steder (ibid). 

Glastonbury har en unik historie, som fortsatt gjør seg gjeldende i dag, samtidig som den 

representerer moderne vestlig religion på en unik måte. Glastonbury kan også sies å være et 

mikrokosmos av utviklingen fra institusjonalisert religion til vektleggingen av nettverk og 

nye former for fellesskap (Bowman, 2009: 167).  

Glastonbury ser ut til å romme mange og store ideer om byens historiske og samtidige 

relevans. Historiske og mytologiske fortellinger gir næring til ulike tolkninger og 

oppfatninger av dette stedet, og dets åndelige og religiøse betydning strekkes ut til å gjelde 

hele verden. Glastonbury representerer et mylder av ulike religiøse og spirituelle 

trosoppfatninger, ideer og praksiser, og lar seg ikke så lett fange i en helhetlig beskrivelse. 

Som Bowman skriver: «Glastonbury is not one place, but many; it is a place of parallel pasts 

and presents» (Bowman, 2005: 159). 

Bowman mener folkelig religion er en viktig del i forhandlinger mellom det lokale og det 

globale i religion, fordi folkelig religion i stor grad handler om å lokalisere religion i 

hverdagslivet, og å rotfeste det ikke bare i ulike kulturelle kontekster, men også på fysiske 

steder (Bowman, 2005: 165). Hun mener Glastonbury utgjør et godt utgangspunkt for å 

undersøke det lokale i en global kontekst, og det globale i en lokal kontekst.  

                                                 
26

 Se bilde 7 og 8 i vedlegg 1. 
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Jeg mener dette gjør Glastonbury til et meget interessant sted for å studere strømninger i 

vestlig samtidsreligion. Det globale perspektivet er viktig i denne oppgaven, uten at det går 

på bekostning av det særegne og lokale ved dette stedet. Pilegrimene jeg har intervjuet i 

Glastonbury kommer fra England, USA, Norge, Tyskland, Nederland og Tsjekkia. 

Informantgruppen kan dermed sies å være representative når det kommer til nasjonaliteter 

blant reisende i Glastonbury. De reisende tar med seg globale spirituelle forestillinger til 

Glastonbury, som møter og blander seg med lokale forestillinger. Dette kan igjen påvirke det 

globale spirituelle miljøet. På den måten kan Glastonbury sies å være en viktig arena for 

utvikling og spredning av spirituelle ideer.
27
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 Dette vil være et tema i kapittel tre. Se 3.1 ”(Ok)kulturell kontekst”, side 18-24. 
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3 Teori- og kulturbakgrunn 

Det er mange teoretiske utfordringer knyttet til å skrive en oppgave innenfor 

nyreligiøsitetsfeltet. I dette kapittelet vil noen av disse utfordringene bli drøftet. Dette vil 

samtidig legge det teoretiske fundamentet for de påfølgende analysekapitlene. Den første 

utfordringen går ut på å sette mitt eget materiale kulturell kontekst. Det er skrevet mangt og 

mye om betydningen av spiritualitetens fremvekst, og mulige perspektiver er derfor mange. 

Som kontekstualiserende verktøy har jeg først og fremst valgt å ta utgangspunkt i 

subjektiviseringstesen til Paul Heelas og Linda Woodhead, og Christopher Partridges teori 

om okkultur. For å forstå mer av pilegrimenes verdensanskuelse, og deres motivasjon for å 

reise til Glastonbury, er det avgjørende å vite noe om den kulturelle konteksten de lever i.  

En annen utfordring handler om begrepsbruk. Jeg har allerede referert til okkultur som et 

sentralt analytisk begrep i denne oppgaven, men også relevante begreper som nyreligiøsitet, 

New Age, alternativ spiritualitet og så videre fortjener en gjennomgang. Jeg vil også vise til 

noen pilegrimsdefinisjoner fra relevant forskningslitteratur, og vise hvordan jeg selv vil 

forholde meg til begrepet i denne oppgaven.  

3.1 (Ok)kulturell kontekst 

En antagelse i den klassiske modernitetsteorien er at vitenskapens og rasjonalitetens 

fremvekst vil føre til at religionens betydning i samfunnet svekkes. Otto Krogseth (2001) 

drøfter hvorvidt pluralisering og differensiering har ført til sekularisering, eller om det er 

mer presist å si at det foregår en dialektisk prosess av sosiokulturell sekularisering og 

kulturell refortrylling. I følge ham er det mulig å skille mellom svak og sterk 

sekulariseringsteori, sistnevnte representert ved arbeidet til blant andre sosiologene Bryan 

Wilson og Peter Berger på 1960- og 70-tallet (2001: 158). Linda Woodhead og Paul Heelas 

identifiserer to hovedteser
28

 innen sekulariseringsteori: forsvinningstesen (”disappearance 

thesis”) og differensieringstesen (”differentiation thesis”) (2007: 307-308). 

Forsvinningstesen – et eksempel på sterk sekulariseringsteori – argumenterer for at religion 

er i ferd med å dø ut. Differensieringstesen argumenterer for at religion fortsatt vil være til 

stede, men i privatisert form, uten særlig sosial betydning. I dag er det riktignok få 

                                                 
28

 I tillegg identifiserer Woodhead og Heelas  to mindre vanlige varianter av sekulariseringsteori: 

deintensifiseringsteori (”de-intensification theory”) og sameksistensteori (”coexistence theory”) (2000: 307-

308). 
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religionsforskere som ser for seg at religion vil dø ut. Debatten er heller preget av såkalte 

halvsterke sekulariseringsteorier og kritikken av disse teoriene (Furseth og Repstad, 2003: 

103).   

En representant for den halvsterke (noen vil endog si sterke) sekulariseringsteorien er 

sosiologen Steve Bruce
29

, som fortsatt argumenterer for religionens synkende oppslutning i 

vesten. Bruce mener modernisering skaper problemer for religion, og at nedgangen i 

religionens sosiale betydning fører til færre religiøse mennesker og mindre religiøsitet i 

samfunnet generelt. Han hevder å kunne bevise nedgang i tradisjonell religion, og samtidig 

at nyreligiøsitet slett ikke har den oppslutningen mange hevder. New Age-religion er rett og 

slett ikke i stand til å fylle tomrommet etter tradisjonell religion (2002: 2-3).  

Religionsforskerne Paul Heelas og Linda Woodhead (2005) har undersøkt påstanden om at 

subjektiv spiritualitet er i ferd med å ta over for tradisjonell religion, men har kommet frem 

til et annet resultat enn Bruce. De har testet en av de mest ytterliggående påstandene om 

endring i det religiøse landskapet, nemlig påstanden om at vi gjennomgår en spirituell 

revolusjon. De har gjennomført et omfattende forskningsprosjekt i småbyen Kendal i det 

nordvestlige England, hvor målet var å kartlegge aktiviteter knyttet til religion og 

spiritualitet. For å teste påstanden om at det foregår en spirituell revolusjon, skiller Heelas 

og Woodhead mellom det de kaller menighetsdomenet (”the congregational domain”), altså 

offentlige religiøse aktiviteter i kirker og kapeller, og det holistiske miljø, som består av mer 

”usynlige” aktiviteter innenfor alternativ spiritualitet (2005: 8). Heelas og Woodhead kom 

frem til at undersøkelsene i Kendal ikke kan bevise at det har skjedd en spirituell revolusjon 

(i ordets rette forstand) i aktiviteter forbundet med det hellige. Funnene viser likevel tydelig 

at det holistiske miljøet er i vekst, mens aktiviteter i tiknytning til menighetsdomenet 

opplever en jevn nedgang (2005: 49-76). På det grunnlaget mener de vi kan være på vei mot 

en spirituell revolusjon om noen tiår (2005: 149). 

Heelas og Woodhead presenterer subjektiviseringstesen som en forklaring på 

sameksistensen mellom sekularisering og sakralisering, altså hvordan det er mulig at 

menighetsdomenet opplever nedgang, samtidig som det holistiske miljø vokser. De relaterer 

                                                 
29

 Bruce (2002) skriver selv at sekulariseringsteorier aldri har spådd at religon vil forsvinne helt, ei heller at det 

er ment å være en universell teori, slik mange av dens kritikere har påstått. Det er heller ikke en enhetlig teori, 

men et sett sammenfallende forklaringer på religionens utvikling i møte med moderniseringen. Bruce skriver: 

”What the paradigm does require is a long-term decline in the power, popularity and prestige of religious 

beliefs and rituals” (2002: 44). 
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dette til en overordnet prosess, ”den subjektive vending”, i den moderne vestlige kulturen. 

Liv levd ut i fra egne subjektive erfaringer erstatter nå liv levd ut i fra eksterne eller 

objektive roller, plikter og krav. Det er en vending fra life-as-verdier til subjective-life-

verdier, hvor subjektiviteten til hvert enkelt individ blir sett på som en unik kilde til mening 

og autoritet (Heelas og Woodhead, 2005: 4). Dette får også konsekvenser for den religiøse 

sfære. Den subjektive vending i den generelle kulturen har påvirket mennesker i retning av 

mer subjektive verdier, ergo er de mer tilbøyelige til å velge subjektive religionsformer når 

de vender seg mot det hellige. Derfor er vi vitne til en vending fra life-as-religion til 

subjective-life-spiritualitet, eller subjektorientert spiritualitet. 

Christopher Partridge (2004; 2005) er også opptatt av forholdet mellom sekularisering og 

sakralisering i sin forskning på religion i moderne vestlig kultur. Han er kritisk til å tolke 

nye former for religion utelukkende som nok et bevis på avfortrylling (”disenchantment”). 

Han introduserer derfor refortryllingstesen (”re-enchantment thesis”), for å forklare veksten 

i, og betydningen av, esoteriske strømninger, interesse for magi og generell spiritualitet i den 

vestlige kulturen. Partridge konkluderer med at nye former for religion utvikler seg for å 

kompensere for nedgang i tradisjonell religion, og han mener ideen om at religion er i ferd 

med å forsvinne derfor er urealistisk (2004: 39). Det betyr likevel ikke at all 

sekulariseringsteori må forkastes, men at det er mulig å se sekularisering og sakralisering 

som sammenfallende tendenser i en større kulturell prosess. Hans refortryllingstese ligner på 

dermed på subjektiviseringstesen til Heelas og Woodhead. Grunnen til at jeg har valgt å 

trekke inn Partridge, er først og fremst hans konsept okkultur, som jeg mener er et godt 

analytisk verktøy for å forstå den kulturelle konteksten rundt pilegrimsreiser i Glastonbury. 

Partridge mener det religiøse landskapet er i ferd med å skifte tilbake til en form for magisk 

kultur, eller okkultur. Okkultur kan i korte trekk beskrives som et reservoar hvor spirituelle 

ideer sirkulerer, blandes og plukkes opp på forskjellige måter i samfunnet.
30

 I følge Partridge 

består okkulturen av ofte skjulte, avviste og opposisjonelle trosoppfatninger og praksiser 

assosiert med esoterisme, teosofi, mystisisme, New Age, paganisme og en rekke andre 

subkulturelle trosoppfatninger og praksiser (2004: 68). Mange av disse forestillingene har 

                                                 
30

 Partridge argumenterer for at populærkulturen spiller en viktig rolle i hvordan disse ideene spres utover i 

okkulturen. Populærkultur er ikke i seg selv et tema i denne oppgaven. Det er likevel viktig å ha i bakhodet 

hvordan populærkulturen er med på å spre okkulturelle ideer, som igjen kan være avgjørende for hvordan vi 

forholder oss til disse ideene. 
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blitt identifisert av Campbell som tilhørende det kultiske/ mystiske miljø, og av Stark og 

Bainbridge som tilhørende den okkulte subkulturen (ibid). 

Partridge refererer til sosiologen Colin Campbells teori om det kultiske miljø, som igjen er 

influert av teolog og filosof Ernst Troeltschs teorier om mystisk religion. I ”Clarifying the 

Cult” fra 1977 ønsker Campbell å utfordre kultforskningen på den tiden, som han mente 

baserte seg i for stor grad på hva en kult ikke er fremfor hva den faktisk er. Kulten blir 

beskrevet som en gruppe man ikke melder seg inn i, som ikke er permanent, ikke eksklusiv, 

og som ikke har klart definerte trosoppfatninger (1977: 377). Han mener kulter må forstås 

som en del av et større kultiske miljø, som kan beskrives som en felles kulturell 

tilblivelsesbakgrunn for et mangfold av kultiske strømninger og grupperinger.  

Hanegraaff ser på New Age som en type kultisk miljø hvor ulike religiøse (eller åndelige) 

retninger kan oppstå, utvikles, og i mange tilfeller forsvinne (1996: 14-18). Det disse 

retningene har til felles er først og fremst et holistisk verdensbilde.
31

 I mangel på tydelig 

organisering og overgripende institusjoner, må man se etter hva som holder disse ideene 

sammen, og som gjør at vi kan snakke om en bevegelse eller et miljø.  

Partridge mener konseptet det kultiske miljø er svært nyttig for å forstå vestlig 

samtidsreligion i dag. Han mener likevel okkultur beskriver blandingen av trosoppfatninger, 

praksiser, tradisjoner og organisasjoner i miljøet mer presist (2004: 67). Okkulturen 

omfavner i følge Partridge et bredt spekter av trosforestillinger inspirert av østlig 

spiritualitet, paganisme, spiritualisme, teosofi, alternativ vitenskap og medisin, 

populærpsykologi og en drøss med andre forestillinger som utgår fra den generelle kulturens 

interesse for det paranormale (2004: 70). Det er et paraplybegrep, og ikke et ensartet 

konsept, og favner derfor bredere en Campbells kultiske miljø. Derfor kan mye av det som 

beveger seg i okkulturen være direkte motsetningsfylt, og ting som ikke opprinnelig er 

okkultur, kan bli en ingrediens i okkulturen. Som et eksempel skriver Partridge at det ikke er 

buddhisme per se folk er opptatt av i okkulturen, men heller elementer av buddhisme – 

buddhisme blir dermed et detradisjonalisert konsept (ibid). Det at enkelte innen okkulturen 

er opptatt av karma, betyr ikke at de ønsker å bli svorne buddhister. Hver og en innenfor 

okkulturen setter sammen ingredienser etter egen smak, noe som forklarer det enorme 

                                                 
31

 Eller snarere en felles oppfatning av hva som ikke er holistisk. Det tas særlig avstand fra dualisme og 

reduksjonisme (Hanegraaff, 1996: 119). 
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mangfoldet. Det er i denne konteksten jeg mener de åndelige pilegrimer i Glastonbury 

befinner seg, noe som vil bli tatt opp til drøfting i kapittel sju. 

Steve Bruce (2002) argumenterer for at kultisk religion mangler den sosiale betydningen 

som kirke og sekt har.
32

 Han mener det er en type religion som er vanskelig å opprettholde 

og promotere, og at antall tilhørere derfor vil gå ned. Han skriver: ”[…] the individual 

autonomy at the heart of the New Age will prevent this form of religion gaining the presence 

or influence of the denominational, sectarian and churchly forms it replaces” (Bruce, 2002: 

79). Han mener en slik type religion er vanskelig å videreføre til andre fordi den består av 

”diffus” tro, og den har heller ingen naturlige arenaer for overføring. Den vil derfor ikke ha 

mulighet til å overleve på sikt. Dette henger sammen med en oppfatning om at valgt religion 

er svak religion. Når vi velger religion vil vi alltid være klar over at vi har valgt gudene 

heller enn at gudene har valgt oss. (Bruce, 1992: 170). Etter hans syn går pluralisme og 

relativisme på bekostning av religionens sosiale betydning. Jeg vil utfordre en slik 

oppfatning i denne oppgaven. Jeg mener New Age-forestillinger ikke er så diffuse og 

fragmenterte som det kan se ut til ved første øyekast, og jeg mener bestemt at denne typen 

religion har arenaer for overføring. Arenaene er ikke nødvendigvis bygninger med fire 

vegger og klokketårn, men de spiller en sentral rolle i opprettholdelsen av New Age.  

Partridge argumentere for at selv om valgt spiritualitet kan være en svakhet i tradisjonell, 

hierarkisk religion, kan det tvert i mot være en styrke i det nye spirituelle miljøet. Han 

skriver at den nye spiritualiteten alltid er valgt spiritualitet, stadig konstruert og rekonstruert 

etter det individuelle selvets behov. Etter som den troende forandrer seg og behovene 

endres, vil også spiritualiteten endre seg. Partridge skriver: “The quest to be ‘centered’ or 

‘balanced’ requires action and rededication as life passes through its phases and encounters 

new challenges (2005: 10). Valgt spiritualitet bærer i seg muligheten til stadig å konstrueres 

og rekonstrueres ut i fra hva det individuelle selvet føler behov for. Styrken i dette, slik jeg 

ser det, er at spiritualiteten alltid vil føles relevant for individet. Den er tilpasningsdyktig alt 

etter som samfunnet og individet endrer seg. Den er mer tilpasningsdyktig til en kultur som 

er preget av den subjektive vending. 

                                                 
32

 Roy wallis skiller mellom tre måter å organisere religion på: kirke, sekt og kult. Det som kjennetegner 

kultisk religion, og som Steve Bruce har tatt utgangspunkt i, er at den i motsetning til sekten ikke er 

epistemologisk ekskluderende. Den er epistemologisk individualistisk heller enn epistemologisk autoritær, det 

vil si religiøs autoritet er plassert i hvert enkelt individ (Partridge, 2004: 25).  



26 

 

Partridge er heller ikke enig i påstanden om at det er usannsynlig at slik spiritualitet kan 

vokse i omfang, fordi den består av ”diffus” tro som er vanskelig å overføre til andre (2005: 

10). For det første, Kendal-prosjektet til Heelas og Woodhead viser at det er en del yngre 

som involverer seg i det holistiske miljø (2005: 134). Likevel, grunnen til at flere voksne 

mennesker enn unge engasjerer seg i spirituell aktivitet, kan være at de fleste unge 

mennesker er mindre tilbøyelige til å slå seg til ro i en bestemt tro. Det, argumenterer 

Partridge, er ikke det samme som å si at de ikke kommer til å gjøre det senere. For det andre, 

overføring vil naturlig nok ta andre former enn i tradisjonell organisert religion. Partridge 

mener at i stedet for et enhetlig korpus, finnes det en metodologi, og et reservoar av tro som 

denne metodologien passer utmerket på, som lar seg overføre til andre. Det som videreføres 

er ikke en trosbekjennelse, men en måte å gjøre religion på (2005: 10-11). Partridge mener 

det er mulig å snakke om en myk ortodoksi (”soft orthodoxy”) i okkulturen, som er mer eller 

mindre felles grunnleggende trosforestillinger. Eksempler på dette kan være reinkarnasjon 

og troen på subtile energier (energibaner) i kroppen (2005: 12). Jeg kommer tilbake til både 

reinkarnasjon og energier senere i oppgaven. 

Glastonbury kan være en glimrende arena for å spre spiritualitet, ikke bare innad i 

Glastonbury, men også videre utover i den generelle okkulturen.
33

 I og med at de spirituelle 

pilegrimene som reiser dit kommer fra hele den vestlige verden, og kan sies å være en del av 

et større okkulturelt og holistisk miljø, vil de forestillingene som sirkulerer i Glastonbury 

potensielt kunne spres utover i okkulturen. Å studere Glastonbury kan derfor si oss noe om 

den generelle okkulturen, på samme måte som det som rører seg i okkulturen kan si oss noe 

om det spirituelle miljøet i Glastonbury. Som Bowman har poengtert: Glastonbury er et 

mikrokosmos av det generelle spirituelle miljø.
34

 

  

                                                 
33

 Det samme gjelder andre steder hvor holistisk spiritualitet er lokalisert, for eksempel Sedona i Arizona, USA 

og Iona eller Findhorn i Skottland. 
34

 Se 2.2 ”Glastonbury som mikrokosmos”, side 18 
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3.2 Analytiske begreper 

I religionshistorie, som i andre fagtradisjoner, bruker vi analytiske begreper for å forklare og 

fortolke det vi studerer. Slike begreper gjør det mulig å sammenligne og kategorisere 

religiøse fenomener. ”Religion” er et slikt analytisk begrep, det samme er pilegrimsferd. 

Ludwig Wittgensteins (1997) konsept om teoretiske begrepers familielikhet kan være nyttig i 

denne sammenheng. Gavin Flood støtter seg til dette konseptet. Han mener det er nødvendig 

å endre oppfatning av kategorien religion, at det i stedet lages en mykere kategori. En 

kategori hvor det ikke finnes absolutte regler og grenser, men hvor man heller anerkjenner 

ulike grader av medlemskap, som i en familie. Noen medlemmer vil være mer prototypiske 

enn andre, men de linkes til hverandre gjennom nettopp familielikhet (Flood, 1999: 48). På 

samme måte bruker jeg begrepet pilegrimsferd som analytisk kategori i denne oppgaven. Jeg 

kommer tilbake til definisjoner av pilegrimsferd senere i dette kapittelet. Først vil jeg drøfte 

noen eksempler på begreper som er ment å dekke sentrale strømninger i det nyreligiøse 

landskapet. 

På norsk bruker vi gjerne begrepet ”nyreligiøsitet” om nye religionsformer som har utviklet 

seg de siste 200 årene. Gilhus og Mikaelsson deler denne nyreligiøsiteten inn i tre kategorier 

etter hvordan de er organisert: Nye religioner, New Age og uorganisert nyreligiøsitet (1998: 

11). Nye religioner beskriver de som ”organiserte religionssamfunn man kan være medlem 

av”, og New Age som et interessefellesskap med nettverkskarakter, som ikke er hierarkisk 

oppbygd eller styrt av en sentral organisasjon. Den siste kategorien, uorganisert 

nyreligiøsitet, er ikke begrenset til spesifikke grupper eller New Age-nettverk, det er 

”religion smurt tynt utover”, slik det formidles i populærkultur og media (1998: 11-12). 

Gilhus og Mikaelsson understreker at grensene mellom New Age og uorganisert 

nyreligiøsitet er flytende (ibid).  

I mye av den engelske litteraturen som blir benyttet i denne oppgaven, brukes ofte 

begrepene ”New Age” og ”spirituality”. Hanegraaffs formative bok ”New Age Religion and 

Western Culture” (1996) står som en grunnstein i arbeidet med å definere New Age. New 

Age startet som en motkulturell bevegelse på 1960-tallet, med røtter i teosofi og vestlig 

esoterisk tradisjon, men ideene som utviklet seg i dette miljøet har spredt seg utover i den 

generelle kulturen i en slik grad at det nå kan regnes som mainstream. Hanegraaff skiller 

mellom New Age sensu lato, som er New Age i vid og New Age sensu stricto, som er New 
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Age i snever forstand (1996: 98-103). New Age sensu stricto er mer opptatt av 

millenaristiske forestillinger, det vil si, eskatologiske forestillinger om en ny tidsalder.
35

 

New Age sensu lato er langt mer utbredt i dag enn sensu stricto-versjonen. 

 De fleste forskere på feltet er i dag enige om at New Age ikke er helt dekkende for det 

enorme mangfoldet av religiøse ideer og praksiser det er ment å romme. I mangel på noe 

bedre har begrepet likevel klistret seg fast.
36

 Arild Romarheim (2011) drøfter det han mener 

er et uavklart begrepsapparat i forskning på nyreligiøsitet i religions- og samfunnsvitenskap. 

For det første, mener han det ligger i sakens natur at begreper som ”nyreligiøsitet” eller ”den 

nye religiøsiteten” før eller siden vil gå ut på dato, da denne religiøsiteten ikke kan være 

”ny” for alltid (Romarheim, 2011: 42). Dessuten stammer mye av idégrunnlaget som 

nyreligiøsiteten bygger på fra etablerte religiøse tradisjoner. ”New Age” har vært i 

alminnelig bruk siden 1980-tallet, og ”ny spiritualitet” har også sneket seg inn i 

begrepsapparatet. Alle disse begrepene brukes forskjellig fra forsker til forsker, og det er 

dermed vanskelig å gi noen helhetlig definisjon av dem (ibid).  

Per M. Aadnanes (2011) mener begrepene ”spiritualitet” og ”nyåndelig interesse”, som også 

er mye brukt, treffer alt for smalt i forhold til det omfattende nyreligiøse feltet. For det 

første, refererer disse begrepene som regel til en innovervendt, meditativ religiøsitet, hvor 

man søker etter et høyere selv. For det andre, retter begrepene oppmerksomheten mot et 

sterkt subjektivt og individuelt engasjement, og skygger samtidig for den uforpliktende 

underholdningspregede religiøsiteten som også er en side av nyreligiøsiteten (Aadnanes, 

2011: 14). I denne oppgaven blir nok nyreligiøsitet et for vidt begrep, da det skal hande om 

nettopp subjektivt og individuelt engasjement, og mindre om underholdningspreget 

religiøsitet.  

Steven Sutcliffe og Marion Bowman diskuterer begrepet ”alternativ spiritualitet”, som de 

mener kan være misvisende. Sutcliffe og Bowman poengterer at begrepet også forutsetter en 

definisjon av hva som er normativ religion i vår samtid (2000: 10-11). Det er vanskelig å 

argumentere mot at subjektiv spiritualitet har en betydelig plass i det moderne religiøse 

landskapet, og å gi det merkelappen ”alternativ” fører kun til en misvisende marginalisering 
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 Av informantene i denne oppgaven er det Beatrix som uttrykker mest interesse for slike forestillinger. 
36

 I kapittel seks, i forbindelse med en drøfting av konsumering av fortid og historie, redegjør jeg kort for 

Adam Possamaïs alternative begrep ”perennism”. 
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av fenomenet. Jeg vil av denne grunn unngå bruken av alternativ spiritualitet i denne 

oppgaven, med mindre jeg refererer til litteratur hvor det blir brukt. 

I det okkulturelle miljøet informantene er en del av er det vel så viktig hva man tar avstand 

fra. Mange sier de ikke er religiøse, og foretrekker heller å kalle seg spirituelle eller 

åndelige. For informantene representerer religion dogmatiske og institusjonaliserte 

trosformer. Hierarkiske strukturer strider i mot den subjektorienterte spiritualiteten. Mange 

oppfatter religion som å bli fortalt hva man skal tro på, og det går i mot synet på spiritualitet 

som noe selverfart. I og med at det å erfare står i fokus, heller enn det å forstå erfaringen, 

blir det vanskelig å akseptere at en ekstern autoritet skal tolke erfaringen på vegne av en 

selv. New Age oppfattes av mange som et belastet begrep, som de ønsker å ta avstand fra. 

Okkultur kan også kritiseres for å være et for vidt begrep, men jeg mener det likevel 

beskriver det religiøse og spirituelle mangfoldet på en god måte, også i Glastonbury. 

Okkulturen sier ikke bare noe om hvilke forestillinger og praksiser som sirkulerer i dette 

miljøet, men også hvor de kommer fra, hvordan de flyter over i hverandre og hvordan de på 

ulike måter plukkes opp i samfunnet. Ulikt Gilhus og Mikaelssons konsept ”religion smurt 

tynt utover” rommer okkulturen også mer organiserte grupperinger, som på sitt vis påvirker 

(og blir påvirket av) den generelle okkulturen. Begrepet okkultur får i denne oppgaven også 

noen metodiske implikasjoner. Selv om individene i informantgruppen har noe ulikt fokus, 

gjør begrepet at de kan analyseres ut i fra deltagelse i et felles okkulturelt miljø. 
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3.3 Pilegrimsferd 

Man er ofte tilbøyelig til utelukkende å identifisere religionene gjennom de forestillinger de 

er basert på, skriver religionshistoriker Michael Rothstein (2001: 231). Men de religiøse 

forestillingene svever ikke fritt i luften, de er alltid en del av større sosiale systemer. Å ta 

utgangspunkt i religiøse handlinger, eller religionens ytre former, kan derfor være vel så 

nyttig i studiet av religion (ibid). En pilegrimsreise kan være en slik religiøs handling. I 

denne oppgaven skal det handle om pilegrimsreiser i en kristen kulturkontekst, men som 

likevel skiller seg fra det vi vanligvis forbinder med tradisjonell pilegrimsferd. Det skal ikke 

handle om lange vandringer langs en pilegrimsled, men om reiser til et sted som med sine 

mange helligsteder byr på det Marion Bowman kaller ”pilegrimsferder i pilegrimsferden” 

(2007b: 62).  

På de følgende sidene vil jeg drøfte et utvalg pilegrimsdefinisjoner fra faglitteraturen, fra 

den moderne pilegrimsforskningens spede start på 1970-tallet og frem til i dag. Målet for 

pilegrimsreisen, det hellige stedet, vil også bli viet en kort drøfting, med særlig fokus på ”det 

hellige”. Med utgangspunkt i disse definisjonene vil jeg redegjøre for hvorfor jeg har valgt å 

analysere materialet ut i fra kategorien pilegrimsferd, heller enn for eksempel kulturturisme, 

som utvilsomt er nærliggende. Dette vil danne grunnlaget for senere analyse og drøfting.   

Victor og Edith Turners teorier om pilegrimsferd har hatt enorm innflytelse på feltet, selv 

om gjentatte case studier ikke har kunnet bekrefte deres hypoteser (Morinis, 1992: 8). 

Turner og Turner mener pilegrimsferd ligner en overgangsrite, slik den har blitt beskrevet av 

den franske etnologen og folkloristen Arnold van Gennep. Van Gennep (1960) beskriver 

overgangsriter som bestående av tre faser: separasjon, liminalitet og inkorporasjon.
37

 Fordi 

pilegrimsferden tar den reisende vekk fra det profane hverdagslivet, mener Turner og Turner 

den bærer særlig preg av liminalitet. Det som kjennetegner liminalitet er opprudd av 

etablerte symboler, at man er ”betwixt and between” (1978: 2). Pilegrimsferd er derfor, i 

motsetning til det stabile hverdagslivet, antistruktur. Men fordi pilegrimsferden er frivillig, 

heller enn en obligatorisk sosial mekanisme slik overgangsriter ofte er, mener de 

pilegrimsferden best kan beskrives som liminoid, eller kvasiliminal (1978: 34-35). De 

presenterer samtidig begrepet communitas, som er det spesielle samholdet som oppstår 
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 Den første fasen tar det rituelle subjektet ut av den gamle posisjonen i samfunnet. Etter å ha gått igjennom en 

indre og ytre transformasjon, blir subjektet i den siste fasen satt tilbake i samfunnet, men i en ny posisjon 

(Turner og Turner, 1978: 249). 
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mellom mennesker i det liminale stadiet. Morinis mener pilegrimsferd varierer for mye i 

innhold til at det er mulig å analysere konseptet ut ifra slike antatte universelle aspekter. Det 

kan være mulig å identifisere communitas i noen tilfeller, men en pilegrimsferd kan også ta 

form som en terapeutisk handling eller et ønske om hjelp fra det guddommelige (1992: 9). 

En pilegrimsreise til Glastonbury vil for mange fortone seg som en terapeutisk handling, 

med sterk fokus på individuelle opplevelser. Marion Bowman mener likevel å kunne 

gjenkjenne en periodisk samtidig tilstedeværelse i Glastonbury (2007b: 60), som kan ligne 

på det Turner beskriver som communitas.
38

 

Hvis mobilitet og forandring er en helt vanlig del av et menneskers hverdag, slik det kan sies 

å være i dagens samfunn, hvordan kan man da argumentere for at pilegrimsferd 

representerer antistruktur? Liminalitet og antistruktur er alltid en del av religiøse reiser, 

mener Gilhus og Kraft. De argumenterer for at reisen i seg selv er en ekstraordinær 

handling, som ikke hører til i etablert normalvirkelighet. Den er derfor per definisjon en 

form for antistruktur (2007: 17). I følge dem inneholder begrepet reise og pilegrimsferd også 

symbolsk et element av liminalitet, fordi det innebærer en forflytning fra et sted til et annet, 

enten bokstavelig eller metaforisk. De skriver at ”den reisende dermed [er] en fremmed; 

konkret og metaforisk – både der hun kommer, og kanskje også når hun vender tilbake” 

(ibid). 

Alan Morinis pilegrimsdefinisjon fokuserer først og fremst på det individuelle aspektet ved 

pilegrimsferden. Han definerer pilegrimsferd som en fysisk eller symbolsk reise, utført av en 

person som søker etter et sted eller en tilstand, som personen mener legemliggjør et ”valued 

ideal” (Morinis, 1992: 4). Videre skriver Morinis at pilegrimsferden som regel går mot en 

konkret helligdom ved et bestemt geografisk sted, et sted som har fått et omdømme som 

tiltrekker seg pilegrimer (ibid). De pilegrimsreisene jeg analyserer i denne oppgaven har et 

bestemt geografisk mål, Glastonbury, som igjen rommer flere ulike helligdommer. 

Glastonbury har helt klart et omdømme som tiltrekker seg pilegrimer. Morinis poengterer at 

en person som reiser til et sted som er viktig bare for ham selv kan også sies å være en 

pilegrim (ibid). Morinis presenterer en vid definisjon, som ikke sier noe om hvorvidt idealet 

pilegrimen søker etter må være av religiøs betydning. En slik definisjon kan derfor romme 

mange typer reiser, for eksempel kulturturisme, som jeg kommer tilbake til om noen få 

avsnitt.  
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 Se videre drøfting av dette i 7.4 ”Liminalitet og samtidig tilstedeværelse”, side 83. 
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Religionssosiologen Luigi Tomasi definerer pilegrimsferd som en eksplisitt religiøs 

handling. Pilegrimsferden kan defineres som en reise med en religiøs hensikt, skriver han, 

som ender opp ved et gitt sted hvor det overnaturlige tenkes å være lokalisert eller 

manifestert, et sted hvor det er enklere å oppnå guddommelig hjelp (2002: 3). Denne 

definisjonen rommer ikke symbolske pilegrimsferder slik Morinis definisjon gjør. Den 

forutsetter også at målet for reisen er et bestemt geografisk sted, og ikke en tilstand, slik 

Morinis definisjon åpner for.   

Begrepet pilegrimsferd har blitt brukt om mangt og mye de siste tiår, også om reiser helt 

uten religiøst innhold, men som i form og funksjon kan ligne på religiøs pilegrimsferd. Det 

har blitt et vanlig begrep også i dagligtalen, og i tråd med den subjektive vending har det 

vært opp til hver enkelt hvordan man tolker det (Margry, 2008: 17). Etnologen Peter Jan 

Margry drøfter forholdet mellom sekulær og religiøs pilegrimsferd, og spør om sekulær 

pilegrimsferd i det hele tatt kan sies å være et nyttig konsept. Margry mener det virker mot 

sin hensikt å bruke begrepet pilegrimsferd både om sekulære og religiøse fenomener, fordi 

konseptet blir strukket så langt at det ikke lenger kan gi dypere innsikt i fenomenet (2008: 

20). Margry definerer pilegrimsferd som en reise basert på religiøs eller spirituell 

inspirasjon, utført av individer og grupper, til et sted som blir ansett som mer hellig enn det 

hverdagslige miljøet pilegrimen vanligvis oppholder seg i (2008: 17). Målet for reisen er et 

overnaturlig møte med et bestemt kultobjekt, med den hensikt å oppnå spirituell, emosjonell 

eller fysisk helbredelse eller gode (ibid). Margrys definisjon skiller mellom religiøs og 

spirituell inspirasjon, noe Tomasis definisjon ikke gjør. Han trekker også inn det kollektive 

aspektet ved pilegrimsreiser. Han er i likhet med Tomasi tydelig på stedets rolle som noe 

annet enn pilegrimens hjemlige omgivelser.    

Forskningen på turisme har etter hvert blitt omfattende, og har også sneket seg inn i 

forskning på pilegrimsferd. I en global tidsalder som vi i dag lever i, hvor resten av verden 

kun er en flytur unna, og stadig flere mennesker er på reisefot,
39

 viskes grensene mellom 

pilegrim og turist mer og mer ut.
40

 Turners kjente sitat ”a tourist is half a pilgrim, if a 

pilgrim is half a tourist” (1978: 20), oppsummerer godt denne tendensen. Men har det gått så 

                                                 
39

 I følge United Nations World Tourism Organization ankom hele 940 millioner turister internasjonale 

reisemål i 2010 (https://s3-eu-west-

1.amazonaws.com/storageapi/sites/all/files/pdf/final_annual_report_pdf_3.pdf). 04.05 
40

 Skillet mellom pilegrim og turist har vel aldri vært absolutt. William H. Swatos trekker frem Chaucers 

”Canterbury Tales” som eksempel på at pilegrimer også i Middelalderen hadde blandede motivasjoner (Swatos, 

2002: 93). 
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langt at turisme har tatt over for pilegrimsferden? Er turisme et moderne funksjonelt 

substitutt for religion? Nelson Graburn (1989) er inspirert av både Durkheims 

religionsteorier om det hellige og det profane, og Turners ritualteori. Han mener turisme har 

samme funksjon i det moderne samfunn, som festivaler og religion hadde tidligere. Det som 

først og fremst motiverer turisme, hevder han, er ønsket om rekreasjon. Og kilden til 

rekreasjon kan bare eksistere i det hellige. Turisme er dermed en en ”hellig reise”, som 

fungerer som moderne substitutt for tradisjonelle festivaler og religion.  

Slik Michael Stausberg ser det, er det få empiriske beviser som underbygger påstanden om 

at turisme er i ferd med å erstatte pilegrimsferden. Man ser en stadig økende interesse for 

pilegrimsferd i dag, både i media og i samfunnet forøvrig. Gamle pilegrimsmål tiltrekker seg 

flere og flere reisende, samtidig som det stadig dukker opp nye pilegrimsmål (2011: 55-60). 

En underkategori av turisme som lett kan sammenlignes med pilegrimsferd er kulturturisme. 

Det som først og fremst skiller kulturturisme fra annen form for turisme er førstnevntes 

læremessige funksjon, skriver turismeforsker Greg Richards (2001). Kulturturister forholder 

seg på ingen måte likegyldig til den kulturen de oppholder seg i, de tar del i den og lærer om 

den (2001: 7). I følge Richards kan kultur sies å bestå av hva mennesker tenker, hva de gjør, 

og hva de produserer. Kultur er med andre ord samspillet mellom ulike prosesser, samt 

produkter av disse prosessene (2001: 7). Det kulturturisten først og fremst gjør er å 

konsumere disse prosessene og produktene. Stausberg poengterer at religiøs motivasjon ofte 

eksisterer sammen med andre motivasjoner for religiøse reiser, for eksempel å komme seg 

vekk fra hjemmet, slappe av, oppdage og lære, bli underholdt og så videre (2011: 14). 

Kulturturisme og pilegrimsferd kan derfor oppfattes som to beslektede kategorier. 

Michael York (2002) undersøker hvordan religiøs turisme i dag skiller seg fra tradisjonell 

pilegrimsferd i middelalderen, og hvordan nypaganisters bruk av, og besøk til, hellige steder 

relaterer seg til dette. Han mener det som skiller tradisjonell pilegrimsferd fra moderne 

turisme er at turisme mangler elementer av liminalitet og transformasjon. Det er ingen fare 

forbundet med moderne turisme, i alle fall ikke på samme måte som under middeladerens 

pilegrimsferd (York, 2002: 139).  

Med utgangspunkt i teorien om analytiske begrepers familielikhet, vil jeg gå ut i fra at det er 

mulig å analysere spirituelle reiser i Glastonbury som pilegrimsferd. Jeg vil argumentere for 

at det er flere familiære likheter mellom definisjonene gjengitt over og de reisene jeg har 
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studert i denne oppgaven. De reisende søker etter noe som ikke automatisk kan oppnås 

hjemme. Det de søker etter er noe mer enn bare kulturopplevelser eller sekulære opplevelser, 

det har også en religiøs eller åndelig dimensjon. De reisende ønsker også å komme i kontakt 

med noe overnaturlig på stedet, og flere av helligstedene i Glastonbury, for eksempel 

Glastonbury Tor, kan ses på som kultobjekter (i vid forstand). De ser for seg at møte med 

stedet vil gi dem spirituell, emosjonell og i mange tilfeller fysisk gevinst.  

Glastonbury oppfattes som et sted hvor det er lettere å komme i kontakt med det 

overnaturlige og det guddommelige. Dette er kanskje særlig interessant, all den tid 

informantene i denne oppgaven plasserer det guddommelige i sitt eget indre. Dette vil bli 

drøftet i kapittel sju. 

3.4 Det hellige 

 Hellige steder er viktige for å forankre en religions forestilling om verden, skriver Rothstein 

(2001: 232). I former for religion hvor det å finne sin egen sannhet basert på subjektive 

erfaringer og følelser er sentralt, vil en slik fysisk forankring være viktig for kunne 

konstituere et fellesskap,
41

 og for å gi de religiøse ideene relevans i den enkeltes liv. Å 

oppsøke hellige steder, kan derfor sies å være et betydningsfullt ritual, som setter den 

reisende i fysisk kontakt med sine egne og andres åndelige ideer. Men hva er det som gjør 

enkelte steder hellige? 

Morinis definerer det hellige som et ”valued ideal”, et ideal som for mennesket speiler det 

perfekte, og som mennesket ønsker å komme i kontakt med, eller oppnå, gjennom 

pilegrimsferden. Det er søken etter dette idealet som definerer den hellige reisen (1992: 3). 

Morinis mener idealet som pilegrimen søker etter er kulturelt betinget, og at pilegrimsferden 

derfor gjenspeiler kulturen (ibid). At motivasjonen for pilegrimsreiser speiler den allmenne 

kulturen, er en grunnleggende antagelse i denne oppgaven. 

Espen Dahl (2008) diskuterer det hellige med utgangspunkt i den subjektive vending i den 

vestlige kulturen. Hans diskusjon av begrepet er interessant fordi den legger vekt på 

erfaringer av det hellige. Dahl skriver at ”[d]et hellige vekker en erfaring om noe mer og 
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 Selv om jeg i denne oppgaven tar utgangspunkt i et geografisk sted, finnes det også andre ”steder” som kan 

ha samme funksjon. Internett er et godt eksempel på det, hvor vi ser at ulike former for religion utfolder seg i 

stadig større grad. 
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annet i våre ellers fortrolige omgivelser” (Dahl, 2008: 11). Dahl mener flere nyreligiøse 

bevegelser, for eksempel New Age, har skapt en fleksibel hellighetsforestilling. Hver enkelt 

kan sette sammen sitt eget åndelige univers ved å hente elementer fra ulike religioner og 

tradisjoner (2008: 17).  

Grunnleggende for hellighetsbegrepet, slik det har blitt fremstilt i religionshistorien, er 

skillet mellom det hellige og det profane. For at noe skal være hellig må det ha en kontrast i 

noe som ikke er det. Men flere påpeker at dette skillet ser ut til å være mindre synlig i dag. 

Og hvis det er tilfellet, har hellighetsbegrepet da mistet sin relevans? Tendensen i 

nyreligiøsiteten, og særlig New Age, er at det hellige fremstilles som tilgjengelig over alt og 

til en hver tid. Det hellige gjennomsyrer universet, naturen og menneskene. Det eneste 

mennesket må gjøre for å komme i kontakt med det hellige er å våkne opp for denne 

erkjennelsen, og å innse at det hellige og det guddommelige finnes i en selv. Dette vil vise 

seg å være en viktig forestilling hos pilegrimer i Glastonbury. 

Jonathan Z. Smith (1998) mener det er mennesket som skaper ”sted”, og dermed også hellig 

sted.  Denne oppgaven vil ta utgangspunkt i hellig sted som en sosial konstruksjon, og tar 

dermed avstand fra ideen om at hellige steder har en hellig essens. Et sted er først hellig når 

det blir oppfattet som hellig av noen. Slik jeg ser det, ligger det hellige i erfaringene til de 

menneskene som oppsøker eller forestiller seg stedet. Erfaring er et sentralt begrep i denne 

oppgaven også i emisk forstand, og er viktig for hvordan informantene forholder seg til 

Glastonbury som hellig sted. 
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4 Veien innad 

 

[Veien innad] handler om individuell selvsakralisering, den økte interessen for 

spiritualitet og selvutvikling, for indre fordypning og åndelig 

ressursmobilisering (Krogseth, 2011: 225). 

Interessen for spiritualitet og selvutvikling blomstrer i den vestlige kulturen, noe som også 

får konsekvenser for menneskers religiøse orientering. Samfunnet har på mange områder 

gjennomgått en kraftig sekularisering. Christopher Partridge poengterer at denne 

sekularisering likevel ikke har ført til at den vestlige kulturen er mindre religiøs – den er 

annerledes religiøs (Partridge, 2013: 116). Veien innad skal handle om et sentralt trekk ved 

denne annerledes religiøsiteten, nemlig selvsakralisering.  

Betoning av selvet, individets indre bevissthet, er et gjennomgående trekk ved okkulturen. 

Dette er særlig tydelig i New Age-strømninger, hvor det er en rådende forestilling om at 

selvet er guddommelig. I dette kapittelet skal jeg drøfte noen aspekter ved dette, og samtidig 

gi noen konkrete eksempler på hvordan dette kommer til uttrykk hos spirituelle pilegrimer i 

Glastonbury. Viktige stikkord er det indre selvet, erfaring, intuisjon, holisme  og 

reinkarnasjon. 

4.1 Selvsakralisering – en grunnforestilling 

Do you know what God is, where it is? It’s inside you. God is inside people (Beatrix). 

Selvsakralisering – å opphøye selvet til den ultimate kilden til sannhet og kunnskap – er 

kanskje det mest grunnleggende elementet i okkulturen. Den generelle vestlige kulturen ser 

ut til å være sentrert rundt forestillinger om selvrealisering og selvutvikling, med stadige 

påminnelser gjennom reklamer og magasiner om alt du burde gjøre for å bli et bedre, 

sunnere og gladere menneske fordi du fortjener det. Den subjektive vending har således ført 

til en sterk  individualisering, og et sterkt fokus på velvære. Selvutvikling i den generelle 

kulturen er nært knyttet til helse. Riktig trening, riktig mat og generell velvære fyller 

forsider, nettaviser og blogger. Den til tider fanatiske holdningen til helse kan oppsummeres 

i begrepet helsisme (”healthism”). Stephen J. Hunt mener helsisme representerer et fokus på 
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optimale prestasjoner og effektivitet i alle aspekter av livet. “Indeed, there is so much 

cultural emphasis on health that it is now bordering on a form of religiosity – or even a form 

of fetishism (Hunt, 2003: 184).  

Helsisme handler ikke kun om å kurere sykdom, det betegner en positiv og proaktiv 

tilnærming til helse. Hvert enkelt individ anses som ansvarlig for sin egen helse og velvære. 

Denne holdningen preger også okkulturelle strømninger, kanskje særlig New Age med sitt 

fokus på healing og velvære. Jeg kommer tilbake til dette senere i kapittelet, men først vil 

jeg redegjøre for noen andre sentrale forestillinger som kan knyttes til veien innad og 

selvsakralisering. For å forstå disse forestillingene er det nødvendig å vite mer om selvets 

rolle i okkulturelle strømninger.  

Gud er i menneskene, sier Beatrix i sitatet gjengitt ovenfor. I følge Hanegraaff opererer New 

Age med et uklart skille mellom gud, verden og menneskeheten, i motsetning til de fleste 

andre religioner (1996: 203). En av de vanligste forestillingene i New Age, skriver han, er at 

mennesket essensielt sett er guddommelig (1996: 204). Gud blir oppfattet som en universell 

kraft som trenger gjennom hele universet, og på den måten blir det implisert at alt og alle er 

en del av Guds vesen. Denne guddommeligheten knyttes til forestillinger om et høyere selv 

(”Higher Self”), skriver Hanegraaff. Dette selvet er ikke bundet av tid og sted, og fungerer 

som en personlig bro mellom mennesket og det guddommelige. Det er mer personlig enn 

Gud, og samtidig mer universelt enn det individuelle mennesket. Den normale, hverdagslige 

personligheten som vi vanligvis kaller ”meg” er ikke vårt egentlige selv. Det er det høyere 

selvet som er vår egentlige sanne identitet (1996: 211). Hanegraaff poengterer at det er 

vanskelig å finne eksplisitte forklaringer på dette i New Age-litteraturen, fordi det blir ansett 

som selvforklarende (1996: 204). Selvet kan sies å være en grunnforestilling i verdensbildet 

til de spirituelle pilegrimene i Glastonbury. Forestillinger om et høyere selv er avgjørende 

ikke bare for veien innad, men også for veiene utad og tilbake. Dette vil forhåpentligvis bli 

tydelig utover i oppgaven.  

 Partridge trekker også frem sakralisering av selvet som et av de viktigste metanarrativene i 

New Age (2004: 72-4). Alle mennesker er i stand til å finne sin egen sannhet, blir det 

hevdet. Sannheten finner man ved å henvende seg til sitt eget indre, altså selvet, heller enn 

ved å støtte seg til eksterne kilder. Selvet blir oppfattet som den eneste egentlige sanne 

autoritet. Som det ble vist til i kapittel tre er dette selve kjernen i subjektiviseringstesen. 

Vendingen fra life-as-religion og eksterne autoriteter, til subjective-life-spiritualitet og indre 
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autoritet får også konsekvenser for hvordan individer forholder seg til omverdenen, og 

hvordan de lever sine liv.  

Paul Heelas (1996) har skrevet grundig om ulike forståelser av selvet i New Age. Han 

argumenterer for at New Age slett ikke er så eklektisk og fundamentalt usammenhengende 

som det kan se ut til ved første øyekast. Han ser tydelig et felles språk, et lingua franca i 

New Age, som sentrerer seg om den menneskelige (og planetariske) tilstand, og hvordan den 

kan transformeres ved å søke innover i menneskets autentiske natur. Dette lingua franca, 

hevder Heelas, er selvspiritualitet (”Self-spirituality”) (1996: 2). Slik Heelas ser det, består 

hovedlæren i selvspiritualiteten av tre elementer: For det første forklarer denne læren 

hvorfor livet, slik vi vanligvis opplever det, ikke er som det burde være. For det andre 

beskriver den hva det vil si å oppnå perfeksjon, og for det tredje hevder den å kunne tilby 

ulike metoder og teknikker for å oppnå den perfekte tilværelse (frelse) (1996: 18). 

Utgangspunktet er altså at mennesket ikke fungerer optimalt. En av forklaringene som blir 

gitt på dette, er at vi blir indoktrinert, eller hjernevasket, av samfunnet. Vi lever i et 

materialistisk og konkurransepreget samfunn, som fører oss lenger og lenger vekk fra vårt 

eget indre. Vi er slaver av det institusjonaliserte samfunnet, særlig gjennom 

utdanningssystemet, hvor vi kun lærer å forholde oss til den materielle verden, ikke den 

åndelige. Dette er et viktig poeng for flere av informantene, noe jeg vil komme tilbake til 

senere i kapittelet. 

Det blir hevdet at vi kan oppnå en perfekt tilværelse ved å finne tilbake til vår naturlige 

tilstand. For å gjøre det må vi kunne fri oss fra sosiale konvensjoner og vårt eget ego. Et av 

de viktigste budskapene i selvspiritualiteten, skriver Heelas, er at alle mennesker essensielt 

sett er spirituelle (1996: 19). Vi er alle guder eller gudinner, en forestilling også Hanegraaff 

og Partridge viser til. For å erfare det guddommelige må vi søke innover mot selvet, da det 

indre blir sett på som den eneste sanne kilde til autentisk vitalitet, kreativitet, kjærlighet, ro, 

visdom, kraft, autoritet og alle andre kvaliteter som oppfattes som en del av det perfekte liv 

(ibid). Når vi har lyktes i å bekjempe egoet vil det indre utfolde seg naturlig. Egoet blir sett 

på som fundamentalt dualistisk og fragmentert, og som årsaken til at vi ikke lenger har full 

kontakt med vårt høyere selv. Åndelig utvikling betyr dermed å overvinne dette skillet, og å 

gjenvinne bevissthet om helheten (Hanegraaff, 1996: 220).  



40 

 

Heidis refleksjoner rundt det å fri seg fra egoet eksemplifiserer denne forestillingen godt. 

Heidi mener den som alltid lytter til egoets ønsker vil møte mye motgang og skuffelser i 

livet: 

The thing is to overcome your ego. If the things should work out like you want to have 

in your wishes and your ego wishing, you might get hurt, physically, emotionally, and I 

had a lot of these heartbreaks and also accidents. So I said, ok, I like to give up my ego, 

and I like to come to the will of God and he should guide you where to go. And it works 

much better […]. 

Hvis du lykkes i å sette egoets ønsker til side, vil du kunne leve et bedre og lykkeligere liv, 

mener Heidi. Hun bruker betegnelsen Gud i betydningen universell kilde eller kraft, slik det 

ble vist til ovenfor. Det Heidi implisitt sier er at ved å lytte til det guddommelige i sitt indre, 

er man mindre sårbar for negative opplevelser i livet. Flere av informantene forteller at de 

har opplevd vanskelige ting i livet, men fokuset på den åndelige dimensjonen har hjulpet 

dem ut av de personlige krisene.  

New Age tilbyr en rekke spirituelle metoder for å gi slipp på egoet, oppnå indre erkjennelse 

og perfeksjon. Tanken er at ved å frigjøre selvet fra egoet frigjør man samtidig et enormt 

åndelig potensial som ligger latent i alle mennesker. Ikke alle er klar over at de har dette 

potensialet i seg, men alle kan finne frem til det ved hjelp av ulike typer healing og 

terapier.
42

 Som Morinis har påpekt, som det ble vist til i kapittel tre, kan en pilegrimsferd 

også ta form som en terapeutisk handling eller et ønske om hjelp fra det guddommelige.  

4.2 Erfaring heller enn fortolkning 

Pilegrimene i Glastonbury sier de velger å stole på sine egne følelser i møte med ny 

kunnskap. Selvet som autoritet er knyttet til en bestemt epistemologi i okkulturen, som 

handler om at personlig erfaring er det eneste som kan gi umiddelbar og upåvirket tilgang til 

sannhet. Dette gjelder særlig åndelig sannhet. Det er kun individet selv som kan si om noe 

føles sant eller ikke. Og den eneste måten å gjøre slike erfaringer på er ved å kjenne etter i 

sitt eget indre. Sannhet blir dermed et subjektivt begrep, som er avhengig av følelser heller 

enn fornuft. Partridge skriver at fornuft ikke nødvendigvis forkastes fullstendig, men at det 

er vanlig å stole mer på intuisjon, følelser og fantasi i New Age (2004: 72). Dette poengterer 

også Heelas. Han skriver at den epistemologiske individualismen som preger New Age, 
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fører til at kunnskap som kommer fra eksterne kilder ikke blir godtatt som sanne før de 

eventuelt blir erfart som det  av individet (1996: 21). 

Vektleggingen av erfaring kan også knyttes til en eksplisitt kritikk av institusjonalisert 

religion. I okkulturen blir det ofte hevdet at religion handler om å forstå erfaringer, heller 

enn å faktisk erfare (Partridge, 2004: 49). Formidlet kunnskap fra hellige tekster, kirken eller 

samfunnet for øvrig blir møtt med mistenksomhet. Det er riktignok ikke det samme som å si 

at denne kunnskapen avvises fullstendig. Men slik kunnskap blir sett på som fortolket og 

derfor ”forurenset”. Den samme ”mistenksomheten” gjelder i møte med andre mennesker. 

Anna reiste på en organisert tur til Glastonbury sammen med en gruppe på ca. 10-15 

personer. Men for henne var det viktig ikke å tilbringe for mye tid sammen med de andre i 

gruppen. Hun vil unngå å bli påvirket for mye av andres følelser og meninger. Hun mener 

det er lett å la seg rive med følelsesmessig i en gruppe, og at vi derfor ikke kan være helt 

sikre på om følelsene kommer fra vårt eget indre. Hun sier:  

When you are with group and you are open, it could influence you, you could feel all of 

[the] people and their positions and their thinking […], so from time to time it is good to 

be alone just to calm down and to make what are my feelings and what are feelings of 

the others. 

Beatrix utviser en skepsis overfor konvensjonell utdanning og måten kunnskap formidles på 

i samfunnet.
43

 Hun mener den utdanningen vi får gjennom skolevesenet og universiteter får 

oss til å tenke, noe hun mener hindrer sann kunnskap om verden heller enn å fremme den. 

”Jo mindre du tenker, jo mer vet du”, sier hun. Hun oppfordrer til ikke å lese så mange 

bøker, det er ikke der vi finner den viktigste kunnskapen, mener hun. Selvfølgelig er det 

ikke helt meningsløst å lese litt, presiserer hun, men det hele kommer an på hvordan man 

leser:  

[…] Sometimes you come in a shop and you open up that book at random and you just 

read what you need. Thats how we have to do it, because otherwise we start to control 

things. But then you are not in your intuition, you are not in your heart.  

Ved å åpne tilfeldige bøker på en tilfeldig side kan vi ta til oss den kunnskapen vi er ment å 

få. Sitatet foregriper også det neste tema for dette kapittelet, som for informantene er 

uløselig knyttet til erfaring. Det viktigste verktøyet for genuin erfaring er intuisjon. Ved å 

lese bøker på den måten Beatrix beskriver ovenfor lar man intuisjonen styre, heller enn 
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fornuften. Som vi skal se er intuisjon knyttet direkte til selvet, og når Beatrix sier at vi ved å 

lese bøker på denne måten får tilgang til den kunnskapen vi trenger, må det forstås som at 

selvet styrer denne prosessen. Tanken er at selvet vet nøyaktig hvilke erfaringer det søker, 

selv om egoet og vår ”hverdagsbevissthet” ikke er klar over det. Jeg vil komme nærmere inn 

på intuisjon som åndelig verktøy om litt, men jeg vil først  gi noen flere empiriske eksempler 

relatert til erfaring.  

Et annet viktig aspekt ved hvordan informantene forholder seg til erfaring og opplevelser er 

spontanitet. Heidi forteller om hvordan hun plutselig kan oppleve å komme i en spesiell 

stemning, som hun alltid lar seg henfalle til. Et eksempel på det er fra da hun deltok i 

seremonien Lammas
44

 ved Chalice Well, hvor mange av deltagerne, inkludert Heidi, gjorde 

små improviserte håndbevegelser under en felles meditasjon. Noen holdt håndflatene 

oppover eller vendt innover mot hjertet, andre holdt fingerspissene mot hverandre. På 

spørsmål om hvorfor hun gjorde dette med hendene, svarte Heidi at det av og til skjer ting, 

som gjør at hun plutselig føler for å gjøre en eller annen bevegelse med hendene: 

Sometimes things happen. I open my hands just intuitively, spontaneously. There is no 

mindset before how to have, suddenly I have to keep my hands on my heart or 

sometimes also on my forehead, [or] just to hang the hands down, to just be there. […] 

And I don’t make [my] mind up what happens, because what should happen, happens 

spontaneously. 

I dette utsagnet ligger det en antagelse om at spontane opplevelser er mer autentiske 

opplevelser – det som er ment å skje, skjer spontant. Den samme forklaringen kan være 

gyldig for måten Beatrix leser bøker på. 

Heidi beskriver også et spontant ritual oppe på Toren, hvor flere personer deltok. Det var 

ikke planlagt, men alle bidro på sitt vis. Hun sammenligner slike ritualer med det å være på 

fest. Hvis verten legger for mange føringer på festen og hvordan folk skal oppføre seg, vil 

festen bli anstrengt og kjedelig. Uten for mange føringer, og med de riktige folkene tilstede, 

vil festen bli mye morsomere. 

Dette kan også forklare hvorfor mange uttalte at de ikke hadde noen spesielle forventninger 

til Glastonbury før de reiste dit, og hvorfor flere påsto at de ikke visste særlig mye om stedet 

før de kom dit.
45

 For mange forventninger eller for mye forhåndskunnskap ødelegger for 
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 Beatrix og Bob som hadde vært i Glastonbury tidligere, sa også at de ikke hadde noen spesielle forventniger 

til dette besøket. Harry er unntaket, han har inngående kunnskap til Glastonbury etter å ha besøkt stedet mange 
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spontaniteten, og opplevelsene ville ikke blitt like genuine. Bob sier han har opplevd det han 

kom til Glastonbury for å oppleve, nettopp fordi han ikke hadde noen forventninger til 

akkurat hva han kom til å oppleve.  

Et annet interessant perspektiv som informantene fremmer, er knyttet til selvspiritualitetens 

grunnleggende tanke om at alle mennesker essensielt sett er spirituelle. Flere av 

informantene hevder at det ikke er nødvendig å være bevisst på hva man gjør for at det skal 

ha en åndelig effekt. I intervjuet med Beatrix og Mireille ble det snakk om motivasjoner for 

å dra på pilegrimsreise. Beatrix påsto at folk drar på pilegrimsreiser for å gjenopprette 

energier som har blitt negativt påvirket av traumatiske hendelser i tilknytning til stedet.
46

 

Men, sier hun, det er ikke alle som er klar over dette selv. Det vil si, selvet er bevisst på det, 

og det er selvet som fører menneskene til ulike steder. Så lenge man lar seg lede av selvet 

(eller hjertet) heller enn egoet, kan det ha en effekt: 

You don’t have to know to have an effekt. There is only one rule, and that’s follow your 

heart.  

Det er også greit ikke å oppleve eller føle noe spesielt ved et sted, for ingen opplevelse også 

er en form for genuin opplevelse. Det blir oppfattet som viktig ikke å presse seg til å føle 

verken det ene eller andre, eller la andre mennesker legge føringer på opplevelser og 

erfaringer. Mireille dro på en kornsirkeltur i løpet av oppholdet i Glastonbury, sammen med 

et par andre reisende, blant andre Bob. Hun sa hun ble overrasket da hun ikke følte noe 

spesielt inne i kronsirkelen. En venninne hadde nemlig beskrevet et møte med en kornsirkel 

som helt spektakulært: 

A friend of mine who was here in June she went into a crop circle and she told me it 

was really amazing, ”I got into it and I was blown away”. She fell of her feet, litterally, 

and someone else in the group began to speak another language which no one knew, and 

spectaculare stories, so I thought…wow, hehe. But when I walked in there with these 

men yesterday I didn’t feel anything.  

Mireille sa hun ble usikker på hvordan hun skulle forholde seg til dette. Kunne det være et 

tegn på at kornsirkelen ikke var ekte – altså at den var menneskeskapt
47

 – eller var det noe 

hun gjorde feil? Hun hadde nevnt dette for Beatrix, som mente kornsirkelen kunne være ekte 

                                                                                                                                                      
ganger gjennom flere tiår, og er svært bevisst på hva han ønsker å få ut av sine besøk. 
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selv om hun Mireille ikke hadde opplevd noe spesielt der. Mireille innså da at 

forventningene hadde spilt henne et puss. Kanskje er det ikke nødvendig å føle noe spesielt 

for at opplevelsen skal ha en betydning for henne selv: 

I think now not necessarily you have to feel something. I think I had to be there, and it 

was good and it was special. 

John mener også det er viktig å ha åpne sanser og ikke tenke for mye for å komme i kontakt 

med det hellige.
48

 Det hellige kan sies å oppstå med den umiddelbare erfaringen av et sted 

eller en opplevelse.  

4.3 Å følge hjertet – intuisjon som åndelig verktøy 

Intuisjon overlapper i stor grad med det jeg har skrevet om erfaring. Jeg velger likevel å gi 

det egen behandling her, for å tydeliggjøre intuisjonens funksjon. Intuisjon kan tolkes som et 

verktøy informantene bruker for å få genuine erfaringer. De bruker intuisjon for å komme i 

kontakt med selvet og den åndelige verden. Hanegraaff knytter intuisjon til forestillingen om 

det høyere selvet i sin analyse av New Age-litteratur. Det er dette selvet som forteller oss 

hva vi bør gjøre, fordi det har kunnskap om universets egentlige tilstand. Forestillingen går 

ut på at selvet kobler seg til vår begrensede personlighet gjennom intuisjon. Og ved å stole 

på, og følge, sin egen intuisjon, åpner man for en indre veiledning fra sitt høyere selv 

(Hanegraaff, 1996: 211).  

Informantene snakker om viktigheten av å følge hjertet, sin indre stemme, magefølelsen – de 

bruker flere forskjellige bilder på å beskrive intuisjon. Dette er, i følge dem, den beste måten 

å forholde seg til omgivelsene på. Det er en måte å la seg lede gjennom livet på som de 

mener gir dem flere, og mer autentiske opplevelser. Beatrix sier blant annet:  

[…] We can only live when we take our decisions from the heart. That's light work. It's 

as simple as that, there is no more to it. What you feel is what you do, nothing else.   

Vi lever kun når vi følger hjertet, sier hun. Kun da kan vi oppleve verden og oss selv slik vi 

egentlig er. I følge Anna har mennesket glemt å lytte til denne indre stemmen, og hun mener 

det er viktig at vi finner tilbake til den: 
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I suppose that everybody has such a voice inside, which tell you to do that or to do that, 

but we forgot to listen to it. So I think it’s time when it comes back, you know, to listen 

to our heart and our intuition and our…not logical voices, but the voices you feel. Just 

feel. 

Logikk, fornuft, rasjonalitet – alt dette har ført oss vekk fra selvet, fra indre erkjennelse og 

spiritualitet. Løsningen på dette er å følge intuisjonen. I og med at intuisjon er et redskap for 

å komme i direkte kontakt med det tidløse selvet, vil vi da kunne ta avgjørelser uavhengig av 

ytre påvirkninger. Flere av informantene gir uttrykk for at dette skal være så enkelt og 

uanstrengt som mulig. Man får inntrykk av at det for dem er en selvfølge, slik Hanegraaff 

poengterte i forbindelse med forestillinger om det høyere selvet. Dette gjør at det kan være 

vanskelig å sett ord på, og for dem heller ikke nødvendig å sette ord på.   

Selv om New Age-tilhørere beskrives som epistemologiske individualister, benytter de seg 

også av eksterne guider, guruer, mestere osv. (Heelas, 1996: 34).
49

 Det viktigste er at man 

ikke ukritisk tar til seg det disse veilederne sier, man må først avgjøre om det føles riktig for 

en selv. Heidi mener det er unødvendig å følge alskens kurs for å bli mer spirituell, det skal i 

utgangspunktet komme av seg selv. Heidi mener ikke å si at det ikke finnes snev av ekte 

kunnskap i det som blir lært bort på slike kurs, men det er viktig å ikke binde seg for mye til 

eksterne kilder. Det viktigste er å lytte til sin egen indre stemme. Hun sier: 

Even if you got information, you always have the chance to decide is it my truth or is it 

another truth. Because my truth might differ... 

Det er mulig å tolke det slik at de ønsker finne frem til er en slags opprinnelig tilstand, som 

er det vi sitter igjen med når all ytre påvirkning, alt vi har lært på skolen, alt vi har blitt 

fortalt av foreldre, lærere, religiøse ledere, samfunnet generelt, har blitt skrellet vekk. Det er 

dette spiritualitet handler om for pilegrimene, å lytte til selvet, til det indre, og bare være.   

Bob snakker veldig mye om det japanske begrepet ”mo shin”, som kan oversettes til ”uten 

tanke”. I følge Bob Mo bygger ”mo shin” på zen-buddhistisk filosofi. Han forteller at han 

har trent sverdkamp hos en japansk mester i 35 år, og gjennom denne treningen har han lært 

seg hvordan han kan åpne opp for intuisjon og handling uten å la seg styre av tankene. Han 

sier det tok ham mange år å oppnå denne bevisstheten til hva han gjør før, men har oppnådd 

essensiell visdom med årene, mye på grunn av denne treningen. Dette står i kontrast til det 
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flere av de andre informantene gir uttrykk for at en slik erkjennelse egentlig ikke skal kreve 

så stor innsats. 

4.4 Holisme og healing i veien innad 

Som Heelas og Woodhead poengterer, må ikke subjektivisering forveksles med 

individualisering. Den subjektive vending viser til hvordan individer vektlegger personlig 

erfaring som kilde til religiøs mening og autoritet, men subjektorientert spiritualitet er også 

holistisk. Heelas og Woodhead mener det er snakk om self-in-relation” heller enn ”self-in-

isolation” (2005: 11) Heelas skriver at det er store variasjoner i hvordan selvspiritualitet 

kommer til uttrykk. Noen hevder individet kun er ansvarlig for sitt eget liv, og at å ta ansvar 

for andre bare er å oppfordre til uselvstendighet (Heelas, 1996: 25). Pilegrimene i 

Glastonbury ser ut til å sette seg selv i en større, holistisk sammenheng, og de er opptatt av å 

ta ansvar for omgivelsene rundt seg. 

Heidi forteller om en nær-døden-opplevelse hun hadde etter en motorsykkelulykke. Hun var 

bevisstløs, men opplevde at hun var utenfor sin egen kropp, og at hun var i ett med gresset, 

buskene, trærne, dyrene, innsektene og alt annet i omgivelsene. Og hun følte at hun var i 

sinnet til alle menneskene som sto rundt. Hun opplevde det som en oppvåkning, og det var 

en opplevelse som var fylt med kjærlighet og fred. Hun opplevde dette i forbindelse med en 

alvorlig ulykke, men mener likevel det skal være enkelt å oppnå hvis man bare vet hvordan. 

I vår stressende hverdag har vi lett for å glemme dette, sier Heidi, noe som ulykken ble en 

brutal påminnelse om. 

Bob nekter å forholde seg til mennesket som et utelukkende materielt vesen. For hva er vi i 

det vi kommer inn i dette livet, og hva er vi i det vi forlater det? Han mener vi er en del av 

en større helhet, et større vesen som søker å erfare seg selv gjennom oss. Men ikke alle 

mennesker er klar over dette, mange ignorerer det fullstendig. Bob mener det er en 

forbindelse mellom alt som eksisterer i verden: 

There’s a go between between the spiritual and yourself, and there’s another go between 

between the animal world and yourself, plant world, elemental world... 

Målet for tilhørere i det holistiske miljø er velvære (”wellbeing”), skriver Partridge (2005: 

16). Et tydelig fokus i det holistiske miljø er å utvikle individets potensial og fjerne et hvert 

hinder for en slik utvikling (ibid). Heelas og Woodhead definerer velvære på to måter: For 
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det første bruker de begrepet for å beskrive den generelle subjektive ”feel good”-kulturen i 

vesten, som så vidt ble nevnt helt i starten av dette kapittelet. For det andre, bruker de 

begrepet for å beskrive den spesielle velværekulturen i det holistiske miljø (Partridge, 2005: 

17). Partridge mener denne todelingen er særlig nyttig når man fokuserer på 

subjektivisering. Men ser man velværekulturen i sammenheng med okkultur, mener han å 

kunne påvise at begrepet velvære nesten alltid er et holistisk begrep, også i den generelle 

kulturen. Det har i seg ideen om å forene kropp, sinn og ånd (”body, mind, spirit”), selv om 

”det spirituelle” ikke nødvendigvis blir nevnt. Den generelle velværekulturen kan derfor sies 

å være farget av den okkulturelle velværekulturen (2005: 17). Pilegrismreiser i Glastonbury 

bærer preg av en slik velværekultur. Det er en interessant kontrast til den tradisjonelle 

oppfatningen av pilegrimsferd som bestående av liminalitet og anti-struktur, strevsomme 

vandringer og potensielle farer, noe som vil bli drøftet i kapittel sju. 

Et eksempel på hvordan helse og velvære kan være en sentral del av religiøsitet, er healing. I 

følge Stephen J. Hunt er healing først og fremst sentrert om individet, og utgangspunktet for 

de fleste former for healing er å behandle hele personen, både fysisk og mentalt. Det dreier 

seg i stor grad om individers emosjonelle og psykologiske utvikling (2003: 184). Dette 

henger også sammen med en holistisk forståelse av verden, og ønsket om å forene kropp, 

sinn og ånd. I Glastonbury er det et mylder av ulike healing-tilbud som pilegrimene kan 

benytte seg av, alt fra reiki-healing, krystall-healing og nymånehealing.
50

 

Healing fokuserer på transformasjon ved å aktivere personens åndelige potensial, som ligger 

latent i alle. De fleste former for healing legger til grunn at kroppen har en iboende evne til å 

helbrede seg selv, og healing går veldig ofte ut på å fjerne blokkeringer i kroppen, slik at 

kroppen kan sette i gang sin egen healingprosess (Hunt, 2003: 187). Men healing handler 

om mye mer enn å kurere sykdom, det handler også om å helbrede jorda, rette opp i skader 

som er påført av industriell kapitalisme, fremme kreativitet, å helbrede hele personen i en 

sosial og kulturell kontekst, samt tidligere liv-healing (ibid). Det å helbrede jorda vil være et 

viktig tema i neste kapittel, ”Veien utad”. Tidligere liv-healing kan være relevant for ”Veien 

tilbake”, hvor jeg kommer til å skrive om reinkarnasjon. Men denne typen healing var ikke 

et tema i mine møter med pilegrimer i Glastonbury, og får dermed ikke plass i denne 

oppgaven.  
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4.5 Reinkarnasjon 

Selvet knyttes også til forestillingen om reinkarnasjon. Fordi selvet ikke er bundet av tid og 

rom, kan det leve mange liv på jorda, og dette blir sett på som en måte å utvikle selvet på 

(Gilhus og Mikaelsson, 1998: 156). Det er et paradoks i denne forestillingen, mener Gilhus 

og Mikaelsson, fordi det høyere selvet blir ansett som både absolutt og innsiktsfullt, men 

også som noe menneskene lever i verden for å utvikle (Gilhus & Mikaelsson, 1998: 156-

157). Reinkarnasjon er en svært utbredt forestilling i New Age, og også noe pilegrimene i 

Glastonbury er opptatt av. Reinkarnasjon vil også være et tema i kapittel seks, «Veien 

tilbake»,  hvor denne forestillingen vil knyttes til fortidserindring. Der vil det også bli vist til 

relevant empiri. Her vil jeg gå kort inn på gjenfødelse som en måte å forklare selvets 

åndelige utvikling på. 

Den moderne vestlige forestillingen om reinkarnasjon kan man spore tilbake til siste halvdel 

av 1700-tallet, men det var først med teosofien at den fikk en større betydning. Deretter har 

den blitt sterkt preget av hinduistiske og buddhistiske forestillinger om samsara og karma, i 

tillegg til eldre oppfatninger av sjelevandring i vestlig filosofi og religion (Gilhus og 

Mikaelsson, 1998: 157; Hanegraaff, 1996: 475-82). I følge Hanegraaff tror de aller fleste i 

New Age-miljøet på forestillingen om reinkarnasjon (1996: 262). Hanegraaff understreker at 

denne forestillingen blir sett på som en del av en større prosess, som handler om åndelig 

evolusjon (1996: 262). Reinkarnasjon er en viktig del av en åndelig læringsprosess, hvor 

hvert nytt liv på jorda er en mulighet for selvet til å samle erfaringer som det trenger for å 

komme seg videre i sin åndelige utvikling. Erfaring handler dermed ikke kun om det du 

opplever her og nå, men også om de samlede erfaringene du gjør deg gjennom mange liv. Å 

sette all erfaring inn i en slik kontekst åpner for å gjøre selv det mest hverdagslige til noe 

avgjørende og betydningsfullt. 

All virkelighet blir sett på som en illusjon, ikke i negativ forstand, men som meningsfulle 

illusjoner som er til for at selvet skal kunne gjøre seg erfaringer. Denne illusjonen er det 

vanlig å tenke at det er selvet som har skapt. Selvet vårt har valgt de livene vi lever på jorda 

ut i fra hva det trenger å lære (Hanegraaff, 1996: 267-8). Vanskelige utfordringer og 

smertefulle opplevelser tolkes i denne sammenheng som nødvendig læring. I og med at 

pilegrimene er opptatt av å komme i kontakt med sitt eget selv, kan en pilegrimsreise til 
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Glastonbury ses som en del av en større åndelig utvikling. Så langt ”Veien innad”, i neste 

kapittel skal det handle om pilegrimsferdens ytre dimensjon – ”Veien utad” 
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5 Veien utad 

 

Veien utad bekreftes gjennom tendensene til natursakralisering og 

økoreligiøsitet i nyreligiøsiteten som i kulturen for øvrig (Krogseth, 2011: 225). 

 

Grønne verdier har fått en stadig større plass i den vestlige kulturen. Miljøbevegelsen har 

gått fra å være en motkulturell bevegelse til å bli en sentral aktør i den politiske debatten. 

Store og små selskaper profilerer seg som ”grønne”, og stadig flere er opptatt av økologiske 

og ”naturlige” produkter. Miljøbevissthet har rett og slett blitt en del av den vestlige 

mentaliteten. Dette gjenspeiler seg også i okkulturen.   

Veien innad handlet om et av de viktigste trekkene ved den refortryllede vestlige kulturen, 

nemlig vendingen mot subjektive verdier, og mot det guddommelige selvet. Mange 

okkulturelle strømninger som har vokst frem i dette klima, har selvsakralisering som sitt 

fremste kjennetegn. Samtidig ble det vist til hvordan selvet blir tolket inn i et holistisk 

verdensbilde, som viser at det ikke handler så mye om selvet isolert fra omgivelsene som 

selvet i relasjon til omgivelsene. I dette kapittelet skal det handle om hvordan 

natursakralisering kommer til uttrykk hos pilegrimene på deres reise i Glastonbury, og 

måter de setter det holistiske selvet i sammenheng med natur og landskap. Etter en kort 

redegjørelse av paganistiske forestillingers innflytelse på dette området, vil fokuset rettes 

mot okkulturelle forestillinger om ley lines, energier, hellig geometri og kornsirkler.  

5.1 Natursakralisering – paganistiske strømninger 

Partridge mener det i dag foregår en refortrylling av grønne verdier. De ideene som danner 

bakgrunnen for dagens miljøbevegelse har mye til felles med sentrale trekk i okkulturen. 

Fordi de også har en tendens til å være eklektisk, mener Partridge man kan se tydelige 

sakraliseringstendenser i miljøbevegelsen (2005: 43). Partridge ser en klar sammenheng 

mellom subjektivisering, holisme, velvære og miljøengasjement. Fordi fokus på personlig 

velvære ofte er fundamentalt holistisk, føler mange også et ansvar for det som befinner seg 

utenfor selvet, noe som særlig viser seg i engasjement for miljø og natur (2005: 43). 
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Partridge mener samtidens sakralisering av natur har en viss kontinuitet med romantikkens 

naturidealer. Romantikken fremhevet natur over konvensjoner, det organiske over det 

mekaniske, det metafysiske over det fysiske og følelse over tanke (2005: 47-50). I det 

okkulturelle miljø er det en vanlig oppfatning at moderniteten har fjernet mennesket fra 

naturen, og at vi må finne tilbake til den kunnskapen som fantes om naturen i førkristen tid. 

Paganisme bidrar i denne sammenheng til okkulturen med et stort reservoar av ideer.  

Paganistiske strømninger har vokst på lik linje med andre nyreligiøse strømninger de siste 

tiår. New Age og nypaganisme overlapper på mange områder, men det er likevel vanlig å 

behandle dem som to adskilte bevegelser. Det er nok mulig at påvirkningen går mer fra 

nypaganisme til New Age enn andre veien. Hunt påpeker at det nok er mange paganister 

som vil motsette seg å bli satt i samme bås som New Age (2003: 147). Hanegraaff 

argumenterer for at nypaganisme bør behandles som en del av New Age-bevegelsen, i hvert 

fall i vid forstand (sensu lato), men likevel anses som en distinkt subkultur innenfor den 

bevegelsen (1996: 79). I denne oppgaven er jeg ikke så opptatt av nypaganisme som 

bevegelse eller subkultur i seg selv, men heller hvordan nypaganistiske forestillinger, som 

en sentral del av okkulturen, bidrar til ulike fortolkningene av naturen i Glastonbury.  

I likhet med New Age er nypaganismen svært eklektisk, og den store variasjonen innad i 

bevegelsen gjør det vanskelig å gi en helhetlig definisjon. Noen av de viktigste 

hovedretningene i nypaganismen er i følge Gilhus og Mikaelsson guddinnebevegelsen, 

wicca, åsatro, druidisme og nysjamanisme, som igjen omfatter ulike undergrupper (1998: 

100). Nypaganismen revitaliserer førkristne europeiske religioner som germansk, norrøn og 

keltisk religion. Den kjennetegnes av polyteisme, og vektlegger livet i denne verden. 

Paganisme er animistisk, og ser alle ting som ladet med vitalitet. Sjamanen er en sentral 

figur, som kan kommunisere med åndeverdenen gjennom transe og visjoner. Til tross for det 

store mangfoldet feirer alle paganister naturen på en eller annen måte. Mange nypaganister 

er også opptatt av rituelle feiringer i forbindelse med årstidsmarkeringer, for eksempel 

imbolc og beltane
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 (Gilhus og Mikaelsson, 1998: 99). Disse feiringene er viktige i 

Glastonbury. Også ved Stonehenge og Avebury samles folk for å feire disse paganistiske 

høytidene. Harry forteller at han har vært med på slike feiringer mange ganger oppe på 
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nypaganistiske grupperinger.   



53 

 

Glastonbury Tor. I Glastonbury er det lett å identifisere nypaganistiske strømninger, som 

særlig trekker på den keltiske tradisjonen i Storbritannia og gudinnekult.  

Keltisk spiritualitet og druidisme har en helt sentral plass i Glastonburys spirituelle 

landskap. Keltisk spiritualitet brukes i dag som betegnelse på et mangfold av tro og praksis. 

I vid forstand brukes det for å beskrive førkristen keltisk religion, den keltiske kirken og 

samtidsreligiøsitet som er inspiret av keltisk religion (Bowman, 2007a: 17). Som med det 

meste av vestlig samtidsreligion er det også stor variasjon i keltisk nypaganisme. Bowman 

mener keltisk spiritualitet kan fungere som et lingua franca i Glastonbury. Selv om steder, 

myter og visjoner om fortid og fremtid er omtvistet, representerer det keltiske noe felles 

(Bowman, 2007a: 30). En sentral forestilling i keltisk tradisjon er at det finnes såkalte 

”tynne steder”, steder hvor det kun er et tynt slør mellom det synlige og det usynlige, denne 

verden og den åndelige verden. Glastonbury, som i stor grad er preget av den keltiske 

tradisjonen, blir oppfattet av mange som et slikt sted.  

En hver grundig diskusjon av pilegrimsferd må ta i betraktning båndet mellom naturen og 

det hellige (Tomasi, 2002: 10-11). I paganistiske og åndelige pilegrimsreiser til Glastonbury 

er dette båndet essensielt. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor naturen og landskapet i 

Glastonbury, med sine runde høydedrag og grønne sletter, blir opplevd som å bære i seg noe 

hellig. Mystikken blir forsterket av at Stonehenge, Avebury og andre megalittiske 

konstruksjoner befinner seg ikke veldig langt unna. Og i sommersesongen dukker det 

nærmest daglig opp nye kornsirkler i åkrene rundt om kring disse megalittiske 

konstruksjonene. Glastonbury er en del av et større område som mange mener syder av 

kraftfulle energier, hvor ekstraordinære ting oppstår hele tiden.  

Kultforfatteren John Michell
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 (1933-2009) skriver at bak Glastonburys religiøse historie 

ligger den egentlige grunnen til stedets spesielle karakter. Glastonburys hellighet er ikke 

bestemt av menneskelige konstruksjoner, ei heller av historiske hendelser. Den er bestemt 

direkte av naturen (1997: ii). Det spesielle landskapet bidrar sterkt til denne følelsen av å 

være på et ”tynt sted”. Gudinnebevegelsen tolker landskapet i Glastonbury som et symbol på 

gudinnene som er tilknyttet stedet, særlig ”the Lady of Avalon”, også kjent som Morgan la 

Fey. For dem er Avalon et magisk landskap hvor gudinnen har levd til alle tider, og hvor 

hun fortsatt lever i dag. På hjemmesiden til gudinnetempelet skriver de i poetiske drag: 
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 John Michells forfatterskap har spilt en sentral rolle for Glastonburys utvikling som moderne New Age-

senter. 
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THE GODDESS is alive in Glastonbury, visible for all to see in the shapes of the sacred 

landscape. She is soft as the rounded hills of Her body and sweet as the apple blossom 

that grows in Her orchards. Here Her love enfolds us every day and Her voice is always 

near, carried on the wind, whispering through the mists of Avalon.
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Anna er den av informantene som er mest opptatt av gudinnetilbedelse. Hun reiste til 

Glastonbury først og fremst for å komme i kontakt med feminine energier på stedet. Anna 

mener kvinner må bli mer bevisst på sin egentlige natur, heller enn å streve etter maskuline 

idealer. Det er viktig å være i kontakt med naturen, og naturen i oss selv, sier hun. På samme 

måte som i sitatet fra gudinnemiljøet gjengitt ovenfor, mener hun naturen og landskapet i 

Glastonbury symboliserer Gudinnen: 

I think that what is most important for me that here i can really feel the essence of the 

woman. Which is not about logical things, it’s kind of … unseen world … […] And the 

woman is here to bring love and understanding and harmony. And I think that here in 

nature and everything, the sculpture of the nature, that everything is speaking about it. 

John sier at han har følt det hellige i tilknytning til naturen helt siden han var liten gutt. Han 

hadde ikke den gang begrepene for å sette ord på det, men dette er noe han har blitt mer og 

mer bevisst på i voksen alder. På spørsmål om hva hellig er svarer han at det hellige handler 

mye om opplevelse. Dette utsagnet trekker oss tilbake til veien innad, hvor det ble vist til 

erfaringens og opplevelsens betydning for pilegrimene. 

De reisende i Glastonbury er opptatt av å oppleve naturen, og mange sier de ønsker å være 

der for å erfare den naturlige energien på stedet. Energi er et ord som dukker opp i de fleste 

samtaler i Glastonbury, og brukes også mye i den generelle okkulturen. Når det blir snakket 

om energier i Glastonbury handler det ofte om guddommelige energier, eller feminine 

energier, som gudinnemiljøet mener preger stedet. Men vel så ofte dukker forestillinger om 

jordenergier opp. Tanken er at det flyter energier i strømmer gjennom jorda, gjennom 

såkalte ley lines. Disse forestillingene viderefører ideer fra vestlig teosofi, men blandes også 

med paganistiske og østlige elementer.  
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5.2 Ley lines og jordenergier 

John er veldig opptatt av stedets kraft. Han snakket blant annet om subtile energier da jeg 

intervjuet ham i påsken 2012. Han snakket om dette i forbindelse med ulike oppfatninger av 

det hellige. Han mener følelsen av subtile energier dreier seg om et slags klarsyn. Det er 

ikke et dødt teoretisk system, sier han, det er høyst levende. Det er også på en eller annen 

måte knyttet til det sanselige: 

Eg kan ikkje utelata det feltet som kalles for subtile energier når det gjeld det hellige, at 

det e’ en numinøs kraft som e såpass objektiv at den kan verifiseres uavhengig. Men eg 

kan ikkje si heilt sikkert at det e sånn heller. […] Eg tror bestemt ikkje at subtile 

energier kun e’ snakk om elektromagnetisme. Det e’ en åndelig kraft.  

Det er her snakk om noe annet enn fysikkens definisjon av energi, det er snakk om en 

numinøs kraft, som John mener muligens kan forklare det hellige. Forestillinger om slike 

energier kan man finne i esoteriske strømninger, og de kan sammenlignes med lignende 

forestillinger fra østlige religioner, for eksempel chi, kundalini og prana. I Glastonbury 

sirkulerer det mange forestillinger som kan knyttes direkte til dette, og veldig ofte blir de 

satt i sammenheng med ley lines.  

Adrian Ivakhiv (2001) identifiserer tre tema han mener er sentrale for hvordan 

økospiritualiteten og New Age forholder seg til jorda(2001: 18-19). Det første er 

forestillingen om at jorda er et levende vesen, og som fungerer som en modergudinne for 

menneskeheten. Det andre er troen på energier som sirkulerer i jorda, som kan danne 

geometriske mønster, linjer og nettverk. Disse linjene mener mange kan krysse på bestemte 

steder. Det tredje er forestillingen om at førmoderne sivilisasjoner og urbefolkningskulturer 

har vært (eller er) mer sensitive overfor disse energiene, og at de har en dyptgående 

kunnskap om dette som har blitt glemt eller fortrengt med moderniteten. Men denne 

kunnskapen vi nå er i ferd med å finne tilbake til, blir det hevdet, noe som vil lede oss over i 

en ny tidsalder. Dette siste punktet er et viktig tema i kapittelet ”Veien tilbake”. I dette 

kapittelet vil jeg se nærmere på de to første punktene, og hvordan disse forestillingene 

kommer til uttrykk hos mine informanter.  

Ideen om at jorda er en besjelet organisme har eksistert lenge i mystiske og okkulte 

tradisjoner i vesten. I nyere tid har denne forestillingen blitt satt i sammenheng med Gaia-

hypotesen, som har fått sitt navn etter den greske modergudinnen Gaia. Denne hypotesen ble 

utviklet av biokjemiker James Lovelock og mikrobiolog Lynn Margulis (1979), og går ut på 
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at jorda oppfører seg som om de utgjør en enhetlig, dynamisk selvregulerende organisme. 

Denne ideen fikk raskt gjenklang også utenfor akademia, og har blitt tatt opp som et sentralt 

element i flere okkulturelle strømninger. Forestillingen har særlig blitt populær i 

gudinnebevegelsen (Ivakhiv, 2001: 20), som også er godt etablert i Glastonbury. 

Beatrix snakker om transformasjonen fra den gang alt liv eksisterte i perfekt enhet på jorda 

og i universet. Samtidig tilkjennegir hun sitt syn på jorda som en levende bevissthet: 

The earth is a living person. And the living person is whole, you know, there was unity, 

there was, let’s say a kind of oneness. So there were no distortions. Just to make it a bit 

simple now, and because it’s an energy, it’s an inside energy and an outside energy, so 

there are...the lines...when you have oranges there’s a net around it. Now and the earth 

has an aura like human beings, and that is the network around it. And it’s much more 

around it, you see, and it has been a moment where everything was perfect. 

Beatrix mener ley lines eller jordenergier som går i linjer over hele kloden og som hun 

mener holder jorda på plass og binder ulike helligsteder sammen. Det som for 

utenforstående kan virke som en obskur
54

 forestilling, er faktisk veldig utbredt i okkulturen. 

I Glastonbury er denne forestillingen svært fremtredende, veldig mange av dem jeg snakket 

med var opptatt av, eller nysgjerrig på dette. 

Forestillingen om at jorda er omsluttet av et nettverk av energibaner, såkalte ley lines, kan 

spores tilbake til amatørarkeologen Alfred Watkins (1855 – 1935). I 1922 ga han ut boken 

“Early British Trackways: Moats, Mounds, Camps and Sites”, hvor han påstår at historiske 

steder, kirker og monumenter i England er knyttet sammen av rette linjer som han kaller 

”leys”.
55

 Han mente dette kunne være gamle transportruter som utgjorde rette linjer i 

terrenget av praktiske årsaker. Watkins teorier har senere blitt tolket inn i esoteriske 

forestillinger om jordmysterier.  

John Michell har bidratt stort til å popularisere tolkningen av slike leys som energibaner i 

jorda. Hans tolkning av ley lines er influert av blant annet hellig geometri, hellig landskap 

og numerologi. Hans bok ”The View Over Atlantis” (1969) er en kultklassiker på dette 

feltet, og dukker stadig opp i Glastonbury-relevante sammenhenger. I en annen bok, ”New 

Light on the Ancient Mystery of Glastonbury” (1997), skriver Michell at det mange steder i 

verden er mulig å identifisere lignende mønstre som de Watkins kartla i England. Verden 

over er monumenter, helligdommer og landemerker plassert på rette linjer, påstår han. I 
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 Watkins kalte disse linjene “leys” fordi de han fant ut at de ofte går gjennom steder som har ”ley” i navnet. 
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Storbritannia er det først og fremst megalittiske monumenter som danner dette mønstret. 

Michell sammenligner ley lines med såkalte dragelinjer fra kinesisk  geomantikk,
56

 og 

mener fenomenene tilsynelatende er så like at det er naturlig å anta en felles funksjon. Han 

påstår at ”the function to which the ley system seems best and uniquely adapted is the 

conveyance of spirit or energy, and that accords with the stated purpose of geomancy in 

China” (Michell, 1997: 34). Linjenes funksjon er å føre åndelige energier rundt i jorda. Det 

at forstillingen om drageenergier i kinesisk geomantikk blir satt i sammenheng med ley lines 

og jordenergier fra vestlige jordmysterier, mener Partridge er et godt eksempel på hvordan 

ideer føyes sammen i okkulturen for å skape en samtidsspiritualitet. (Partridge, 2005: 74). 

Det er tydelig at forestillingen om jorda som et levende vesen har en sentral rolle i teorier 

om ley lines. Ley lines blir, som nevnt, ofte forklart som jordas nervebaner eller blodårer, 

som frakter livskraft rundt til ulike steder. Ley lines blir også forklart som en mulig kobling 

mellom mennesket og jorda. Ved å koble seg på disse jordenergiene, kan man ”lade som et 

batteri”, som Heidi sier. Men mennesker kan også gi positiv energi tilbake til jorda, er det 

mange som mener. Dette er en viktig handling for mange reisende til Glastonbury, noe jeg 

skal komme tilbake til under overskriften ”Holisme og healing i veien utad” litt senere i 

kapittelet. 

Mange mener at det oppstår en spesielt sterk energi der ley lines krysser, noe som brukes 

som forklaringsmodell på disse stedenes spesielle tiltrekningskraft. I Glastonbury er det en 

vanlig oppfatning at to slike linjer, Mikaelslinjen og Marialinjen, krysser på Torens øverste 

punkt. Harry sier han liker å sove oppe på Toren under åpen himmel når han er i 

Glastonbury. Han har i likhet med John en mer analytisk tilnærming til ley line-fenomenet 

enn de andre informantene, men sier han lett kan la seg overbevise om at han føler det han 

føler oppe på Toren fordi han ligger oppå slike ley lines. Han forteller samtidig om en 

kollega som har gjort en matematisk studie av ley lines for å finne sannsynligheter for om 

det er et reelt fenomen eller bare tilfeldigheter. Kollegaen konkluderte med at det er så 

mange historiske steder, bygninger og potensielle markører at det nesten er umulig å unngå 

at ingen av dem står på linje. Samme kollega gjorde også et morsomt eksperiment med 

telefonbokser: 
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 Geomantikk er en form for spådomsteknikk, som tar i bruk geografiske strukturer i naturen. Geomantikk er 

beslektet med hellig geometri og hellig geografi. 
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[…] You can actually form ley lines linking telephone boxes, so it could well be that ley 

lines are really a coincidental phenomenon, but that doesn’t stop them from being real. 

If they’re real in people’s minds, then they’re real. Whether they are coincidental or 

whether they are created for a purpose. So, when I sleep on the Tor I can easily be 

persuaded that I am there, that I’m feeling what I’m feeling because it is on a major ley 

line. I dont know. 

Jeg hadde noen uformelle samtaler med to personer som har vært aktive i kartlegging av ley 

lines i Glastonbury. De sier det er forskjell på ley lines og jordenergilinjer (”earth energy 

lines”). Ley lines er rette, mens jordenergilinjene kan svinge seg i alle retninger. Det finnes 

store energilinjer og mindre energilinjer, og han sammenligner dem også med menneskets 

nervesystem eller blodomløp. Energilinjene påvirkes av universet, særlig sola og månen, 

men mennesker kan også påvirke dem, sier de. Det er riktignok kun de små linjene 

menneskene har evne til å endre, de større linjene er mer konstante.  De kan svinge seg frem 

og tilbake i landskapet, og kan endre plassering med opp til 20 meter. De understreker også 

at menneskene kan bli påvirket av disse linjene. På samme måte som John bruker de 

søkevinkeler
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 for å peile seg inn på disse energilinjene. De understreker at det ikke er 

metallpinnen i seg selv som finner linjene, det er den som holder metallpinnen. Pinnen er 

bare en forlengelse av en selv. For å finne linjene må man stille helt konkrete spørsmål, det 

er ikke nok bare å vandre rundt i landsskapet i håp om å støte på en. Det gjør det til en 

subjektiv handling, som igjen kan føre til at ulike personer kommer frem til ulike tolkninger. 

De to hadde kommet frem til to ulike kart over ley lines i Glastonbury. De forklarte det slik 

at man kan komme frem til ulike forståelser av ley lines, på samme måte som gud tolkes 

ulikt fra religion til religion. Selv om forståelsen er ulik er det den samme essensen som 

ligger bak.
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Bob forteller at han hadde sitt første møte med Glastonbury gjennom en guidet meditasjon 

hjemme i Colorado. Tanken var at de ved hjelp av meditasjon skulle reise gjennom en ley 

line i jorda, for så å komme opp til overflaten på et gitt sted. Stedet ble beskrevet som ruiner 

av et tempel hvor Maria Magdalena og Josef fra Arimatea hadde oppholdt seg. Men stedet 

strakk seg også enda lenger bakover i tid, til før Glastonbury Abbey ble bygd. Også på den 

tiden ble stedet oppfattet som et hellig sted, som et sted med sterke energier, og det var 

derfor de reiste dit i den guidede meditasjonen. De ville åpne opp en portal slik at de kunne 
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redskap i okkulturelle sammenhenger. 
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felles essens.  
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bevege seg mellom Colorado og Glastonbury. Bob sier han har vært med på mange guidede 

meditasjoner, og en av dem førte ham hit denne gang. Han tilbragte en uke på Orknøyene 

for å gå til den andre enden av portalen og åpne forbindelsen til Colorado derfra: 

So that i have a two way street to and from those sacred places. And they are deep 

spiritual places that I wanna be able to move between in meditation. 

Bob forklarer disse portalene eller forbindelsene som ormehull. Han sier han kan bevege seg 

gjennom disse ormehullene og komme ut igjen på andre steder.  

It’s like you don’t travel along the ley line along the surface of the earth and go 

traveling across the world. You actually go in to it yourself and pull your energy into 

the earth, and bring that energy up in the other place.  

Bob forklarer at dette er høyst reelt, det er ikke snakk om en symbolsk reise gjennom disse 

reisene. Han jobber hele tiden med å åpne slike portaler, slik at han kan oppsøke hellige og 

kraftfulle steder uten å egentlig reise hjemmefra. 

5.3 Hellig geometri og kornsirkler 

Hellig geometri er en forestilling – med røtter i esoterismen – som ofte dukker opp i 

Glastonbury, og som også kan knyttes til en form for natursakralisering. Hellig geometri 

fremstilles som et universelt prinsipp, som er mulig å kjenne igjen på hellige steder over 

hele verden. Michell (1997) skriver om den engelske arkitekten og arkeologen Frederick 

Bligh Bond, som er mest kjent for sine utgravninger i Glastonbury Abbey tidlig på 1900-

tallet og frem til 1921. Bligh Bond brukte visstnok spirituelle metoder i sitt arbeid, blant 

annet blir det påstått at han kommuniserte med døde munker som fortalte ham hvor han 

skulle grave. Harry har mye kunnskap om dette, og sier han var svært opptatt av dette da han 

kom til Glastonbury for første gang på 1970-tallet. Harry mener denne interessen i stor grad 

har forsvunnet, og at reisende til Glastonbury i dag er mer opptatt av hva som skjer her og nå 

enn historie.
59

 Bligh Bond var, i følge Michell, opptatt av esoteriske forestillinger om 

numerologi og hellig geometri. Bligh Bond mente Glastonbury Abbey kunne være bygd 

etter slike prinsipper. Han fattet også interesse for Stonehenge og steinsirkelens formasjon. 

Senere undersøkelser basert på Bligh Bonds teorier antyder en geometrisk forbindelse 

mellom de to stedene, skriver Michell (1997: 145-169). Mange som er interessert i hellig 

geometri mener dette matematiske prinsippet har blitt brukt i byggingen av helligdommer 
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over hele verden, for eksempel pyramidene i Egypt, eller Nidarosdomen her hjemme. Men 

mange hevder også det er mulig å finne i naturlige formasjoner i landskap verden over. De 

fleste jeg snakket med i Glastonbury viste en nysgjerrighet overfor dette, men det er John og 

Bob som viser den største interessen for hellig geometri. Hva er så hellig geometri? Det 

følgende sitatet fra Pilegrimssenterets hjemmeside, gir en veldig teknisk beskrivelse:  

These ratiosare [sic] pi, or π (3,1416):1 – the ratio of the diameter of a circle to its 

circumference; phi, or Ø (1.618):1 – the Golden Section of the Greeks; the √2 (1.414):1 

– the diameter of a square whose side is 1 – i.e. 1:1; the √3 (1.732):1 –created by the 

vesica pisces made of two identical interlocking circles that share a common radius;and 

the √5 (2.236):1 – the diagonal of a the double square, one that is twice as long as it is 

wide – i.e. 2:1.
60 

Pilegrimssenteret hevder disse fem formlene utgjør grunndelene i hellig geometri. Jeg skal 

ikke gå nærmere inn på disse formlene, men sitatet viser at denne geometrien følger 

bestemte regler på lik linje med annen geometri. Bob var veldig ivrig etter å lære bort de 

grunnleggende prinsippene ved hellig geometri, men han viste aldri til tall og formler som i 

sitatet over. Han satte seg ned med penn, papir og passer, og tegnet opp de mest 

grunnleggende mønstrene. Han viste også frem noen bilder han hadde malt ved bruk av 

hellig geometri. På den måten mente han også å kunne vise hvordan religiøse symboler, som 

for eksempel davidstjernen, livets tre og yin og yang alle er formet etter disse geometriske 

prinsippene. Han tegnet også Vesica Piscis, som blir nevnt i sitatet over. Vesica Piscis er et 

viktig symbol i Glastonbury. Lokket over Chalice Well, donert av Frederick Bligh Bond i 

1919, bærer dette mønsteret. Chalice Well Trust, som forvalter Chalice Well Garden, hvor 

denne brønnen befinner seg, skriver på sin hjemmeside: 

The Vesica Piscis is an ancient sacred symbol of two interlocking circles where the 

circumference of one circle goes through the center of another identical circle. Its 

geometry symbolises a union, of heaven and earth or spirit and matter and appears 

throughout the gardens.
61

 

Vesica Piscis hevdes altså å være et gammelt hellig symbol, som symboliserer enhet mellom 

himmel og jord, ånd og materie. Her kan man også spore forestillinger knyttet til veien 

tilbake. Pilegrimssenteret skriver videre i sin redegjørelse av hellig geometri, at disse 

mønstrene har blitt funnet på hellige steder knyttet til gamle sivilisasjoner, for eksempel 

Maya-templer, pyramidene i Egypt, Gotiske Katedraler, Stonehenge og Salomons tempel.
62
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Dette er på samme måte som forestillinger om ley lines en måte å sette hellige steder i 

sammenheng på. Hellig geometri kan også finnes i naturlige formasjoner, og åpner for en 

større bevissthet, og en direkte kontakt med det hellige, hevder John:  

Visse steder, i kraft av sin struktur, sin naturlige geometri, åpner seg for en større 

bevissthet.  

Mange som reiser til Glastonbury i sommersesongen oppsøker også kornsirkler som 

befinner seg i nærliggende områder. Bob setter kornsirkler i sammenheng med hellig 

geometri. Han er usikker på om kornsirklene er skapt av utenomjordiske vesener, spesielle 

jordenergier, eller om det er menneskehetens kollektive bevissthet som manifesteres i 

bestemte mønstre.
63

 Han mener hensikten med kornsirklene er å gi et budskap til 

menneskene på jorda. Budskapet har ikke menneskene klart å tolke ennå, men han mener 

nøkkelen til å kunne lese dette budskapet er hellig geometri. Kornsirklene kan derfor ses på 

som en dialog: 

I want a relationship...the crop circles to me are about a conversation. There is a 

dialogue through art, through geometry, and creativity, and from and into the earth 

itself, that these crop circles are manifestations of. 

Bob har i mange år jobbet med hellig geometri i kunst, og mener derfor han er i stand til å 

kjenne igjen dette ”språket”. Han har et mikrokosmos-makrokosmos-perspektiv på dette, og 

mener hellig geometri må forstås opp imot planetenes avstand fra sola, og deres bevegelser i 

solsystemet (astrologi). På spørsmål om hvordan han definerer det hellige i hellig geometri, 

svarer han at det har mye med subjektet å gjøre, at hellig geometri, i motsetning til ”vanlig” 

geometri, har en innvirkning på sinnet vårt. Det åpner opp sinnet og gir oss en større 

forståelse, sier han. Det subjektive har altså en innvirkning på hvordan vi oppfatter hellig 

geometri. Dette kan sammenlignes med Johns forståelse av det hellige som nært knyttet til 

opplevelse. Bob mener det er mulig å skille mellom ekte og falske (menneskeskapte) 

kornsirkler ved å se på om de følger mønstre gitt av hellig geometri. 

Beatrix mener grunnen til at det er så mange kornsirkler i området rundt Sillbury Hill, er at 

den i likhet med Glastonbury Tor er en spydspiss som samler opp energier. Hun linker 

dermed kornsirkler til jordenergier og ley lines. Mireille er overbevist om at kornsirkler er 

skapt av noe som ikke er fra denne planeten: 
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I have always thought that we are not the only ones in the universe. And when my father 

was a little boy he had several encounters. But I think that not everyone can see it, that 

it’s here, but it’s a different dimension. And I think when you are in the right dimension, 

you can see it. But there is...something else not from this earth. 

Jeg var så heldig å få mulighet til å bli med på en kornsirkeltur,
64

 arrangert av Glastonbury 

Symposium, som er en årlig konferanse om kornsirkler og relaterte fenomener. Kvart på ti 

en torsdag formiddag kjørte to fulle busser ut fra parkeringsplassen ved Glastonbury Abbey. 

Vi skulle besøke to ulike kornsirkler
65

 som hadde oppstått nylig, og begge lå ikke langt fra 

Avebury. En av de kvinnelige arrangørene av konferansen var guide på den bussen jeg satt 

på, og hun konstaterte selvironisk at på denne turen ville vi ”meet new friends, and lose 

quite a few”. Hun forberedte oss som aldri hadde vært i en kornsirkel før på at dette kunne 

bli en ”life changing experience”, og vi kunne oppleve å få sterke reaksjoner i møte med 

energiene inne i kornsirklene. Noen opplever å bli slitne, mens andre kollapser helt. Hun 

oppfordret oss til å gå rolig ut av kornsirklene dersom vi opplevde å bli uvel. Energien er 

voldsom, magnetismen kan være hard mot kroppen, og det er i det hele tatt en svært fysisk 

opplevelse, sa hun. Overraskende nok var det ingen som reagerte på denne måten da vi gikk 

inn i kornsirklene. Mange la seg ned på bakken, noen mediterte, mens andre gikk rundt og 

gransket detaljene i det nedlagte kornet. Vi var i den første kornsirkelen i hele to timer 

(under stekende sol). Det var en viss uenighet om hvorvidt begge kornsirklene var ekte eller 

ikke, men mange sa de følte spesielle energier.  

Kornsirklene oppleves av mange som å gi umiddelbare opplevelser av energier og det 

hellige. Troen på energier, ley lines, hellig geometri og kornsirkler er alle forestillinger som 

på en eller annen måte knyttes sammen i Glastonbury, og som for pilegrimene bidrar til 

stedets naturlige tiltrekningskraft.  
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5.4 Holisme og healing i veien utad 

‘Cause of course there is somehow an electromagnetic matrix all over our earth our 

globe and I am sure we are connected by this, we get a universal connection (Heidi). 

Som nevnt helt i starten av dette kapittelet er det en klar sammenhengeng mellom 

subjektivisering, holisme, velvære og miljøengasjement i okkulturen, og også i den generelle 

kulturen. Som det ble vist til i ”Veien innad” blir selvet oppfattet som en del av en større 

holistisk enhet. Som sitatet ovenfor viser, handler det om en universell forbindelse som også 

involverer jordkloden. Foretstillinger om ley lines og energier påvirker i aller høyeste grad 

fortolkningen av Glastonbury som hellig sted, og det er en vanlig oppfatning at alle hellige 

steder er forbundet gjennom disse energilinjene.  

It's not just Glastonbury, but it is a connection with all the important sacred sites in the 

world. Like the Tor is connected directly with the great pyramids, with the Kings 

Chamber in Egypt. And that’s a generator as well. It is holders of wisdom, holders of 

energy, and they were closed for mankind, because we went the wrong path, but now 

everything is opening up (Beatrix). 

Glastonbury Tor er direkte forbundet med pyramidene i Egypt, hevder Beatrix. Hun hevder 

samtidig at både Toren og pyramidene innehar kunnskap som har vært skjult for 

menneskeheten, men som nå er i ferd med å komme tilbake. Denne forestillingen er også 

relevant for ”Veien tilbake”. Det også vanlig å tenke seg at ulike helligsteder har ulike 

funksjoner. Et eksempel på det er knyttet til forestillingen om kroppens chakra-punkter fra 

østlig religion. Denne forestillingen om energipunkter i kroppen, hvor livskraften strømmer 

gjennom, er tatt opp i okkulturelle strømninger. Denne tanken har også smeltet sammen med 

forestillingen om jorda som en levende bevissthet, Moder Jord, og Glastonbury blir i en slik 

sammenheng ansett som jordas hjertechakra. 

Jordenergiene er konstante, men de kan forstyrres av krig, drap og andre traumatiske 

hendelser, hevder Beatrix. For henne er en viktig del av motivasjonen for å reise til 

Glastonbury å bidra til å rette opp i disse forstyrrelsene. Hun tror dette er motivasjonen for 

veldig mange som velger å reise til slike steder. De gradvise positive endringene dette har 

medført er usynlige for mange, men folk som kan ”tune” inn på energiene merker 

endringene. Beatrix kaller det lysarbeid. Alle helligsteder er forbundet gjennom ley lines, 

men mennesker kan også være en formidler av slik energi. Beatrix mener mennesker kan ta 

med seg energi fra et sted til et annet, og på den måten bidra positivt til stedets helhetlige 
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energi. Det er en måte å hjelpe eller helbrede Moder Jord, som til en hver tid blir utsatt for 

påkjenninger fra destruktiv menneskelig aktivitet. 

“Love and Thanks to Water Day” er en årlig feiring som blir avholdt ved Chalice Well. Jeg 

deltok på denne seremonien da jeg gjorde feltarbeid i Glastonbury. Det var til sammen ca. 

50 andre mennesker der, og alle satt i en sirkel rundt brønnen, mens selve ritualet, ledet av 

en britisk kvinne, foregikk helt nede ved brønnen (på et lavere plan). Det første som møtte 

deltagerne ved ankomst var en mann som spilte på to krystallboller. Etter hvert informerte 

kvinnen som skulle lede seremonien om at det ville bli et minutts stillhet klokka tolv,
66

 og at 

seremonien ville starte umiddelbart etterpå. Det første som skjedde var at kvinnen sa noen 

ord om seremoniens betydning. I følge henne har den blitt gjennomført hvert år på denne 

datoen de siste 13 årene.  

Seremonien blevisstnok innstiftet av Masaru Emoto
67

 og foregår nå på flere steder rundt om 

kring i verden. Hensikten er å hedre og vise respekt for vannet, noe som skal være veldig 

viktig for vår enhet med hverandre og naturen. Vannet påvirker oss hele tiden, og vi kan, 

slik jeg forsto seremonilederen, påvirke vannet. Vi fikk beskjed om å forestille oss vann i 

forbindelse med et eller annet sted som betyr noe spesielt for oss. Først skulle vi meditere og 

komme i kontakt med dette vannet. Deretter helte seremonilederen vann fra både den røde 

og den hvite kilden i en glasskål. Vi ble oppfordret til å helle eget vann i den samme skålen 

(hvis vi hadde), og poenget var å blande vann fra ulike steder i verden. Kvinnen hadde selv 

medbragt vann fra mange land (hun sa ikke hvilke), som hun helte oppi skålen. Etter hvert 

fikk vi beskjed om å reise oss og holde hender. Hvis vi ville kunne vi også lage en ”ohm”-

lyd, noe de fleste gjorde. Før vi holdt hender sa vi tre setninger tre ganger høyt: ”water we 

love you, water we thank you, water we respect you”. 

Det oppsamlede vannet i skålen ble til slutt helt ned i brønnen. Tanken var at ved å blande 

vann fra ulike steder i verden ville det bidra til utviklingen mot harmonisk enhet. Denne 
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seremonien mener jeg er et godt eksempel på hvordan naturen tolkes inn i et holistisk 

verdensbilde.  

Forestillingen om at naturen er hellig, at den har en bevissthet og representerer feminine 

energier fremstår på sitt mest håndfaste i hedringen av Moder Jord, Gaia. Øko-paganister ber 

og påkaller jorda, og ofrer mat og drikke før de deler felles måltider (Letcher, 2003: 70). I 

Glastonbury er det blant annet vanlig å knytte fargerike tøyremser på trærne rundt de 

viktigste helligstedene, som en form for ofring.
68

 Heidi er opptatt av å gi noe tilbake til de 

helligstedene hun besøker for å vise respekt. Det kan være små personlige gaver, sang, en 

krystall med en spesiell energi eller hva som helst man måtte finne på. Det handler om å gi 

og ta. Ved å vise respekt overfor stedet får du også noe tilbake.  

Jeg dro sammen med Bob på en organisert tur til Tintagel ved kysten av Cornwall. Med i 

følget var også en sveitsisk kvinne, vår turguide, hans kjæreste og deres hund. Vi besøkte 

ruinene til Tintagel slott
69

 som i følge legenden er fødestedet til Kong Arthur. Etter å ha sett 

nærmere på disse ruinene, vandret vi langs kysten i et par timer. Målet for turen var fossen 

St. Nectan’s Kiev
70

, som ligger i et skogsområde kalt St. Nectan’s Glen. På veien dit stoppet 

vi ved en nedlagt vannmølle. I berget ved siden av var det risset inn to labyrinter speilvendt 

ved siden av hverandre.
71

 Dette er den samme type labyrint som mange hevder Toren er 

utformet som, som det ble vist til i kapittel to.
72

 I følge turguiden er disse 3500 – 4000 år 

gamle. Vi ble oppfordret til å legge hendene våre mot innrisningene for å se om vi opplevde 

noe spesielt. Turguiden sa han så seg selv som i et speilbilde, noe han aldri hadde opplevd 

før. Den sveitsiske kvinnen sa hun følte velbehag og ro, og Bob sa han fikk en visjon av en 

gammel venn. Han sa vennen ville forsikre ham om at han alltid er tilstede.  

Fossen i St. Nectan’s Glen blir av mange sett på som et hellig og kraftfult sted. Fossen har et 

fall på litt under 20 meter, og vannet fosser ned gjennom et stort hull i bergveggen. I 

området rundt fossen og elva den renner ut i var det lagt igjen mange krystaller, mynter, 

smykker og andre gjenstander. Fargerike tøyremser var hengt opp i trærne, på samme måte 

som ved helligsteder i Glastonbury. Turguiden oppfordret alle til å legge igjen en ofring på 

dette stedet, for å vise sin respekt. Over alt var det stablet små flate stener oppå hverandre, 
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kjent som ”fairy stacks”. Stedet er omkranset av mystikk, og knyttes også til legenden om 

Arthur og hans riddere. Bob fortalte meg at han hadde kastet en krystall i vannet ved fossen 

da han badet. Denne krystallen hadde han tatt med seg fra sitt hjemsted. Han kastet 

krystallen i vannet for å gi en ofring til stedet, og på den måten vise sin respekt. Han ønsket 

å takke stedet for å ha gitt ham en spesiell opplevelse. Han forklarte også at han pleide å 

legge igjen krystaller på flere av de steden han hadde oppsøkt, fordi han mente det ville 

skape en energimessig forbindelse mellom stedene.  

Mange pilegrimer er opptatt av å gi noe tilbake til stedet og naturen, enten i form av positive 

energier gjennom såkalt lysarbeid, eller gjennom individuelle eller kollektive seremonier. 

Mange ønsker også å gi små ofringer eller gaver til stedet, for å vise sin respekt og 

takknemlighet. Alt dette blir oppfattet som å bidra til utviklingen mot harmoni og universell 

enhet. 

Det har til nå blitt vist til sentrale okkulturelle forestillinger og praksiser i veien innad og 

veien utad. I neste kapittel skal vi gå veien tilbake, og se nærmere på forestillinger og 

praksiser knyttet til fortidssakralisering. 
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6 Veien tilbake 

 

Veien tilbake kommer kanskje tydeligst til uttrykk i oppblomstringen av 

religiøse myter og riter som – ikke minst i forbindelse med jubileer og 

minnesmarkeringer – sakraliserer tradisjon, røtter og opprinnelse (Krogseth, 

2011: 225). 

 

Fortid og historie har blitt en sentral identitetsmarkør i det vestlige postmoderne samfunn.
73

 

Som Krogseth poengterer i sitatet over, har riter, myter og fortellinger som helliggjør 

tradisjon og opprinnelse blomstret opp, særlig i forbindelse med jubileer og dyrkelse av 

hellig sted. Fortiden er i aller høyeste grad levende i Glastonbury. Historien og mytologien 

er en viktig del av dyrkelsen av Glastonbury som hellig sted.  

I dette kapittelet vil jeg se nærmere på hvordan spirituelle pilegrimer i Glastonbury finner 

sin plass i dette mytologiske landskapet, og hvordan fortiden bidrar til å legitimere nåtidige 

okkulturelle forestillinger. Jeg vil også ta opp igjen forestillinger knyttet til reinkarnasjon, 

som jeg var inne på i forbindelse med selvsakralisering i «Veien innad».
74

 Dette mener jeg 

kan gi et interessant perspektiv på fortidssakralisering hos spirituelle pilegrimer i 

Glastonbury. 

6.1 Fortidssakralisering 

I Glastonbury utgjør den rike mytologien og historien en viktig del av stedets 

tiltrekningskraft. Mange turister reiser dit for å se ruinene etter Glastonbury Abbey, hvor 

mytologien forteller at også Kong Arthur ligger begravet. Som nevnt i kapittel to var 

Glastonbury Abbey et stort og viktig pilegrimsmål i middelalderen før oppløsningen av 

klostrene i 1539. Anglikanske og katolske pilegrimer tar årlig del i en pilegrimsvandring 

med røtter tilbake til middelalderens pilegrimstradisjon. Beboere og tilreisende tar aktivt del 
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i den mangfoldige mytologien, enten den er knyttet til den lokale kristendommen eller 

førkristne paganistiske tradisjoner.  

Den franske historikeren Pierre Nora er opptatt av at vår tids fortidserindring i veldig stor 

grad er stedsforankret. Han mener vår fortidsforståelse preges av at vi ikke lenger har en 

direkte kontinuitet med fortiden. Det vil si, det organiske minnet, som tidligere ble 

videreført i generasjoner gjennom skikker og tradisjoner, er borte. Vi forholder oss ikke 

lenger til det sanne minnet, men til historie, som er en helt annen måte å organisere 

erindringen på (Nora, 1989: 7-12). For å kompensere for dette bruddet oppretter vi såkalte 

minnesteder, hvor minnet om fortiden er krystallisert (Nora, 1989: 7).  

Glastonbury kan sies å være et slikt minnested, eller mer presist, et minnested med mange 

minnesteder (jmf. pilegrimsferder i pilegrimsferden). Myter og fortellinger om fortiden 

preger i aller høyeste grad oppfatningen av stedet i dag. I kapittel to presenterete jeg noen av 

de mest sentrale mytene, men som Harry så fint sa det da jeg intervjuet ham: I Glastonbury 

kan du finne opp en historie på fredag, og innen mandag har den blitt en gammel legende. 

Glastonbury er et sted hvor myter ser ut til å springe opp, hvor fortiden stadig reaktualiseres 

gjennom fortolkning, formidling og forhandling av historien. Fortiden er stedsforankret, og 

ofte knyttet til naturen og landskapet.     

Kulturhistorisk forskning på fortidserindring har i stor grad handlet om erindringens 

kollektive karakter. Maurice Halbwachs
75

, en av grunnleggerne av dette forskningsfeltet,  

mente erindring er et grunnleggende kollektivt og sosialt fenomen, fordi vi som individer 

alltid husker på grunn av, eller i forbindelse med, en sosial kontekst (Eriksen, 1999: 7, 86-

87). Familien, religiøse grupper og sosiale klasser er typiske eksempler på sosiale kontekster 

for erindring (Green, 2008: 86-88, 105). Okkulturen kan være en slik sosial og kollektiv 

kontekst, selv om det ofte ikke er snakk om sosiale møter ansikt til ansikt. Det kollektive 

ligger i den felles forestillingsverden, som strømmer rundt i okkulturen og påvirker ulike 

delen av den. Selv om fokuset er på individuell autoritet, erfaring og erindring, er det visse 

måter å forholde seg til fortiden på, som kan sies å være felles i okkulturen.  

Okkulturen har en sterk sentimental tilknytning til fortiden, som ofte kan være en mytisk 

fortid (Partridge, 2004: 77). En sentral forestilling er at essensiell kunnskap om hvordan 

virkeligheten egentlig henger sammen har blitt glemt som en konsekvens av modernitetens 
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fremvekst. Rasjonalisering, industrialisering og teknologisk utvikling har ført 

menneskeheten på feil spor, det vil si, vekk fra det åndelige. Dette har ført til en sterk 

romantisering av gamle sivilisasjoner og urbefolkningsgrupper i okkulturen. Det råder en 

oppfatning om at disse førmoderne menneskene hadde inngående kunnskap om 

virkelighetens egentlige natur, at de levde i perfekt harmoni med naturen, og at de hadde nær 

kontakt med åndeverdenen. Dette mener Bowman vitner om tro på en gyllen tidsalder 

(”Golden Age”) og den edle ville
76

 (”the Noble Savage”). Bowman mener gjenopplivingen 

av en gyllen tidsalder i Glastonbury i all hovedsak har tre former: søken etter det keltiske; 

gjenopplivelsen av tradisjoner; og fascinasjon for urbefolkninger (2000: 88).  

Keltisk kultur og religion har blitt en sentral del av New Age i England, noe som også ble 

vist til i veien utad. Til tross for at det finnes svært få skriftlige kilder om hvordan kelterne 

levde, er det en etablert sannhet i dette miljøet at de har spilt en svært viktig rolle i 

Storbritannia, og faktisk for hele planeten (Bowman, 1993: 148). Keltisk kristendom blir sett 

på som langt mer spirituell, mer intuitiv og mer i kontakt med naturen enn romersk 

kristendom. Det er også en del av oppfatningen av keltisk kristendom at den bar i seg 

esoterisk kunnskap som resten av kristendommen ikke hadde noe kunnskap om (Bowman, 

1993: 152). Denne tolkningen er helt klart farget av selvspiritualitet, og er et godt eksempel 

på romantisering av gamle sivilisasjoner og kulturer. Igjen ser vi skepsisen mot det moderne 

samfunn, som oppfattes som undertrykkende overfor vår åndelige natur. 

Hanegraaff skriver at synet på fortiden i New Age preges av et motsetningsforhold mellom 

to verditradisjoner. På den ene siden den dominerende judeo-kristne tradisjonen og moderne 

rasjonalisme, på den andre siden New Age-spiritualiteten (1996: 302). Selve kjernen i New 

Age er forestillingen om at vi er på vei fra fiskenes tidsalder, moderniteten, til vannmannens 

tidsalder, som vil være preget av enhet, harmoni og spiritualitet. Men de verdiene som skal 

råde i den nye tidsalder er ikke nye, de blir sett på som en gjenoppliving av førmoderne 

visdomstradisjoner. Verdensbildet i New Age kan derfor sies å bestå av tre tidsperioder: en 

førmoderne periode hvor åndelig visdom blomstret, så en periode med avtagende åndelig 

visdom, og til slutt en gjenoppliving av den førmoderne fasen (ibid).  

I ”Veien utad” ble det gjengitt et sitat av Beatrix som hevder alle helligsteder er forbundet 

gjennom energier. I samme vending sa hun at Toren og pyramidene i Egypt, som hun brukte 
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som eksempel, begge er “holders of wisdom”. De har i seg en kunnskap som har eksistert i 

førmoderne tid, men som lenge har vært skjult for menneskeheten. Men nå er dette i ferd 

med å endre seg, hevder mange av pilegrimene i Glastonbury, vi er på vei til å finne tilbake 

til denne kunnskapen. De fleste forestillinger om en slik utvikling stammer fra moderne 

teosofisk tenkning, som igjen er påvirket av eldre tradisjoner i vestlig esoterisme 

(Hanegraaff, 1996: 302). Det skal sies at den millenaristiske forestillingen om en ny 

tidsalder ikke nødvendigvis er like fremtredende i dag, som den var da New Age oppsto som 

motkulturell bevegelse på 1960-tallet. Denne forestillingen var fremtredende blant flere av 

informantene, noe som muligens kan forklares med enkeltes relativt høye alder.  

Mitt feltarbeid i Glastonbury ble utført i 2012, et ikke hvilket som helst år sett fra et 

okkulturelt perspektiv. Datoen 21. desember 2012 har vært knyttet til eskatologiske 

forestillinger, basert på at Mayasivilisasjonens
77

 langtellingskalender i følge enkelte 

kalkulasjoner løp ut på den datoen. I flere av intervjuene kom vi inn på dette tema, og jeg 

spurte informantene om hva de tenkte om denne datoen og om fremtiden. Informantene var 

alle kjent med fenomenet. Alle svarte at de var utelukkende optimistiske for fremtiden, og at 

de egentlig ikke brydde seg så mye om denne datoen. Beatrix vil ikke forholde seg til en 

bestemt dato, fordi vi da forholder oss til tid som noe lineært, noe hun mener er en illusjon. 

De fleste ser ut til å være enig i at utviklingen mot den nye tiden allerede hadde startet, og at 

det vil være en gradvis overgang fra den tiden vi lever i nå, ikke en apokalyptisk overgang. 

Utviklingen går riktignok raskere og raskere, sier Beatrix, fordi flere og flere mennesker er i 

ferd med å våkne. Menneskeheten vil etter hvert nå et kritisk punkt hvor mange nok har 

våknet opp til at utviklingen kan fullbyrdes. Mireille sier hun er utålmodig, og at utviklingen 

ikke går så raskt som hun skulle ønske. Heidi tror vi nå opplever at to tidsperioder 

overlapper, og det fører til at portaler og sorte hull åpner seg slik at andre vesener i universet 

kan komme inn i vår materielle verden. 

I guess the Mayan calendars and all these calendars they already know about this 

overlaying of time shift, and I’m sure there exist some more calendars describing the 

same thing. And it’s an old knowledge coming up again, and some of them making a lot 

of fuss around that, there’s no need for that. Just stay calm and wait for what’s coming 

up. 

Dette tidsskiftet er en fysisk ting, ikke en åndelig, mener hun, men vi kaller det åndelig fordi 

vi ikke helt vet hva det er. Mayaene visste om dette da de laget sine kalendere. Det er en 
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gammel kunnskap som nå kommer tilbake. Denne forestillingen er et klassisk eksempel på 

romantisering av førmoderne sivilisasjoner og urbefolkninger, noe vi kan se i sitatet fra 

Heidi. Den kunnskapen som Mayasivilisasjonen hadde om den evolusjonære utviklingen 

mot en ny tid, mener hun nå er i ferd med å bli gjenoppdaget. Under seremonien ”Love and 

Thanks to Water Day”
78

, som jeg skrev om i ”Veien utad”, påsto kvinnen som ledet 

seremonien at en lignende seremoni også ble feiret av de gamle Mayaindianerne. Dette kan 

tolkes som et forsøk på å legitimere seremonien ved å plassere den i en større historisk 

kontekst, og dermed forsterke dens betydning. Jeg vil på de neste sidene se nærmere på 

fortid som legitimerende faktor.  

6.2 Legitimering og bruk av fortiden 

Bowman skriver at en måte å legitimere nåtidige trosoppfatninger og handlinger på, er å 

rotfeste dem i fortiden. Ved å skape en felles oppfatning av fortiden skaper man samtidig et 

sosialt fellesskap, uansett hvor løst organisert dette fellesskapet måtte være. Samtidig 

plasserer man seg selv i en esoterisk tradisjon, som kan virke svært forlokkende på mange 

(Bowman, 1993: 153). Å trekke tilbake på antatte førmoderne tradisjoner som i eksemplet 

med seremonien ved Chalice Well, er et godt eksempel på dette. Deltagerne får en følelse av 

å være en del av en betydningsfull tradisjon, noe som kan forsterke opplevelsen av 

seremonien. Deres handlinger oppfattes som å ha historisk betydning, og dermed også en 

større relevans i nåtiden.  

Fortidsminne er noe som skapes i nåtiden for å tjene nåtidige forhold. I og med at nåtiden er 

i stadig endring, vil fortidsminnet også være i konstant endring. Dette er et viktig 

utgangspunkt for å kunne si noe om hvordan fortiden blir brukt for å legitimere nåtidige 

forhold. Det kan også være nyttig å se på måter fortidserindring blir skapt og opprettholdt. 

Den kulturhistoriske forskningen på fortidserindring har stort sett dreid seg om erindringens 

sosiale og kollektive karakter. Men begrepet kollektiv erindring har blitt kritisert for å 

tildekke at forhandling, uenighet og mottagelse spiller inn på konstruksjonen av felles 

erindringer (Green, 2008). Det er nå mer fokus på kollektiv erindring som en prosess heller 

enn et resultat, det vil si, man har innsett at kollektiv erindring ikke er en enhetlig, fiksert 

størrelse men noe som blir skapt og som er i kontinuerlig utvikling. Wulf Kansteiners 

modell for konseptualisering av kollektiv erindring gjenspeiler dette. I følge ham er kollektiv 
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erindring resultatet av samspillet mellom tre historiske faktorer: de intellektuelle og 

kulturelle tradisjonene som former alle representasjoner av fortiden, minneskaperne som 

selektivt adopterer og manipulerer disse tradisjonene, og minnekonsumentene som bruker 

eller endrer slike artifakter i henhold til egne interessert (Kansteiner, 2002: 180).  

Okkulturelle tradisjoner og forestillinger kan også bidra til å forme representasjoner av 

fortiden for informantene. Men okkulturen er selvfølgelig ikke en uavhengig organisme som 

oppstår uavhengig av de menneskene som tar del i den. Derfor, minner som skapes må 

skapes av noen, og minner som opprettholdes må opprettholdes av noen. Hvem disse noen 

er, er ikke nødvendigvis enkelt å finne svar på, og det er nok heller ikke slik at det i 

virkeligheten er et distinkt skille mellom ”skapere” og “forbrukere” av kollektive minner. 

Det er viktig å forholde seg til konstruksjonen av kollektiv erindring som en kompleks og 

vedvarende prosess (Green, 2008: 106), og denne prosessen kan belyses ved å fokusere på 

de ulike aktørene i den. En sentral aktør i denne prosessen er selvfølgelig turistindustrien, 

noe som er viktig for Glastonburys inntektsgrunnlag. Historien og mytologien er en viktig 

del av denne industrien, og alle pilegrimer som reiser i Glastonbury tar del i den. De 

forestillingene som skapes, formidles og plukkes opp i Glastonbury er en del av dette 

markedet.    

Alternativ spiritualitet, og særlig New Age blir ofte beskyldt for å være konsumeristisk, i 

den forstand at det skaper og opprettholder et marked av åndelige varer og tjenester. Adam 

Possamaï (2002) argumenterer for at denne forbrukerkulturen også strekker seg til tekster og 

symboler fra ulike urbefokningskulturer, generell historie og populærkultur. Perennister
79

 

vet at mye av den fortiden som de refortolkee ikke kan bevises, hevder Possamaï. Men det 

spiller ingen rolle så lenge det føles riktig for dem (2002: 202). Her ser vi også en 

forbindelse til veien innad, hvor avgjørelser basert på erfaring, følelser og intuisjon var et 

tema. Sannhetsgehalten er ikke interessant for perennistene, så lenge den er gitt av eksterne 

kilder. Det eneste som betyr noe er at det føles riktig for den enkelte. Som jeg har vært inne 

på flere ganger, er dette noe av det viktigste budskapet de spirituelle pilegrimene i 

Glastonbury har, og det påvirker helt klart deres forhold til fortiden.  
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Possamaï skriver videre at samtidig som perennister konsumerer religioner og historie, 

skaper de sin egen subjektive mytologi som har forklaringskraft kun i forbindelse med selvet 

(2002: 204). Han tar det nok et skritt videre, og sier at perennister er metakonsumenter av 

myter, det vil si, de konsumerer myter som er skapt innenfor deres egen spiritualitet. 

Forestilllingen om at vi er på vei inn i vannmannens tidsalder er et eksempel på dette. Et 

slikt kulturforbruk som Possamaï viser til kan beskrives som en prosess hvor mening 

transformeres innenfor selvet (Possamaï, 2002: 214).  

Pilegrimene i Glastonbury konsumerer historien på en måte som passer til deres livssyn, og 

som dermed gir mening for dem. De forholder seg selektivt til historie og mytologi, på en 

måte som legitimerer og gir mening til deres allerede etablerte verdensanskuelser.  

6.3 Myter og riter 

Som Krogseth skriver i det innledende sitatet, har det i vår postmoderne tid skjedd en 

oppblomstringen av religiøse myter og riter. Som jeg håper har kommet tydelig frem 

allerede i denne oppgaven, er mytologi sentralt for å forstå Glastonburys unike posisjon som 

spirituelt pilegrimssenter. Nøkkelen til å forstå fortolkninger av og forhandlinger om 

religion i Glastonbury, ligger i mytene, skriver Bowman (2007a: 16). Og Glastonburys 

historiske og mytologiske status er nært knyttet sammen med ulike folkelige kristne 

tradisjoner, særlig myten om Josef fra Arimatea (Bowman, 2006: 138). Denne myten, som 

også i noen varianter involverer Jesus og hans angivelige besøk til Glastonbury og England i 

sine ”tapte” år, er sentral. Det samme er de mange mytene som omhandler Kong Arthur.  

Både Mireille og Heidi trekker frem Arthur-sagnene som en viktig motivasjon for å reise til 

Glastonbury. Heidi føler en spesiell tilknytning til dette sagnet, og sammenligner Artur og 

ridderne av det runde bord med Jesus og hans apostler. Mireille sier hun ikke visste så mye 

om mytlogien og historien knyttet til Glastonbury på forhånd. Men hun så en film om 

Avalon som gjorde at hun ble veldig tiltrukket av stedet. Hun beskriver denne tiltrekningen 

som et kall, en umiddelbar følelse av at man må oppsøke stedet. Bob snakker generelt mye 

om ridderkodeks uten at han knytter det spesielt til Arthur og ridderne av det runde bord. 

Men da vi besøkte St. Nectan’s Glen var det en sterk opplevelse for ham, og han sa 

opplevelsen handlet mye stedets tilknytning til Kong Arthur og hans riddere. Beatrix føler 

en tilknytning til mytologien rundt Josef fra Arimatea, og er overbevist om at Jesus var med 
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på en av hans handelsreiser til Glastonbury. Hun sier hun kan føle en «kristusbevisstheten» 

(«Christ Consciousness») i Glastonbury og England. 

Harry har mange interessante perspektiver på Glastonburys mytologiske historie. Han sier 

han tilhører en generasjon som var interessert i historiene rundt Glastonbury, og han har 

personlig sett hvordan stedet har utviklet seg gjennom fire tiår. Han mener det er mange lag 

med mytologi i Glastonbury: 

There are various layers or levels of mythology, going back to the story of Joseph of 

Arimathea. Mary coming to end her life here, as she is supposed have done in many 

places throughout the world. Jesus being there during his lost years. Then theres the 

Arthurian legends that are supposed to be based there. […] Theres the stories of the 

Abbey in the middle ages, and their destruction by Henry 8. And then theres the story of 

the first Glastonbury revival.  And then, even, there are the mythologies of the early 

Glastonbury New Age community, people coming and setting up things there, so theres 

just years and centuries and layers and layers of mythology. 

Sosiologen Paul Connerton (1989) skriver om to typiske uttrykk for fortidserindring, nemlig 

minneseremonier og kroppslig handling, eller kroppslig minne (”bodily practices”). Han 

forsøker å vise hvordan kollektive minner overføres og kommuniseres over tid. Han trekker 

frem riter, og særlig minneriter, som et svært effektivt verktøy for erindring, på grunn av det 

performative og formaliserte aspektet ved dem (1989: 58-59). Dette skiller riter fra myter, 

og ergo erfaring fra ren kunnskap (1989: 54). Erfaringene og opplevelsene som den 

performative riten gir, er avhengig både av det sosiale og det subjektive (Eriksen, 1999: 98). 

Som det ble nevnt i “Veien innad”, er ofringer en viktig handling for mange som reiser til 

Glastonbury. Men å vise respekt overfor det hellige stedet må ikke følge bestemte ritualer, 

mener Heidi: 

[…] you bring your respect to this place, you’re somehow sacrificing. And this must 

not be a bloody ritual...and you bring your joy and your light to this place, and you get 

a gift also of this place (min utheving). 

Meditasjon kan være vel og bra, men egentlig er det nok bare å være seg selv, sier Beatrix. 

Men hun vektlegger viktigheten av å være kreativ, og at kreative handlinger som for 

eksempel å male eller jobbe med materialer er en måte å komme i kontakt med seg selv på. 

Alle kan være kreative, så lenge man ikke er opptatt av hva andre måtte mene eller like. Det 

handler ikke om kvalitet ut i fra objektive kriterier, hevder hun. 
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De fleste spirituelle pilegrimene i Glastonbury deltar gjerne i seremonier og ritualer, men er 

vel så opptatt av bare å være på stedet, eller utføre egne personlige ritualer. Selv om 

erfaringer knyttet til det indre selvet blir vektlagt, er også det kroppslige en viktig del av 

erfaringen. Anna er opptatt av å bruke kroppen til å komme i kontakt med Gudinnen og det 

hellige gjennom dans og meditasjon. For henne er kroppen et verktøy for å komme i kontakt 

med det hellige.  

6.4 Reinkarnasjon i veien tilbake 

You came here because you have been here before in past lives (Beatrix) 

I veien innad var jeg inne på forestillingen om reinkarnasjon, og hvordan denne 

forestillingen knyttes til selvets åndelige utvikling. Reinkarnasjon kan også gi et interessant 

perspektiv på fortidserindring. Tidligere i dette kapittelet har jeg drøftet fortidserindring ut i 

fra nåtidige konstruerte minner om fortiden, og selektivt forbruk av historien. Denne 

konstruksjonen kommer også til syne i forestillinger om gjenfødsel, og fra et emisk 

perspektiv kan det gjøre fortidserindringen enda mer betydningsfull.  

Flere av informantene sa de umiddelbart følte seg hjemme i det de ankom Glastonbury. 

Dette kan selvfølgelig tolkes symbolsk, som at de har kommet til et sted med mange 

likesinnede, men det kan også ha en mer direkte betydning. Beatrix forklarer denne følelsen 

av å komme hjem med at man faktisk har bodd her eller vært her i tidligere liv. Det forklarer 

også hvorfar man kan føle en spesiell tilknytning til visse fortellinger: 

So when you have read books about King Arthur and Lady of the Lake and things like 

that, so OK, you feel connected with that, you’ve lived in that time. 

Dette knytter hun også til pilegrimsferd. Mennesker reiser til steder hvor de har hatt en eller 

annen tilknytning i tidligere liv. Dette kan forstås ut i fra forestillingen om det høyere selv, 

som jeg skrev om i veien innad. Selvet er ikke bundet av tid og rom slik egoet er, og veien 

til åndelig opplysthet er erfaringer gjennom mange ulike liv på jorda. Både Beatrix og Harry 

sier de har sett mennesker som kommer til Glastonbury for første gang, og som bryter ut i 

spontan gråt. De vet ikke selv hvorfor de gråter, men Beatrix mener det er fordi sjelen deres 

husker ting som har skjedd der i sjelens tidligere liv. Anna tror også spesielle følelser kan 

oppstå på bestemte steder fordi man har levd der i tidligere liv, og hun opplever selv å få den 

følelsen i Glastonbury:  
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I think perhaps I lived here. Because some places I feel like that. 

Mireille føler hun kan komme i kontakt med sine tidligere liv gjennom meditasjon. Hun 

forteller om datteren sin, som hun hevder kunne huske sine tidligere liv allerede da hun var 

tre år gammel. Datteren ga visstnok levende beskrivelser av ting hun hadde opplevd, som 

Mireille visste ikke hadde noe med hennes nåværende liv. I likhet med Beatrix mener hun de 

barna som nå blir født har en nøkkelrolle i vår åndelige utvikling, fordi de er født med en 

mer åpen bevissthet. Mireille tror det er derfor hennes datter husker så godt fra sine tidligere 

liv: 

Because they are so young, it is so much more alive with them. 

Dette kan tolkes i sammenheng med de tre tidsperiodene som Hanegraaff har identifiserte i 

verdensbildet til New Age, som ble referert til tidligere i kapittelet. Vi har gått fra en 

førmoderne periode preget av åndelig visdom, til en periode med avtagende åndelig visdom. 

Men det foregår nå et generasjonsskifte som for alvor vil føre menneskeheten inn i den nye 

tid, en tid hvor førmoderne visdom gjenopplives. På denne måten er fortidserindringen ikke 

bare viktig i nåtiden, men den har også betydning for fremtiden.   

Troen på reinkarnasjon er en interessant måte å rotfeste nåtidige forestillinger og handlinger 

i fortiden på. Ikke bare går det en kontinuerlig linje gjennom historien som individet i 

nåtiden får være en del av, men individet, eller selvet, har faktisk vært en del av fortiden, og 

kanskje til og med påvirket den. Fortidserindringen er reelle minner fra tidligere liv, som 

selvet husker, men som det rasjonelle egoet ikke nødvendigvis er bevisst på. Forklaringen på 

hvorfor vi lever flere liv på jorda er, som jeg var inne på i ”Veien innad” er at vi skal samle 

erfaringer og lærdom i utviklingen mot åndelig opplysthet. Det hele er en del av en åndelig 

prosess.  

I Veien innad, veien utad og veien tilbake har det blitt identifisert noen sentrale forestillinger 

og praksiser knyttet til henholdsvis selvsakralisering, natursakralisering og 

fortidssakralisering. Jeg har ikke hatt anledning til å gå så i dybden på hver enkelt av veiene 

som jeg skulle ønske, men noe av hensikten har vært å vise hvordan en slik skjematisering 

kan belyse viktige elementer i hver vei, samtidig som de er uløselig knyttet sammen. Det 

siste poenget er viktig, og forhåpentlig vil konklusjonen i kapitte åtte klargjøre dette. Før jeg 

kommer så langt som til konklusjonen vil jeg vise til noen emiske perspektiver på 
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pilegrimsferd. Deretter vil jeg drøfte på hvilke premisser de spirituelle reisene i Glastonbury 

fortjener betegnelsen pilegrimsferd. 
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7 Spirituelle pilegrimsferder i    

Glastonbury 

I dette kapittelet skal det handle om pilegrimsferd som analytisk begrep, og hvorvidt 

pilegrimsferd er en nyttig benevnelse på de spirituelle reisene jeg analyserer i denne 

oppgaven. Jeg vil trekke tråder tilbake til de teoretiske og kontekstuelle redegjørelsene i 

kapittel tre, med særlig henblikk på pilegrimsferd som analytisk kategori. Før jeg går over til 

drøftingen vil jeg kort redegjøre for informantenes emiske forståelse av begrepet 

pilegrimsferd. Dette kan gi et nyttig tilleggsperspektiv på hva som motiverer spirituelle 

pilegrimsreiser i Glastonbury.  

7.1 Vi er alle pilegrimer 

Mange av dem jeg snakket med i Glastonbury brukte ikke begrepet pilegrim om seg selv, før 

jeg eventuelt introduserte begrepet. Likevel var det ingen som tok avstand fra begrepet, tvert 

i mot, de fleste ga uttrykk for at det representerte noe positivt. Glastonbury promoteres også 

i aller høyeste grad som et spirituelt pilegrimsmål. I et lite lokale i en bakgård i tilknytning 

til High Street ligger Pilegrimssenteret i Glastonbury (Glastonbury Pilgrim Reception 

Centre). Senteret drives av frivillige som ønsker å bistå reisende i Glastonbury med 

informasjon og veiledning.
80

 Flere av de som jobber der er også sentrale medlemmer av det 

spirituelle miljøet i Glastonbury. Senteret tilbyr informasjonen om alle religioner og 

spiritualiteter som er til stede i Glastonbury, og et av deres motto er enhet gjennom 

mangfold (“Unity Through Diversity”). Dette uttykket hevder de har blitt brukt i tusenvis av 

år.
81

 De ønsker å vise at mennesker med ulike livssyn lever side om side i Glastonbury, og at 

alle blir akseptert for den de er. Derfor har de heller ikke offisielt rettet sin profil mot en 

bestemt religion. En kjapp titt i deres lokaler, som også rommer et lite butikkutsalg, vitner 

likevel om en klar spirituell og holistisk profil. De selger blant annet kart over ley lines i 

Glastonbury, søkevinkler,
82

 pendler og små turistgaver. De selger også egne publikasjoner i 

form av hefter eller små brosjyrer, som tar for seg tema som pilegrimsferd, åndelighet, 

energier, åndelig krise og så videre.  
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Pilegrimssenteret definerer pilegrimen som ”someone who makes a journey to a sacred 

place”.
83

 Begrepes brukes også ofte om folk som har følt et sterkt kall til å reise til 

Glastonbury, og som derpå har valgt å bosette seg deg. De frivillige på Pilegrimssenteret tror 

mange spirituelle pilegrimer motiveres av at de kan være seg selv i Glastonbury. Der er det 

ingen som gjør narr av deg for å ha et spirituelt livssyn. Pilegrimssenteret bekrefter at det 

kommer reisende fra stort sett hele verden. De fleste som kommer innom Pilegrimssenteret 

interesserer seg for spiritualitet og holisme. Mange er nysgjerrige på ley lines, men de fleste 

vet likevel ikke så mye om det på forhånd, sier de frivillige. Ingen av informantene i denne 

oppgaven var innom dette senteret på sin reise i Glastonbury. Men Pilegrimssenteret kan 

sies å ha en viktig funksjon som formidler av okkulturelle ideer og forestillinger i knyttet til 

dette stedet, og har helt klart en rolle i promoteringen av Glastonbury som spirituelt 

pilegrimsmål. 

Vi er alle pilegrimer på en måte, sier Mireille. I likhet med de andre informantene (med 

unntak av Harry), definerer hun pilegrimsferd veldig vidt. Pilegrimsferd blir ofte brukt som 

en symbolsk betegnelse på livets gang, eller på ulike prosesser vi må gjennomgå som 

mennesker. Flere av informantene forteller om traumatiske opplevelser som har bidratt til å 

forme deres syn på verden. Beatrix sier hun har opplevd mange vanskelige ting som har 

åpnet øynene hennes for den spirituelle verden. Hun ønsker ikke å gå nærmere inn på hva 

hun har opplevd, men hun mener disse opplevelsene kan beskrives som en pilegrimsferd: 

I’m not going in my life story, but it has to do with death, with accident, with whatever, 

being left alone. And that’s also a pilgrimage. And then you come very much in to the 

inside, in your acceptance, in your soul, so you have two chances: you get ill and you 

fall away, or you start searching.  

Beatrix valgte å søke etter en mening med det hele, heller enn å la seg knekke. I ”Veien 

utad” ble det vist til forestillingen om jorda som en levende organisme med en egen 

bevissthet. På samme måte som mennesker kan bli påvirket av traumatiske opplevelser, kan 

også jorda det, mener Beatrix. Krig og nød kan påvirke energiene i jorda negativt, som igjen 

kan forsterke kaotiske tilstander. Mennesket og jorda lever i et symbiotisk forhold, slik at 

negativ påvirkning på jorda, også kan få negative konsekvenser for menneskene (og 

omvendt). Grunnen til at så mange reiser på pilegrimsferd er for å rette opp i negative 

energier, mener Beatrix, enten man selv er bevisst på det eller ikke. 
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That’s why people go on a pilgrimage – sometimes we don’t know this – to certain 

places to restore what has been disturbed by people. 

Heidi definerer pilegrimsferd ganske likt som Beatrix og Mireille. Vi er alle pilegrimer i 

våre liv, sier hun. Vi søker alle etter noe, og ofte handler det ganske enkelt om å ha et godt 

liv: 

a pilgrim is a good word for me, pilgrim means you are seeking for something, you 

are...and somehow everyone is seeking for something, the final laugh, overcoming 

[something] or having a good time. We are all pilgrims in our lives. 

I ”Veien innad” ble velvære nevnt som et generelt mål for okkulturelle tilhørere. Heidis 

definisjon av pilegrimsferd bærer preg av dettte. Bob har en mer filosofisk tilnærming til 

begrepet. Han spør: 

What’s a pilgrimage? A journey … with a point. 

Målet eller poenget med pilegrimsferd er å reise til et hellig sted, og komme i kontakt med 

de spesielle energiene på det stedet. Pilegrimsferden er for Bob en subjektiv opplevelse: 

So pilgrimages are what you make of them. And the spiritual connection is made 

whatever your perspective is. Pilgrimage may be just to walk in nature. I’m just gonna 

walk the coast of Cornwall, and see God!  

Bob refererer til utflukten til Tintagel og St. Nectan’s Kieve i Cornwall. Denne turen 

betydde veldig mye for Bob, fortalte han etterpå. Han hadde ikke planlagt denne turen før 

han reiste til England, det hele skjedde ganske spontant, etter at han hadde blitt kjent med en 

lokal turguide. Han opplevde en sterk forbindelse til dette området, særlig da han badet i den 

iskalde fossen. Han tolker pilegrimsferd veldig vidt, men i helt i tråd med selvspiritualiteten 

– en pilegrimsferd er hva du selv gjør det til.  

Mireille gir uttrykk for at pilegrimsferden er noe annet enn hverdagslivet. Hverdagslivet er 

hektisk, og det er ikke alltid så lett å ta vare på seg selv og sine egne behov. Hun mener det 

kan være bra å reise til steder som Glastonbury fra tid til annen, for å finne tilbake til seg 

selv og få fornyet energi. Mireille sier hun har opplevd mye mer enn hun hadde håpet på i 

løpet av reisen til Glastonbury. Særlig glad er hun for å ha møtt Beatrix og Bob, som begge 

har lært henne veldig mye. Det aller viktigste hun har lært er at hun kan være seg selv, og at 

hun ikke trenger å bekymre seg for hva alle andre måtte mene. Hun har rett og slett fått 

fornyet selvtillit, som hun nå ønsker å ta med seg hjem igjen. Mireille gir uttrykk for at 

pilegrimsferd er noe annet enn hverdagslivet. Hverdagslivet er hektisk, og det er ikke lett å 
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ta vare på seg selv. Hun mener det kan være bra å dra på pilegrimsferder fra tid til annen for 

å finne tilbake til seg selv, og å få fornyet energi. Denne energien vil gjøre hverdagen lettere: 

There are so many distractions. You come back into your ordinary life, in which you 

have to go to work and to bring the children to their school and sports and everything. 

But I’m...I think after this pilgrimage, it’s good to do it from time to time. And then to 

come within yourself and have renewed energy, that you can use at home for the raise 

of your children. 

Også Anna gir uttrykk for noe av det samme, men hun mener det i utgangspunktet ikke skal 

vær nødvendig å reise vekk for å holde fokus på det indre: 

 I’m now fulfilled with some energies, and I’m curious what will be when I come 

to the big city with a lot of different energies. But I think that it is a purpose to be 

our own selves in where we are, not to go to the countryside to be “high”. But to 

bring all those things inside of [us] and try to be like this [where we live]. Which 

is difficult in a big city. Houses, construction, a lot of people and lot of wishes 

and … but I think it’s possible, just a little bit harder. 

Harry har en mer tradisjonell oppfatning av pilegrimsferd enn de andre. Han er opptatt av at 

pilegrimsferden også skal ha et element av utholdenhet og prøvelse. Harry føler en helt 

spesiell forbindelse til Toren. Noe av det han liker best å gjøre i Gastonbury er å sove under 

åpen himmel oppe på Toren. Han bryr seg ikke om det er dårlig vær, det gir en ekstra 

dimensjon til opplevelsen. Han mener det er viktig å føle at du ofrer noe: 

‘Cause I think an important part of pilgrimage is difficulty. If there isn’t some degree of 

sacrifice through difficulty, through overcoming some obstacles then it’s not really a 

pilgrimage. I don’t, personally I don’t think you can have a luxury pilgrimage. 

Også Beatrix knytter prøvelser og fysiske utfordringer til pilegrimsferd, om enn ikke i like 

stor grad som Harry. Alle informantene jeg møtte på Gjestgiveriet sto opp grytidlig minst en 

gang i løpet av oppholdet for å få med seg soloppgangen fra toppen av Toren. Dette kan 

også være en pilegrimsferd, sier Beatrix, fordi det krever noe av deg å stå opp så tidlig og gå 

opp dit i mørket.  

So you walk up in the dark, because that is pilgrimage, that is a quest because, you 

know, it’s trouble and all that, but you do that and you will be rewarded. Because 

something will happen to you. 

Tanken om at pilegrimsferden må bestå av fysiske prøvelser var likevel ikke veldig utbredt 

blant de jeg snakket med i Glastonbury. Tvert i mot fikk jeg inntrykk av at komfort og 

velvære var viktigere, noe blant annet Heidis definisjon av (symbolsk) pilegrimsferd ga 

uttrykk for.  
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De fleste informantene aksepterer begrepet pilegrim om seg selv, og assosierer begrepet med 

noe positivt. Det er interessant med tanke på at de gjerne tar avstand fra kategorien religion. 

Pilegrimsferd er i aller høyeste grad et ritual forbundet med religion, men det ser ut til å ha 

blitt ”adoptert” også i okkulturen. Pilegrimsferd har, som jeg var inne på i kapittel tre, blitt 

mye brukt de siste tiår, og har i mange tilfeller blitt definert svært vidt. Dette kan være en 

forklaring på hvorfor også spirituelle reisende aksepterer og – i mange tilfeller – bruker 

begrepet. Det er opp til en selv hva en legger i begrepet, noe som kan forsterke relevansen 

av begrepet for hver enkelt pilegrim. Dette kan selvfølgelig by på problemer for 

pilegrimsferd som analytisk kategori. Hensikten med den følgende drøftingen er ikke å 

redefinere begrepet pilegrimsferd. Jeg vil vise til noen potensielle familielikheter mellom 

pilegrimsferd og spirituelle reiser i Glastonbury.  

7.2 Pilegrimsferd eller turisme? 

I kapittel tre viste jeg til teorien om analytiske begrepers familielikhet. Denne teorien åpner 

for å bruke samme begrep på ulike fenomener med familiære likhetstrekk.
84

 På det 

grunnlaget argumenterte jeg for at det kan være flere likhetstrekk mellom de definisjonene 

som ble redegjort for i kapittel tre, og de reisene jeg har studert i denne oppgaven. Derfor 

har jeg brukt pilegrimsferd som analytisk begrep på spirituelle reiser i Glastonbury i denne 

oppgaven. Men som det også ble poengtert er det ikke nødvendigvis et opplagt skille 

mellom pilegrimsferd og turisme. En drøfting av det empiriske materialet opp mot begrepet 

pilegrimsferd kan derfor avklare motivasjoner for pilegrimsreiser nærmere. 

En pilegrimsferd kan sies å være en søken etter noe annet eller noe mer enn det som 

kjennetegner normalvirkeligheten. Morinis (1992) definerer pilegrimsferd som en søken 

etter et ideal, som pilegrimen oppfatter som spesielt verdifullt. Dette idealet er påvirket av 

verdier i den generelle kulturen, hevder han. Den subjektive vending i kulturen – som har 

vært en grunnleggende antagelse i denne oppgaven – har vist seg også å ha konsekvenser for 

den religiøse utviklingen i den moderne vestlige verden. Subjektiviseringstesen til Heelas og 

Woodhead (2005) viser hvordan liv levd ut i fra egne subjektive erfaringer nå erstatter liv 

levd ut i fra eksterne krav og forpliktelser. Subjektorientert spiritualitet er i vekst, og preger 

nå i stor grad det religiøse landskapet. 
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Det idealet som de spirituelle pilegrimene i Glastonbury søker etter må derfor forstås på 

grunnlag av denne utviklingen. I ”Veien innad” så vi hvordan betoningen av det 

guddommelige selvet, som kan sies å være en grunnforestilling hos pilegrimene, påvirker 

deres oppfatning av Glastonbury. Det pilegrimene først og fremst søker er å komme i dypere 

kontakt med sitt indre selv. Flere ga uttrykk for at dette ideelt sett skulle være mulig uten 

store anstrengelser. Likevel er det ikke alltid så enkelt å opprettholde den indre balansen i en 

hektisk hverdag, og en reise til et hellig sted som Glastonbury kan hjelpe individet med å 

finne tilbake til sitt eget indre. 

De spirituelle pilegrimene i Glastonbury søker også det overnaturlige og hellige i naturen og 

landsskapet. Deres holistiske verdensbilde gjør at de ser seg selv som en del av denne 

hellige naturen, og ved å komme i kontakt med naturens energier, åpner de også for en 

dypere kontakt med sitt eget guddommelige indre. All ting henger sammen, slik de ser det. 

Glastonbury tenkes å være et spesielt kraftfullt sted, og mange hevder det er fordi to ley 

lines – Maria- og Mikaelslinjen – krysser på Glastonbury Tors øverste punkt. Dette vil jeg 

hevde er en av de mest sentrale okkulturelle forestillingene i Glastonbury. 

På grunn av de sterke energiene i Glastonbury, oppfattes det som et sted hvor det er enklere 

å komme i kontakt med det guddommelige i seg selv og i naturen. Denne kontakten kan gi 

pilegrimene en spirituell, emosjonell og i mange tilfeller også fysisk gevinst. De opplever en 

større erkjennelse av selvet og dets holistiske forbindelser, noe som også kan virke 

helbredende, særlig på det mentale plan. Den fysiske gevinsten for pilegrimen ble det ikke 

snakket så mye om i intervjuene, men den fysiske gevinsten for naturen og jorda ble derimot 

vektlagt. Det er en oppfatning om at mennesket, ved å reise til hellige steder, kan bidra 

positivt til stedets energi. Sett i sammenheng med forestillingen om jorda som en enhetlig 

levende organisme, oppleves dette som å kunne bidra til å helbrede hele planeten. I og med 

at menneskeheten og planeten tenkes å være uløselig knyttet sammen gjennom holistiske 

forbindelser, vil slikt ”lysarbeid” potensielt også kunne påvirke hele menneskeheten i positiv 

retning. Videst sette oppfattes det som en måte å bidra til menneskehetens og planetens 

åndelige utviklingen på.    

Som jeg viste til i kapittel tre, hevder enkelte at turisme kan være et moderne funksjonelt 

substitutt for religion. Graburn (1989), med utgangspunkt i Durkheim og Turner, mener 

turisme erstatter den funksjonen festivaler og religion hadde før i tiden. Stausberg (2011) 

mener det ikke finnes beviser på at turisme er i ferd med å erstatte pilegrimsferd, all den tid 
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man ser en stadig økende interesse for pilegrimsferd i samfunnet i dag. Turisme og religion 

overlapper likevel på mange områder. Turister oppsøker hellige steder på sine reiser, og 

pilegrimen oppsøker sekulære severdigheter når han ”først er i området”. Motivasjoner 

knyttet til turisme og motivasjoner knyttet til pilegrimsferd kan dermed se ganske lik ut. En 

av Glastonburys viktigste inntektskilder er turisme. Mange som reiser dit er interessert i den 

rike kulturarven, andre tiltrekkes av mystikken og den åndelige dimensjonen. Men alle tar 

del i den samme historiske og mytiske fortiden i Glastonbury. Forbruk av historie og myter, 

som var et tema i ”Veien tilbake”, kan derfor sies å være felles for både turisten og 

pilegrimen i Glastonbury. Pilegrimen har likevel med seg en religiøs (eller spirituell) 

dimensjon i møte med Glastonbury, noe som er et viktig element i pilegrimsdefinisjonene til 

Tomasi (2002) og Margry (2008). 

Michael York (2002) mener det som skiller moderne turisme fra middeladerens 

pilegrimsferd er at førstnevnte mangler elementer av liminalitet og transformasjon.
85

 Det er 

ingen fare forbundet med moderne turisme, i motsetning til tradisjonell pilegrimsferd (York, 

2002: 139). De reisende jeg snakket med i Glastonbury var i liten grad opptatt av fysiske 

prøvelser i tilknytning til reisen. Unntaket er Harry, som nok har en mer tradisjonell 

tilnærming til pilegrimsferd. Han er i større grad opptatt av historie og tradisjon enn de 

andre, noe som muligens kan forklare dette. Han mener reisene til Glastonbury i dag ligner 

mer på en spa-ferie enn en pilegrimsferd: 

Have a head massage and smell pleasant inscents. Maybe they go there for 

something more like a spa holiday. […] Maybe they go to be comfortable, 

whereas I go to be uncomfortable. So am I the true pilgrim, or are they? 

Han mener dette skiller ham fra mange andre reisende til Glastonbury. 
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7.3 Liminalitet og samtidig tilstedeværelse 

Som det ble vist til i kapittel tre er Victor Turner en sentral skikkelse i forskning på 

pilegrimsferd. Turner (1978) sammenligner pilegrimsferd med overgangsriter, og mener den 

bærer særlig preg av liminalitet. Samtidig lanserer han begrepet communitas, som betegner 

det spesielle samholdet mellom mennesker som befinner seg i den liminale fasen. Turner 

hevder den liminale fasen av en overgangsrite representerer oppbrudd av kjente symboler og 

antistruktur. I en moderne verden hvor mennesket er i stadig bevegelse, er det lett å 

argumentere mot denne påstanden. Gilhus og Kraft (2007) argumenterer likevel for at reisen 

i seg selv har et element av antistruktur. Reisen representerer et oppbrudd av 

normalvirkelighet, den byr på andre opplevelser og potensielt også sterkere opplevelser enn 

dem man kan oppnå hjemme.  

Gilhus og Kraft hevder den reisende er en fremmed, konkret eller metaforisk, både der hun 

kommer og kanskje også når hun vender hjem. Pilegrimene er fremmede i møte med 

Glastonbury som hellig sted, i den forstand at de har reist vekk fra sine respektive hjem, for 

å oppsøke noe annet. De opplevelsene de har i Glastonbury kan potensielt endre dem, slik at 

de også er fremmede når de kommer hjem igjen. Men flere av informantene ga inntrykk av 

at de følte seg utenfor i sitt hjemlige miljø, fordi deres livssyn ofte blir latterliggjort eller 

marginalisert. Den umiddelbare følelsen de fikk da de ankom Glastonbury, var en følelse av 

å komme hjem. De følte de kom til et sted hvor de endelig kunne være seg selv, hvor de ikke 

trengte å legge lokk på deler av sin egen personlighet og tro. Dette kan tolkes som at de 

reiser inn i det kjente, det som føles trygt og behagelig, heller enn at de reiser til noe 

fremmed.  

Mireille tror det kan være lurt å dra på slike reiser innimellom, fordi det ofte er vanskelig å 

holde fokus på det åndelige i en hektisk hverdag. Hun håper hun kan ta med seg noe av den 

roen og harmonien hun opplever i Glastonbury tilbake til hverdagslivet. Hun føler oppholdet 

i Glastonbury har gitt henne mer selvtillitt, og at hun nå skal tørre å være seg selv til det 

fulle også hjemme. Hun skal si høyt og tydelig til folk hva hun står for, uten å være redd for 

eventuelle reaksjoner. Bob sier at han egentlig har det han trenger hjemme, og har ikke 

nødvendigvis noe behov for å reise. Men, sier han, reisen åpner opp for kommunikasjon med 

andre mennesker, med naturen og åndeverden. De opplevelsene han har hatt i Glastonbury, 
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og også den kraftfulle opplevelsen ved St. Nectan’s Kieve, ville ikke ha skjedd dersom han 

hadde holdt seg hjemme.  

Marion Bowman mener ”øyeblikk av samtidig tilstedeværelse” ser ut til å være 

betydningsfulle også for dem som velger å følge en individuell retning (Bowman, 2007b: 

60). Selv om det religiøse landskapet i Glastonbury er preget av selvspiritualitet og 

individualitet, er det også mulig å identifisere en viss konsensus. Spirituelle mennesker som 

velger å reise til Glastonbury vil oppleve å få forsterket sin tro, gjennom møter med 

likesinnede og gjennom å bli møtt med en toleranse for det de tror på. Anne eksemplifiserer 

denne følelsen av forsterkede opplevelser. Hun mener reisen til Glastonbury har forsterket 

det hun allerede tror på, fordi hun føler det mye sterkere her enn hjemme:  

I think that … my visit here enforced what I really feel, made it stronger.It [confirmed] 

some things that I believed, but I was not so sure, or I was not so strong in it. Here I feel 

it much more, that it is so.  

Dette er en viktig del av hvordan Glastonbury promoteres. Besøkende vil ta med seg denne 

følelsen hjem, og potensielt dele den med venner og bekjente. Slik oppnår Glastonbury et 

rykte som et sted hvor man kan være seg selv, og et sted hvor det er åndelig søken blir sett 

på som normalt, og oppfordret til. 

De fleste definisjoner av pilegrimsferd legger til grunn at pilegrimsferd både har en indre og 

en ytre dimensjon. Individperspektivet vil derfor alltid være viktig, samtidig som 

pilegrimsferden også har en kollektiv dimensjon. En som vandrer langs Santiago de 

Compostela kan vandre alene, men er like fullt en del av et (symbolsk) fellesskap av 

vandrere både i fortid, nåtid og fremtid. Det samme kan sies om pilegrimer i Glastonbury. 

Anglikanske og katolske pilegrimer tar del i en pilegrimstradisjon som har røtter tilbake til 

middelalderen, da Glastonbury var et viktig religiøst senter i England. Det spirituelle miljøet 

som har vokst frem i Glastonbury over de siste tiår, har også plassert seg selv i denne 

historiske konteksten. 

Okkulturen kan også sies å utgjøre et slags interessefellesskap. Det er ikke slik at alle er 

enige om alt i okkulturen, ei heller i Glastonbury, men som vi har sett, finnes det noen sett 

med ideer som er såpass utbredt i okkulturen at de kan sies å utgjøre et felles idégrunnlag. 

Glastonbury kan sies å være et mikrokosmos av denne okkulturen.     
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Pilegrimene i Glastonbury søker etter noe mer og annet, som kan være vanskelig å oppnå i 

deres normalvirkelighet. De har også helt klart en religiøs eller spirituell motivasjon, som 

jeg mener fungerer som et nyttig skille mellom pilegrimsferd og turisme. Pilegrimen og 

turisten søker begge etter genuine opplevelser, men som idealtypisk begrep mangler turisme 

element av religiøsitet. Glastonbury, det hellige stedet, har sterke energier som gjør det 

enklere å komme i kontakt med det guddommelige og det overnaturlige. Det guddommelige 

er for de spirituelle pilegrimene plassert i deres eget indre, noe som gir et særegent element 

til spirituelle pilegrimsreiser. Pilegrimene er både fremmede og kjente i Glastonbury. De har 

reist vekk fra sine hjem, men uttrykker samtidig en følelse av å komme hjem i Glastonbury. 

De vektlegger det individuelle, men opplever samtidig øyeblikk av samtidig tilstedeværelse. 

Det er vanskelig å argumentere for at deres pilegrimsferd består av oppbrudd og antistruktur, 

men reisen i seg selv har elementer av liminalitet i seg. 

På bakgrunn av dette vil jeg si at de spirituelle reisene i Glastonbury absolutt har noen 

familiære likheter med pilegrimsferd, slik det ble definert i kapittel tre. Pilegrimsferd kan 

derfor være et nyttig begrep i analyser av disse slike reiser 
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8 Konklusjon 

Målet med denne oppgaven har vært å identifisere noen sentrale forestillinger og praksiser i 

tilknytning til spirituelle pilegrimsreiser til – og i – Glastonbury. Jeg har i tillegg drøftet på 

hvilke premisser disse reisene kan sies å være pilegrimsferd. Problemstillingen var som 

følger: 

Hvilke forestillinger og praksiser er det mulig å identifisere blant spirituelle  pilegrimer i 

Glastonbury? 

På hvilke premisser fortjener disse reisene betegnelsen pilegrimsferd? 

8.1 Pilegrimsferden innover, utover og tilbake 

I mean, you are a very old soul, so you had lots of lives on the earth, and you are drawn 

now to certain places where you have to connect with, because you are working in two 

ways, you are working in making something, […], but in the meantime you are working 

here in this place, it does something with you. And that is a pilgrimage (Beatrix). 

Sitatet over viser både til veien innad – i form av selvutvikling, veien utad – i form av å 

bidra til naturen og stedet, og veien tilbake – i form av troen på tidligere liv. Alt dette settes i 

sammenheng med pilegrimsferd i Glastonbury. I denne oppgaven har jeg identifisert noen 

sentrale forestillinger og praksiser knyttet til spirituelle pilegrimsreiser i Glastonbury. 

Kapittelet ”Veien innad” handlet om okkulturelle forestillinger relatert til selvsakralisering. 

Selvsakralisering har vist seg å være et grunnleggende element i de spirituelle pilegrimenes 

verdensbilde. Denne selvsakralisering må derfor sies også å være et viktig element i 

spirituelle pilegrimsreiser til Glastonbury. Jeg har vist at de mest fremtredende uttrykkene 

for en slik selvsakralisering er pilegrimenes betoning av erfaring og intuisjon. Erfaring 

handler ikke bare om opplevelser, men også om selvets åndelige utvikling. Ved å vektlegge 

erfaring fremfor forståelse av erfaring, mener pilegrimene de kan få mer umiddelbare og 

genuine opplevelser. Intuisjon er det viktigste verktøyet for å få slike erfaringer, og for å 

komme i kontakt med det indre selvet. Ved å lytte til og handle ut i fra intuisjonen, frir man 

seg samtidig fra sitt verdslige ego, som pilegrimene anser som menneskets største hinder i 

den åndelige utviklingen. 

Jeg har også forsøkt å vise at de spirituelle pilegrimene ikke ser på selvet som isolert fra 

omgivelsene, men heller som en integrert del av en større holistisk enhet. Naturen og 
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natursakralisering har vist seg å spille en nøkkelrolle, noe som var tema for kapittelet ”Veien 

utad”. Naturen og landskapet i Glastonbury innbyr til mange ulike tolkninger, og har for 

pilegrimene en iboende mystikk og hellig kraft, som det er mulig å komme i kontakt med. 

Jeg har identifisert forestillinger om jordenergier og ley lines, og argumentert for at slike 

forestillinger er svært fremtredende hos spirituelle pilegrimer i Glastonbury. Disse 

forestillingene kan være et godt eksempel på en såkalt ”myk” ortodoksi. Denne ideen må 

også forstås i sammenheng med ideen på jordkloden som en levende bevissthet – Gaia eller 

Moder Jord. Sistnevnte forestilling er særlig fremtredende i gudinnemiljøet, men har også 

blandet seg med esoteriske og teosofiske strømninger i okkulturen. Troen på det 

guddommelige selvet kan settes i sammenheng med troen på slike jordenergier. Pilegrimene 

mener mennesket og naturen lever i et symbiotisk forhold, og at de kan påvirkes av 

hverandre i både positiv og negativ retning. Beatrix kaller det lysarbeid – å bidra til å rette 

opp i negative energier på bestemte steder. Dette har jeg identifisert som en sentral handling 

for spirituelle pilegrimer i Glastonbury. 

Forestillinger om hellig geometri og kornsirkler finner også sin plass i natursakraliseringen. 

Naturlige geografiske mønstre antas å ha en hellig virkning på mennesket. Kornsirkler kan 

også ha denne virkningen, eller de kan fungere som en slags skjult kommunikasjon mellom 

selvet og utenomjordiske vesener eller jordenergier, alt etter hvilken forklaringsmodell 

pilegrimene velger.  

I ”Veien tilbake” ble det vist at okkulturen har et spesielt romantiserende forhold til fortiden. 

Forestillinger knytte til fortidssakralisering er også synlig i Glastonbury. Pilegrimene i 

Glastonbury romantiserer gamle sivilisasjoner og førmoderne visdom. De ønsker å finne 

tilbake til den kunnskapen som fantes før modernitetens og rasjonalitetens tid, som de mener 

var den sanne kunnskapen om hvordan virkeligheten egentlig henger sammen. Fortiden kan 

også brukes til å rotfeste nåtidige trosoppfatninger og praksiser. Ved å konsumere elementer 

fra historie og mytologi, kan man sette sammen sitt eget verdensbilde, og samtidig plasserer 

seg selv i en historisk kontekst. Jeg har argumentert for at troen på reinkarnasjon kan være et 

interessant perspektiv på fortidssakralisering. Reinkarnasjon setter pilegrimene i en 

umiddelbar kontakt med fortiden. Forestillingen om reinkarnasjon er også sentral for 

pilegrimenes oppfatning av selvet og selvets åndelig utvikling.  

Oppgaven har vist at de reisende i Glastonbury ikke nødvendigvis kaller seg selv for 

pilegrimer, men de knytter likevel positive assosiasjoner til begrepet. De reiser uansett til – 



91 

 

og i – et sted som blir promotert som et viktig spirituelt pilegrimsmål. Jeg håper denne 

oppgaven har gjort tydelig at pilegrimsferd kan være et nyttig analytisk begrep for å 

beskrive motivasjonen for spirituelle reiser i Glastonbury. Pilegrimsferd viser til den 

religiøse og spirituelle dimensjonen i disse reisene, og kan samtidig bidra til å utvide 

forståelsen av et sentralt religiøst ritual i vår samtid. 

Konseptet okkultur har i denne oppgaven blitt forstått som et reservoar av spirituelle ideer 

og metoder, som sirkulerer, blandes og plukkes opp på forskjellige måter. I samtaler med 

reisende i Glastonbury avdekkes et stort spekter av trosoppfatninger og praksiser, som ved 

første øyekast kan synes usammenhengende og motsetningsfylte. Okkulturbegrepet åpner 

for å se på slike trosoppfatninger og praksiser som en del av et felleskulturelt miljø. Jeg 

argumenterer for at okkulturen også kan vise hvordan pilegrimer i Glastonbury tar del i det 

samme spirituelle miljøet, selv om de fokuserer på ulike ting. Okkulturen har på den måten 

fungert som en kontekstualiserende ramme for de ulike forestillingene og praksisene knyttet 

til veien innad, veien utad og veien tilbake. Jeg håper denne oppgaven har vist at dette kan 

være et nyttig konsept i studier av spirituelle pilegrimsreiser 

Som det ble nevnt i innledningen, har pilegrimsferden fått en renessanse i den vestlige 

samtidskulturen, en kultur som har gjennomgått en massiv subjektiv vending. Hvis det er 

sant som jeg har argumentert, at motivasjoner for pilegrimsferd er nært knyttet til verdier i 

den generelle kulturen, vil det si at pilegrimsferd som religiøs handling også har endret seg. 

De tre veiene – veien innad, veien utad, og veien tilbake – viser både til sentrale tendenser i 

den allmenne kulturen, og til sentrale tendenser i nyreligiøsiteten. Veiene viser først og 

fremst til tre former for tidstypisk sakralisering: selvsakralisering, natursakralisering og 

fortidssakralisering. Anvendt sammen med okkulturbegrepet vil jeg argumentere for at disse 

tre veiene er godt egnet til å belye sentrale forestillinger og praksiser i pilegrimsreiser i 

Glastonbury. 
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Vedlegg 1: Bilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 6: I kornsirkelen 

Bilde 8: Magog 

Bilde 7: Gog 
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White Spring 

Foto: Mathias Estensen 

Bilde 9: Kretiske labyrinter i 

Cornwall 

Bilde 10: St. Nectan’s Kieve i Cornwall 
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Vedlegg 2: Intervjuer 

I samtlige intervjuer ble det brukt lydopptaker. 

I Glastonbury 

Beatrix er en Nederlandsk kvinne i 60-årene. Jeg møtte henne på gjestgiveriet jeg bodde på. 

Hun hadde vært i Glastonbury flere ganger tidligere. Et intervju ble utført på gjestgiveriet 

den 19. juli, varighet ca. 50 minutter (sammen med Mireille). 

Mireille er en Nederlandsk kvinne i slutten av 30-årene. Jeg møtte også henne på det 

gjestgiveriet jeg bodde på. Hun var i Glastonbury for første gang. Et intervju ble utført på 

gjestgiveriet den 19. juli, varighet ca. 80 minutter (de første 50 minutter sammen med 

Beatrix).  

Bob er en amerikansk mann i 60-årene. Jeg møtte ham på gjestgiveriet jeg bodde på. Han 

hadde vært i Glastonbury en gang tidligere. Denne gangen reiste han også til Orknøyene. Et 

intervju ble utført på gjestgiveriet den 30. juli, varighet ca. 90 minutter.   

Anna er en Tsjekkisk kvinne på rundt 50 år. Jeg møtte henne på gjestgiveriet jeg bodde på. 

Det var hennes første reise til Glastonbury. Et intervju ble utført på gjestgiveriet den 1. 

august, varighet ca. 50 minutter. 

Heidi er en tysk kvinne på rundt 50 år. Jeg møtte henne i forbindelse med en seremoni ved 

Chalice Well. Et intervju ble utført på en lokal kafé den 2. august, varighet ca. 60 minutt.  

Harry er en britisk mann i tidlig 60-årene. Jeg møtte ham i forbindelse med en seremoni ved 

Chalice Well. Et intervju ble utført over Skype den 13. september, varighet ca. 65 minutter. 

I Norge 

John er en norsk mann i slutten av 50-årene. Jeg kom i kontakt med ham gjennom en 

annonse jeg la ut på magasinet Visjons internettforum. John hadde vært i Glastonbury en 

gang i 2009. Et intervju ble utført på kafé den 2. april, varighet ca. 100 minutter.  

Berit er en norsk kvinne i slutten av 30-årene. Jeg kom i kontakt med henne gjennom en 

annonse jeg la ut på magasinet Visjons internettforum. Berit hadde vært i Glastonbury en 

gang i 2011. Et intervju ble utført hjemme hos henne den 21. mars, varighet ca. 110 

minutter. 
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Vedlegg 3: Deltagende observasjon 

9. juli: Tur til Stonehenge sammen med tre italienere. 

18. juli: New Moon Healing, Gudinnetempelet. 

21. juli: City of Light Open Day, lyd- og krystallhealing (gruppe), Archangel Michael 

Centre. 

23. juli: Reikihealing, utført på gjestgiveriet hvor jeg bodde. 

25. juli: Love and Thanks to Water Day (åpen seremoni), Chalice Well. 

26. juli: Kornsirkeltur,
86

 arrangert av Glastonbury Symposium (konferanse). 

27. Juli: Foredrag, Glastonbury Symposium: “Crop Circles” av Joseph-Mark Cohen 

27. juli: An evening of clairvoyance with Peter Steedman, Camino Centre. 

28. juli: Mystic & Earth Spirit Fayre, Assembly Rooms. 

30. juli: Organisert tur til Tintagel ved kysten av Cornwall, og St. Nectan’s Glenn.
87

 

31. juli: Konsert med Julie Felix, arrangert av the Goddess Conference, Assembly Rooms.
88

 

1. august: Lammas Lughnasa (paganistisk årstidsmarkering), Chalice Well.
89

 

2. august: Full Moon & Music (seremoni og konsert), Chalice Well.
90

 

Jeg var flere ganger innom Chalice Well, White Spring og Gudinnetempelet. Jeg var flere 

ganger oppe på Wearyall Hill, og jeg var oppe på Toren nesten daglig. Jeg var en gang 

innom Glastonbury Abbey, og en gang for å se Gog og Magog. 

 

 

                                                 
86

 På denne kornsirkelturen var vi også innom Avebury. 
87

 Jeg reiste på denne turen sammen med Bob. 
88

 På denne konserten var også Heidi. 
89

 Her møtte jeg både Heidi og Harry. 
90

 Jeg dro på dette arrangementet sammen med Heidi. 
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Vedlegg 4: Intervjuguide 

Om informanten 

What is your name and age? Where are you from? 

Have you been to Glastonbury before? 

Have you been to similar places (pilgrimage destinations) before? 

Do you travel alone, in pair or in a group? Are you on an organized trip? 

 

Motivasjon 

Why did you choose to travel to Glastonbury? What attracts you to this place? 

What did you know about Glastonbury before you came here? 

What do you seek to experience here? 

Are you attending any seminars, courses or other arrangements? 

 

Opplevelser 

Which sites have you visited? 

Have you had any special experiences here yet? 

What do you feel when walking around here, and visiting the historical sites? 

Does the community here mean anything to you? 

 

Mytologi og ritualer 

What do you know about the history and mythology of this place? 

How do you feel the mythology affects the place today? 

Do you have any interest in ley lines, holy geometry and crop circles? 

Have you/will you perform any rituals at the sites? 

 

Do you see yourself as a pilgrim? 

 


