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Sammendrag 

 

I denne oppgaven viser jeg hvordan vann er et viktig element både i hverdagsliv og i religion. 

I et religionshistorisk perspektiv er det hellig vann som er relevant. Jeg velger i denne 

oppgaven å undersøke en spesiell form for hellig vann, nemlig vann som det finnes i  hellige 

kilder. En hellig kilde inneholder ferskvann og kan være alt fra en brønn til et oppkomme i en 

fjellside. Jeg har fokusert på hellige kilder i det som geografisk, i moderne tid, er 

Storbritannia. Oppgaven er primært historisk, jeg drøfter de hellige kildenes historie og 

funksjon og bringer inn relevant teori og forskning der det synes passende.  

 Den første delen av oppgaven handler om teorier om de hellige kildenes natur og 

opprinnelse. Den andre delen handler om noen av de viktigste funksjoner eller egenskaper 

kildene blir tillagt av de troende. Et eksempel er helbredelse. I den tredje delen drøfter jeg 

kulten rundt de hellige kildene generelt, og tar for meg eksempler på ritualer som viser det 

store mangfoldet av aktiviteter som har vært og er rundt de hellige kildene. I avslutningen 

viser jeg et eksempel på at kulten fortsatt er til stede i dag.  

Ut i fra det kildematerialet jeg har undersøkt har jeg funnet at det er en viss kontinuitet i 

kulten rundt de hellige kildene, og at det er spesielt i folkereligiøsiteten ritualene rundt og 

fortellingene om de hellige kildene har blitt husket og bevart. 
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Forord 

Jeg kan nesten ikke fatte at jeg endelig er ferdig med oppgaven min om hellige kilder. Veien 

fram til målet har vært lang, spesielt fordi jeg kun har skrevet på oppgaven i «fritiden» ved 

siden av jobben min. Det har vært en fin opplevelse, ikke minst på grunn av den positive 

atmosfæren på instituttet og hyggelige medstudenter. Takk alle sammen! Takk også til 

Marion Bowman og Fiona Lang for hyggelige og hjelpsomme svar på eposter.  

Det har vært en glede å forske på de hellige kildene – jeg har lært mye og har utviklet en 

intens omsorg for de sårbare kildene som ligger rundt i det britiske landskapet. Det er ingen 

tvil om hvor noen av ferieturene skal gå i fremtiden. 

Tusen takk til min veileder Anne Stensvold for gode samtaler, utlån av tekster og en klar og 

grundig veiledning! 

Jeg vil sende en varm hilsen til barna mine, Daniel og Helene som har hjulpet meg med 

datatekniske ting og som synes moren sin er tøff. 

Og sist, men langt fra minst, en stor takk til min tålmodige mann Frank Egil som har lest alt 

jeg har skrevet, rettet grammatikk og påpekt selvmotsigelser. Du er den beste! 
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1 Tema, teori, begrep og metode 

1.1 Tema og problemstillinger 

Tema for denne oppgaven er hellige kilder i Storbritannia. Jeg har sett på myter, atferd og 

andre aspekter rundt de hellige kildene og forsøkt å konstruere min fortelling og få en dypere 

forståelse for kulten rundt de hellige kildene. Mine forskningsspørsmål dreier seg om hvorfor 

så mange av de hellige kildene i Storbritannia fortsatt er husket og fortsatt er populære. Hva 

er de hellige kildenes opprinnelse? Hva er det som gjør at de har klart seg gjennom alle 

forandringer frem til i dag? Hvilke funksjoner har de hellige kildene hatt – og har? Er kulten 

rundt dem en del av folkereligiøsiteten?  

1.2 Metode og valg av materiale 

Gilhus og Mikaelsson (2001) diskuterer fornyelse i religionsstudier. De hevder at en 

«nyskapende religionshistorisk forskning» innebærer å bruke et variert kildemateriale i tillegg 

til tekster, alt fra gjenstander til moderne medier. Dette stoffet må ses på en ny måte, man må 

ikke «oppfatte skillet mellom religioner som absolutt, men i stedet undersøke prosesser og 

temaer som utvikles på tvers av religionsgrenser, både samtidig og over tid» (2001: 72 – 73). I 

dag, mener Gilhus og Mikaelsson (2001), foregår det mye nyskaping på tvers av 

religionsgrenser innenfor nyreligiøsitet, men det finnes også eksempler på «kultkontinuitet 

over tid» i form av hellige steder (2001: 73). Dette er et godt utgangspunkt for min oppgave, 

da jeg ser på både før-kristen kult, kristendom og elementer av nyreligiøsitet i forbindelse 

med hellige kilder. 

For å besvare mine forskningsspørsmål var det en metode som syntes naturlig for meg å 

benytte, å undersøke tekster og dokumentasjon av fysiske spor etter de hellige kildene. 

Tekstene innbefatter det som finnes tilgjengelig av primærkilder og forskning på hellige 

kilder i dag. Øyenvitneskildringer, myter og drøfting av kulten rundt hellige kilder gjennom 

historien har nødvendigvis kun vært tilgjengelig i tekstform for meg.  Når det gjelder nåtidig 

informasjon har jeg funnet diskusjonsfora på internett, både på Facebook og andre nettsider 

dedikert til hellige kilder. Jeg har ikke foretatt intervju eller feltundersøkelser. En stor del av 

mitt kildemateriale kommer fra lokalhistorikere, både amatører og profesjonelle. Hellige 

kilder er et diskusjonsemne i nyreligiøse grupper og mange forfattere har denne bakgrunnen. 
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Det er med andre ord flytende overganger mellom religiøs informasjon, lokalhistorie og 

historisk forskning om hellige kilder.  Mange av bøkene jeg har lest er skrevet av forfattere 

med en kristen bakgrunn, både romersk-katolske og folk tilhørende forskjellige protestantiske 

kirker, skriver om hellige kilder. Alle disse forfatterne har konstruert sin egen historie og sine 

egne teorier om hellige kilder, og tolker dokumentasjonen som finnes forskjellig – men 

innenfor sin egen religiøse/ikke-religiøse kontekst. Det kan også være vanskelig å tolke 

hvilken religiøse tilhørighet forfatteren har. Et eksempel er Jim Taylor Page (1990), som har 

skrevet en bok om hellige kilder i Cumbria, utgitt av North Catholic History Society, men 

hvor han skriver om Diane’s Temple Well: «Appears to have escaped Christianisation» 

(1991: 26). Jeg vil også her bemerke at når jeg refererer til to forfattere, Robert C. Hope og 

Francis Jones, har jeg valgt å skrive både det opprinnelige utgivelsesåret og nytrykket jeg 

benytter, fordi jeg mener det første utgivelsesåret viser konteksten til forfatterne. 

Metoden jeg valgte kan ha både fordeler og ulemper. Fordelene var først og fremst at jeg fikk 

tilgang til store mengder kildemateriale, samlet og systematisert over mange år. Den samme 

faktoren kan også være en ulempe, i og med at jeg har lest mye ikke-faglig litteratur. Det har 

vært få primærkilder tilgjengelige, og jeg har i stor grad vært prisgitt forfatternes utvalg av 

primærkilder og deres tolking av disse. Likevel vil jeg påstå at det har vært en hensiktsmessig 

metode, så lenge jeg har vært kritisk oppmerksom på forfatternes ståsted. Jeg skulle gjerne ha 

foretatt feltarbeid for å se noen av kildenes tilstand med egne øyne, men fotografier og 

tegninger har vært en god erstatning som har gitt meg mye nyttig informasjon. Det hadde også 

vært nyttig å treffe noen av de viktigste aktørene i kampen for å bevare kunnskap og fysiske 

spor etter de hellige kildene i Storbritannia. Av praktiske grunner har jeg måttet holde meg til 

det skrevne ord, noe som på den positive siden har gitt meg større avstand til informasjonen, 

og dermed gitt meg en mulighet til å etterstrebe nøkternhet og objektivitet. Alt i alt mener jeg 

at metoden jeg valgte fungerte godt i forhold til emnet og problemstillingene, og selv om 

feltarbeid hadde vært interessant, må det komme etter at oppgaven er levert. 

Jeg har ikke tatt utgangspunkt i en bestemt hypotese eller teori om de hellige kildenes 

opprinnelse, men i stedet forsøkt å utforske det kildematerialet jeg har hatt tilgang til ut fra 

tanken om at dette er et komplisert religiøst fenomen med en lang og variert historie. Min 

metode har vært induktiv, jeg har forsøkt å samle, sammenlikne og drøfte informasjonen jeg 

har funnet, i stedet for å finne bekreftelse på en allerede utformet hypotese. Mitt mål har i 
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første omgang vært å få oversikt over de historielinjene andre forskere har konstruert, slik at 

jeg deretter forsøksvis kan trekke konklusjoner ut fra dem.  

Jeg har i liten grad benyttet kvantitativ metode. Det har vært lite tilgjengelig statistikk, men 

det har ikke vært viktig for mine problemstillinger heller, utenom de tilfellene hvor jeg har 

sett på for eksempel antall helbredende kilder i et område, eller antall kilder nær kirkebygg. I 

stedet har jeg benyttet en kvalitativ metode, og søkt å gå i dybden og se på betydningen av de 

hellige kildene, illustrert med et utvalg av fortellinger om noen av de hellige kildene jeg har 

studert. Thagaard (2008: 17) siterer Repstad (2007: 16) og skriver at kvalitativ metode er å se 

på «egenskapene eller karaktertrekkene» ved de fenomenene vi studerer, for eksempel ved 

«analyser av tekster og visuelle uttrykksformer». Men ifølge Thagaard skal forskeren ha en 

viss avstand til kildene, og benytte ulike typer tekster og visuelle uttrykksformer.» (2008: 18). 

Det siste mener jeg summerer opp min metode på en god måte.  

 Jeg har også forsøkt å se på de hellige kildene i et utenfraperspektiv. En måte å se på 

utenfra/innenfraproblematikken er Gavin Floods ide om at forskeren bør opprettholde en 

kritisk distanse til det fenomenet han/hun studerer, men at forskeren er innenfor «a particular 

social context and the inquirer is always in a dialogical relationship with the material at hand» 

(1999: 64). Det er ikke plass i denne oppgaven til å drøfte dette grundig, men jeg vil bemerke 

at det forskningsmaterialet jeg har studert i forbindelse med denne oppgaven er forskjellig 

med hensyn til tid og religiøs kontekst hos forfatterne, og viser derfor forskjellige 

perspektiver. 

Jeg har strebet etter å beskrive den informasjonen jeg har funnet om hellige kilder i tekstene 

jeg har lest, sette den sammen og inn i en sosial kontekst. Denne konteksten vil jeg beskrive 

som en del av folkereligiøsiteten slik den har utviklet seg gjennom de historiske periodene jeg 

skriver om om.  

Nyere forskning er basert på originalkilder fra 1700- og 1800-tallet, jeg har lest noen av disse 

kildene. Forfatterne har også benyttet intervjuer og nyere fortellinger, og satt alt inn i sin 

nåtidige kontekst. Konteksten forskerne/forfatterne skriver i, er oftest nyreligiøsitet eller 

kristendom, og dette har påvirket både tekstutvalget deres og den tolkningen de presenterer av 

de hellige kildenes historie, vil jeg påstå. Jeg tror med andre ord ikke det er mulig å skrive en 

sann historie som representerer de hellige kildene i Storbritannia. Det jeg har prøvd på i 
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denne oppgaven er å skrive en mest mulig sannferdig fortelling om de hellige kilders 

betydning for folkereligiøsiteten. 

1.3 Oppgavens utforming 

 

Det finnes flere former som kunne være hensiktsmessige for denne masteroppgaven, men 

valget falt på følgende. Jeg presenterer først tema, teori, sentrale begrep og metode, i resten av 

oppgaven inkluderer jeg teorier der det passer. Definisjoner på hellige kilder kunne også ha 

vært inkludert i den teoretiske delen, men jeg fant det mest hensiktsmessig å ta det med i 

delen om historiske spor og kildenes opprinnelse. Etter dette følger en del om forskjellige 

aspekter ved hellige kilder, og deretter følger en diskusjon om forskjellige sider ved kulten 

rundt kildene.  Hensikten med denne oppbyggingen er å vise forskjellige sider av kildenes 

historie og kult, og med det forsøke å belyse den betydningen de hellige kildene har hatt og 

har for forskjellige religiøse grupper i det britiske samfunnet. En oppgave som dette kan 

nødvendigvis bare gi glimt av det store emnet som hellige kilder er, og kun gi noen eksempler 

på den diskursen som foregår i både nyreligiøse og kristne miljøer i dag. Fokuset mitt er på 

kildenes historie, og de framstillinger som blir gitt av denne historien. Noen hellige kilder er 

mer kjente enn andre og det finnes mer dokumentasjon på disse kildenes historie og kult. 

Noen av disse kildene går igjen som eksempler gjennom oppgaven. Andre hellige kilder er 

forbundet med spesielle egenskaper eller ritualer, og blir nevnt i de sammenhengene de passer 

inn. Ofte nevner flere forskere de samme fortellingene eller teoriene rundt de hellige kildene, 

da har jeg valgt, for å holde orden og la det gå en rød trå gjennom oppgaven, å referere til en 

forsker, Janet Bord. Der jeg har sett det som viktig, har jeg tatt med flere forskeres versjoner. 

1.4 Begrepsdiskusjon 

Gilhus og Mikaelsson (2012) skriver at «Hensikten med å flytte utforskningen av religion fra 

et fenomenologisk til et kulturvitenskapelig paradigme er å betrakte religion som en integrert 

del av kultur og samfunn. Det innebærer vekt på studier av mennesker – «folk flest» og 

hverdagsreligiøsitet gjennom å se på et mangfold av kilder. (2012: 33). Som de så slående 

beskriver det, betyr dette at religionsforskningen har flyttet på seg «fra himmelen og ned på 

jorden.» (2012: 33). Det innebærer at «religion blir relatert til en ikke-religiøs kontekst som 
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forklarer den». Denne tilnærmingsmetoden relaterer religionen til en samfunnsmessig og 

historisk kontekst, slik jeg forsøker å gjøre i denne oppgaven. Men jeg vil være forsiktig med 

å foreslå årsaksforklaringer, og jeg vil heller ikke utelukke de religiøse forklaringene på 

kulten rundt de hellige kildene. Derfor er en hermeneutisk tilnærming mer beskrivende for 

denne oppgaven, mener jeg, i det jeg forsøker å finne mening i de hellige kilders historie og 

kult.  

1.4.1 Folkereligiøsitet 

Dette er på mange måter en oppgave om folkereligiøsitet, kulten rundt de hellige kildene kan 

ses som en del av den folkelige, religiøse konteksten. På engelsk har blant annet Bowman, 

Primiano og andre benyttet uttrykket ‘vernacular religion’, noe som gir en assosiasjon til 

folkelig, daglig religion. Leonard Primiano (1995: 44)1 skriver, “Vernacular religion is, by 

definition, religion as it is lived: as human beings encounter, understand, interpret, and 

practice it.” “Vernacular religion” eller hverdagsreligion skiller seg fra “folkelig religion”, 

som Primiano definerer som “unorganized religious practices and beliefs that have a dynamic 

relationship to official religion» (1995: 39).  Primiano mener at all religion er folkereligiøsitet 

(vernacular), fordi det er umulig for mennesker, enten de er i en offisiell posisjon eller er 

legfolk, å la være å tolke religiøse uttrykk. Den religiøse tolkningen er påvirket av 

menneskenes sosiale og kulturelle kontekst, og han går så langt som å hevde at offisiell 

religion egentlig ikke eksisterer, fordi selv teologer og prester kan ikke frigjøre seg fra sine 

egne liv. Det er lett å forstå det folkelige elementet i vanlige folks religion, skriver Primiano, 

men vanskelig å fatte «the vernacular nature of institutionalized elements of orgainzed 

religion: …its ritualized or sacramental occasions and observances.» (1995: 45). I forbindelse 

med min oppgave, er det nettopp det rituelle aspektet ved de hellige kildene hvor det ikke 

alltid er lett å skille mellom offisiell og folkelig religion, og mange av de «offisielle» 

elementene bærer preg av et folkelig tilsnitt og en lokal tolkning. 

Forskning på folkereligiøsitet har vært preget av en nedlatende holdning, hevder Primiano 

(1995; 38 – 39), og skriver at forskere har definert folkereligiøsiteten som avvik fra den 

offisielle, institusjonelle religionen nettopp ved å bruke merkelapper som, «popular» og 

                                                 
1 Leonard Primiano, Vernacular Religion and the Search for Method in Religious Folklife, Western Folklore 54: 

37 – 56, fått kopi på epost av Marion Bowman 04/12/12. Artikkelen finnes på JStore. 
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«unofficial», i motsetning til den offisielle, «riktige» religionen. Han hevder at forskere har 

hatt den holdningen at en folkelig religion er «restene» etter en offisiell religion, som om den 

offisielle religionen til institusjonene er et «pure element» som blir «contaminated» og mindre 

verdt når det kommer i kontakt med hverdagsreligionen. Slik oppstår en religionsmodell med 

to lag, bestående av folkereligiøsitet på den ene siden, og den offisielle religionen til 

institusjonene på den andre, påpeker Primiano.  

I boken «Maria-kult og helgendyrkelse i moderne katolisisme»2 skriver Anne Eriksen og 

Anne Stensvold om folkereligiøsitet i konteksten katolske helgener. De tar opp 

verdispørsmålet etter å ha definert folkereligiøsitet, eller folkelig religion, som «vanlig 

religion» (2002: 28 – 30), det vil si religionen til dem som ikke har makt til å definere normen 

innenfor en religion. Verdispørsmålet går ut på om den offisielle, institusjonaliserte delen av 

religionen er mer verdt enn den folkelige, hverdagslige delen av religionen, eller om de to kan 

sidestilles i verdi. I følge disse forskerne kan det være hensiktsmessig å se på de to delene 

som sidestilte, likeverdige enheter (2002: 28-29), og de skriver videre at de forholder seg til 

begrepene «folkelig og offisiell som to aspekter ved religionen» (2002: 28), noe jeg mener er 

et godt utgangspunkt for min oppgave også.  

I denne oppgaven velger jeg altså å se på folkereligiøsitet som en av to sider ved en religion, 

og ser den som likeverdig og noen ganger vanskelig å skille fra institusjonalisert, offisiell 

eller normgivende religion. Jeg viser flere eksempler på hvordan representanter for den 

offisielle delen av religionen forsøker å fastsette normer for utøvelse av «hverdagsreligion». 

1.4.2 Kontinuitet og brudd 

De bøkene jeg baserer meg på i denne oppgaven er skrevet av forfattere som alle har arbeidet 

ut fra sin egen teori om de hellige kildenes historie, og tatt stilling til spørsmålet om denne 

historien er en kontinuerlig historie eller ei. Dette spørsmålet tar jeg opp flere steder i 

oppgaven. En sentral forsker som har fokusert på de hellige kildenes historie er James Rattue 

(1995). Han er kritisk til de som i dag hevder at kildene har en kontinuerlig historie, noe han 

mener overser tilgjengelige vitenskapelige opplysninger. Rattue mener dette kan hindre seriøs 

forskning på de hellige kildene, og går så langt som å si at «corrective action seems 

desperately needed!» (1995: 2). Rattues oppgitthet skyldes blant annet forholdene i 

                                                 
2 Pax forlag A/S, Oslo 2002. 
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Glastonbury, der selv den anglikanske kirken i dag fremstiller seg selv som del av en 

kontinuitet som det ikke finnes vitenskapelig belegg for. I Glastonbury finnes det en sterk tro 

på mystiske kraftlinjer (leylines), og selv prester i den anglikanske kirken er ivrige etter å 

hevde at kirken deres har en paganistisk opprinnelse. Disse prestene er stolte av å si at kirken 

er bygget på «a mound which may be a pre-Christian sacred site» eller, om St Nicholas 

kirken: «boasts of the supposed pagan temple beneath its foundations which was in fact part 

of the market place» (1995: 2). I følge Rattue har denne higen etter kontinuitet gått for langt. 

Jeg viser i oppgaven at kontinuitet i ritualer er vanskelig å dokumentere, men å påstå en viss 

kontinuitet i bruken av de hellige kildene kan likevel forsvares. 

 Et annet problem i forhold til kontinuitetsspørsmålet er at amatørhistorikerne fra slutten av 

1700-tallet og på 1800-tallet var svært opptatt av å konstruere en sammenhengende britisk 

historie. De hadde en tendens til å ville universalisere lokale funn og myter for å skape en 

kontinuitet tilbake til forhistorisk tid, hevder Rattue (1995: 2 – 3). Dette gikk på bekostning 

av vitenskapelige tolkninger av materialet de fant, og tok for eksempel ikke hensyn til den 

varierende sosiale og kulturelle konteksten. Rattue mener at dette fikk den uheldig følgen at 

seriøse forskere på den britiske historien har ignorert disse amatørhistorikernes funn, og 

derved har latt være å inkludere folklore og folketradisjoner. Derved blir nyere forskning på 

hellige kilder mangelfull.  

Jeg velger å ta med et eksempel på den vitenskapelige diskusjonen om kontinuitet her, nemlig 

Marion Bowmans forskning på folkereligiøsiteten i Glastonbury. Hun hevder at det er en stor 

grad av kontinuitet «in relation to vernacular religion» i Glastonbury (2003: 1), selv om det er 

forandringer i hvordan denne folkereligiøsiteten gir seg utslag. Nyreligiøse grupper ser 

Glastonbury som et forhistorisk senter for gudinnedyrkelse, som senere ble overtatt av 

tilbedelsen av St Bridget, for igjen å dreie seg om Gudinnen, skriver Bowman som et 

eksempel på denne kontinuiteten (2003: 3). Bowmans ide er at Glastonbury er et sted med 

«serial centrality», det vil si et sentralt hellig sted gjennom historien, men med varierende 

innhold i myter og religiøs tro og aktivitet (2003: 5). Det betyr at det som finnes av tro og 

praksis i dag i Glastonbury likevel har en kontinuitet bakover i tid gjennom 

folkereligiøsiteten, hevder Bowman. Dette synet på hellighet finner vi i forbindelse med 

spesielle steder, og spesielle naturfenomener som «attracts attention and awe». Dette kan være 

en fruktbar måte å se på hellige kilder på, tror jeg. Hellige kilder finnes på steder som har vært 
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ansett som spesielle gjennom historien, selv om ritualene og troen på kildenes mystiske kraft 

har variert.  

 

1.4.3 Historiekonstruksjon 

Min oppgave kan på mange måter sies å være et forsøk på en konstruksjon av de hellige 

kildenes historie. Likevel vil jeg være svært forsiktig med å påstå at det er en dekkende 

konstruksjon. Jeg viser eksempler på hvordan andre forskere har oppfattet de hellige kildenes 

historie. Ut fra det har jeg forsøkt å gi mitt bilde av de hellige kildene i Storbritannia. 

Konstruktivismen «stiller spørsmål ved om en tekst har en objektiv mening som kan 

rekonstrueres», skriver Clemens Cavallin (2006: 18)3 og forklarer at «den vitenskapelige 

kunnskapen er ikke en mer eller mindre sann avbildning av virkeligheten».  Enhver tolkning 

av en tekst eller et ritual er en konstruksjon, skriver han, «en kreativ handling som avhenger 

av forskerens forforståelse». Formidlingen av et forskningstema vil da være avhengig av 

forskerens egne forutsetninger, og jeg vil tro at forskerens bevisste – og i noen tilfeller 

ubevisste – valg er viktig. 

 Jeg har som sagt ikke tatt utgangspunkt i en bestemt teori, men forsøker å studere de hellige 

kildenes kult og historie for å belyse hvordan og hvorfor de er så tilstede i folkereligiøsiteten i 

Storbritannia i dag. Man kan vel likevel si at jeg har en grunnleggende teoretisk 

innfallsvinkel, nemlig at det har vært og er en folkereligiøsitet som eksisterer parallelt med 

den til enhver tid offisielle, normgivende religionen i Storbritannia, og at kulten rundt de 

hellige kildene er relatert til denne folkereligiøsiteten. I hvor stor grad folkereligiøsiteten og 

den institusjonelle religionen i Storbritannia smelter sammen på forskjellig tidspunkt i 

historien og på ulike geografiske steder, er en stor diskusjon som jeg kun kan vise glimt av. 

Rattue (1995) mener historiesynet, angående de hellige kildene, i dag domineres av «a 

mystical consensus» (1995: 2), basert på et nyreligiøst syn der hellige kilders historie er 

konstruert som kontinuerlig tilbake til før-kristen tid. Han mener at holdningen hos 

majoriteten av de som sysler med hellige kilder har «an almost ideological hostility to rational 

thought» (1995: 2) og at forskningen i dag i stor grad har vært overlatt til «the distortions of 

                                                 
3 Cavallin, Forholdet mellom teori og metode, i Kraft og Natvig (red.), Metode i religionsvitenskap, Pax Forlag 
A/S 2006. 
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the mystics» (1995: 2). Også Bowman (2003) 4 ser på denne motviljen mot å forholde seg 

kritisk og systematisk til kildematerialet som et problem. Hun hevder at når hun intervjuer 

informanter med en nyreligiøs bakgrunn er de generelt opptatt av at muntlige tradisjoner 

«tend to be stated as uncontested fact» (2003: 2). Bowmans inntrykk er at disse informantene 

mener at det ikke er nødvendig med konvensjonelle bevis for påstandene de kommer med 

vedrørende for eksempel spørsmålet om kontinuitet. Jeg vil påstå at dette gir de nyreligiøse 

forfatterne en stor grad av egengitt frihet til å konstruere sine egne historier om hellige kilder. 

Opplysningene i disse historiene er ikke etterprøvbare. Et eksempel er Chalice Well i 

Glastonbury som både er assosiert med Den Hellige Gralen (vannets rødfarge er Kristi blod), 

og med Gudinnen og hennes menstruasjonsblod (2003: 16).  

Rattue hevder altså at amatørhistorikerne som studerte hellige kilder på 1700- 1800-tallet var 

opptatt av å generalisere. De ville konstruere universelle fortellinger og forme en felles 

historie og tradisjoner rundt de hellige kildene. Men denne viljen var nettopp det – en 

konstruksjon, påstår Rattue (1995: 2). Jeg tror de hellige kildenes historie må settes inn i den 

varierende, ofte lokale, historiske og kulturelle konteksten for å gi en mening. 

 

 

                                                 
4 Marion I. Bowman, 2003, Ancient Avalon, New Jerusalem, Heart Chakra of Planet Earth: The Local and the 
Global in Glastonbury. Denne artikkelen fikk jeg på epost fra Bowman 04/12/12. Bowman er «Programme 
Director of the MA in Contemporary Religion at Bath Spa University College» ifølge informasjon på boken 
Beyond New Age. Exploring Alternative Spirituality. Hun arbeider også for Open University. 
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2 Hellige kilder: historiske spor 

2.1 Hva er en hellig kilde? 

 

If I were called in 

To construct a religion 

I should make use of water. 

(Philip Larkin, Water, 1954) 

 

I vår tid her i Norge kan det være vanskelig å forestille seg den kraften rent vann må ha hatt 

på mennesker i tidligere tider. Vi tar rent vann fra en uuttømmelig kilde – inne i vår egen 

bolig -  som en selvfølge. Kun når vi mister tilførselen kan vi få en anelse av hvor viktig rent 

vann er for oss. Og mens vi kan vente tålmodig på at «noen» skal fikse problemet og vannet 

vil renne ut av springen igjen, hadde ikke mennesker i generasjonene før oss denne luksusen 

tilgjengelig. De var avhengige av brønner, bekker og vann, og prisgitt naturens luner. I 

tørkeperioder ble vanntilførselen ekstra viktig. 

I tillegg spiller kulturelle aspekter inn. Holdninger til bruk av vann har variert opp gjennom 

historien. I noen perioder har det vært sett på som synd å bade og å vaske seg. Ian Bradley 

(2012)5 påstår at holdningen til bad og vask i vann var negativ i den første tiden 

kristendommen var i Storbritannia. Dette kunne skyldes en reaksjon på den før-kristne, 

romerske kulten rundt vann og bad, hevder han. Bradley forklarer at noen tidlige kirkefedre så 

på romernes bading som syndig og som en tilbedelse av kropp og renslighet. Vann kunne 

være infisert av demoner og det å bade kunne være påvirket av før-kristne ritualer. Idealet var 

den asketiske ideen om ikke å vaske seg, alousia, som også ble overført til vanlige mennesker 

i tanken om at kristne kun skulle bade en sjelden gang og ikke nyte det, påstår Bradley (2012: 

59). Det er ikke vanskelig å forestille seg hvilke problemer dette må ha medført i form av 

dårlig hygiene og medfølgende sykdommer og plager. Det er enkelt å tenke seg at selv den 

                                                 
5Ian Bradley har forsket på hellig vann og i den forbindelse skrevet boken Water. A Spiritual History, 
Bloomsbury, London 2012. Bradley er «Reader in Practical Theology and Church History at the University of St 
Andrews, a minister in the Church of Scotland and a prolific author and broadcaster», i følge informasjon på 
boka. Bradley har skrevet et utall bøker om religiøse emner, både innenfor og utenfor en kristen kontekst. 
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mest basiske vask i en av de hellige kildene førte til forbedringer i helsen. Betente sår, betente 

øyne, lus og annen elendighet hadde godt av et dypp i rent vann. Det skal ikke mye til i min 

fantasi å se at resultatet av et bad kan ha blitt kalt et under og at overnaturlige krefter har 

grepet inn. 

I denne masteroppgaven har jeg valgt å bruke uttrykket hellig kilde i stedet for hellig brønn, 

av den grunn at hellige brønner ikke alltid er lik vår definisjon på en brønn: et rundt kammer 

kledd med stein, boret eller gravet ut av jorden, ofte med et dekke eller lokk og en mekanisme 

for å hente opp vannet. Ofte kan det hellige vannet komme fra et oppkomme eller noen ganger 

fra en elv eller et vann. Janet Bord (Bord 2006)6 påpeker at en hellig brønn ofte er kun et 

oppkomme på bakken, som noen ganger kun kan være et gjørmete hull. Hellige brønner kan 

også være dammer og vann av varierende størrelse. I følge Bord kan en hellig brønn til og 

med kan være vann samlet i en trestubbe eller i en stein (Bord 2006). Gjennom den 

litteraturen jeg har lest ser det ut som om hellige kilder kan være hvorsomhelst. De finnes i 

fjellsider, ved kysten og ved elver og myrer, og på innsiden av avgrensede hellige områder, 

for eksempel St Fice’s Well i Princetown i Devon ligger ved ei myr, St Fillan’s Well i Fife er 

en dam inne i en grotte og St Mary’s Well ligger høyt oppe i en skråning i et 

jordbrukslandskap i Penrhys i Wales (Bord 2008).  

Et stort antall kilder ligger ved eller i kirker og kapell. De som forsker på hellige kilder har 

diskutert hvorfor dette er tilfellet. Når kilden ligger inne i bygningen kan det være fordi 

eiendommen og det opprinnelige bygget var lite, og da bygget ble utvidet måtte det skje over 

kilden, påstår Bord (2008) og nevner blant annet St Margaret’s Church i Leister og St 

Oswald’s Church i Kirkoswald. Forskere på hellige kilder diskuterer om nærheten til 

kirkebygg kan ha med kontinuiteten fra før-kristen tid å gjøre: at det fra før av lå et kultsted 

der kirken eller kapellet står. Thompson (2004)7 påstår at det er en viktig faktor mange 

forskere glemmer, det at eiendomsforholdene spiller en rolle. Kirker ble ofte bygget på land 

eiet av kirken eller av lokale adelsfolk, og ikke hvorsomhelst ellers. Thompson hører til den 

gruppen av forsker som hevder at praktiske faktorer spiller inn, det vil si at kirkene ble bygget 

der det var en tilgjengelig, pålitelig vannkilde, både til drikkevann og som kilde for viet vann 

til dåpsritualet. I tillegg til ved kirker og ved kapell, fantes det hellige kilder på 

                                                 
6 Bord har forsket på hellige kilder i Storbritannia i flere tiår, og er en anerkjent autoritet innenfor emnet. 
7 Ian og Frances Thompson forsker på hellige kilder og kildenes historiske kontekst. De har skrevet boken The 
Water of Life. Springs and Wells of Mainland Britain, Llanerch Press, Burnham-on-Sea, 2004. 
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klostereiendommer, hevder Rattue (1995)8 og nevner som eksempler Abbot’s Well i Ellon i 

Aberdeenshire, tidliger eiet av Kinloss Abbey og the Monk Kelds i Kettlewell i Yorkshire, 

tidligere eiet av Fountains Abbey. Det har blitt forsket på hvor vanlig forbindelsen mellom 

kirkebygg og hellige kilder var, Page (1990)9 har sett på denne forbindelsen i Cumbria. Page 

fant at rundt halvparten av de anglikanske kirkene med opprinnelse tilbake til katolske kirker 

var bygget over hellige kilder, og at kilden da befant seg under den eldste delen av bygningen 

(1990: 3).  

I Wales er ikke relasjonen mellom hellige kilder og kirker og kapell like vanlig. Jones10 

(1954/1992) skriver at av de 1179 hellige kildene han fant i Wales, var kun 200 av disse i 

nærheten av eller i kirker eller kapell. Likevel påstår Jones at disse kirkene og kapellene kan 

ha blitt bygget der de er nettopp på grunn av de hellige kildene. Jones hører også til de 

forskerne som mener man ikke kan utelukke at de hellige kildene var ansett som hellige før 

kristendommen kom til Storbritannia, og at det kan være en årsak til at kirken tok over disse 

stedene som kultsteder.  

 En viktig diskusjon blant de som forsker på hellige kilder er hva som avgrenser hellige kilder 

fra vanlige, hverdagslige kilder hvor mennesker har hentet vann til alle tider. Det er nyttig 

med noen faktorer som definere hellige kilder og separere dem fra kilder benyttet til 

dagligdagse gjøremål. Bord (2006) mener det er flere aspekter som spiller inn. Hun trekker 

fram den geografiske plasseringen; ofte er en hellig kilde plassert innenfor et geografisk 

avgrenset område, definert som hellig. Dette kan være en hellig bygning, en hellig lund eller 

en høyde, eller for eksempel menneskelagde konstruksjoner som steinsirkler og gangveier. 

Bord trekker også inn hellige personer, hun hevder at hellige kilder kan være viet hellige 

personer, for eksempel helgener, eller at kildene har vært assosiert med hellige personer på et 

punkt i historien. Noen ganger vurderes kildene som hellige ut i fra deres helbredende 

egenskaper, dette og andre aspekter ved kildenes overnaturlige tilknytning vil jeg komme 

tilbake til senere i oppgaven. Og sist, men selvsagt, i det kristne Storbritannia har vann blitt 

hellig fordi det har blitt velsignet og benyttet til for eksempel dåpsritualet. I følge Bord (2006) 

blir hellig vann hellig når det blir velsignet av en religiøs ekspert, mens hellig vann fra kilder i 

                                                 
8 James Rattue forsker på hellige kilder i en historisk kontekst, spesielt i Storbritannia, og har skrevet boken The 
Living Stream. Holy Wells in Historical Context, The Boydell Press, Rochester, NY, USA 1995. 
9 Jim Taylor Page forsker på hellige kilder i Cumbria i Nord-England, og har skrevet Cumbrian Holy Wells, North 
West Catholic History Society, Wigan 1990 
10 Francis Jones forsket på hellige kilder i Wales og er ansvarlig for den grundigste undersøkelsen gjennomført 
av disse, utgitt i boken The Holy Wells of Wales, University of Wales Press, Cardiff 1954, nytrykk 1992.  



13 

 

utgangspunktet er hellig. I kristendommen er hellig vann enten hellig fordi det kommer fra en 

hellig kilde eller fordi det har blitt velsignet av en prest, hevder Bradley (2012)11 og påstår at 

hellig vann ikke har kraft i seg selv, men virker som en symbolsk hjelp og støtte for at den 

troende skal motta nåden. 

Jeg ser det slik i denne oppgaven at vannet fra hellige kilder kan bli påstått å inneha spesielle 

egenskaper uten at det behøver å gå veien om en velsignelse fra en religiøs ekspert, for 

eksempel fra en prest, men at det hellige vannet også kan virke som et mellomledd mellom 

den personen som søker hjelp og den overnaturlige kraften som påkalles. Den hellige kilden 

kan da være et eksempel på et kontaktpunkt spesielt egnet til kommunikasjon, ut i fra Gilhus 

og Mikaelsson sin definisjon av religion: «Religion er menneskers forhold til 

forestillingsunivers som kjennetgnes av kommunikasjon om og med hypotetiske guder og 

makter.» (2001: 27).  

Siden jeg fokuserer på de britiske øyer, må jeg nevne ordet holy som stammer fra det anglo-

saksiske ordet halig12, og av denne grunn mener Bord (2006) at ordet kom med anglo-

sakserne og ikke kan være eldre enn dem – og derved ikke eldre enn kristen tradisjon i 

England. Det finnes intet tilsvarende ord i for eksempel walisisk, og når walisiske kilder blir 

omtalt i denne oppgaven blir ordet hellig/holy benyttet. 

Gary R. Varner13 diskuterer også ordet hellig. Han hevder at kilder dedikert til helgener 

(saints) opprinnelig må være kalt hellige, og trekker også linjene til ordet halig, som han 

mener er gammelnorsk, og uttrykket hal kelda (hellig kilde), og hevder at dette betyr et 

oppkomme av levende vann («a spring of living water», 2009: 2). Det ser ut som om Varner 

mener at det er så mange referanser bakover i tid til før-kristen tid, at disse hellige kildene må 

være eldre enn de helgenene de nå er dedikert til. Denne diskusjonen – om overgangen 

mellom før-kristen og kristen tid – skriver jeg om senere i oppgaven. 

Et siste punkt om hellige kilder mener jeg bør være hva som fysisk kan gjøre at vannet i dem 

ble sett på som spesielt helbredende. Det har vist seg ved nærmere analyser av vannet i hellige 

kilder at det ikke bare som regel var rent, men også hadde et høyt innhold av enkelte 

                                                 
11 Ian Bradleys bakgrunn her er som prest i den skotske kirken. 
12 For en grundigere etymologisk forklaring har jeg lest: http://www.etymonline.com/index.php?term=holy, 

hentet 08/02/16.  

13 Gary R. Varner forsker på hellige kilder ut i fra et internasjonalt perspektiv, men hans bok Sacred Wells 
 (2009) gir et solid innblikk i tradisjoner på de britiske øyene. 

http://www.etymonline.com/index.php?term=holy
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helsebringende faktorer, for eksempel mineraler. Varner (2009) nevner følgende innhold som 

godt for helsa: radongass, arsenikk, jern, kalsium, bikarbonater, svovel, sodiumklorid, 

magnesium og diverse andre mineraler.  Nå høres dette ikke for meg ut som noen liste over 

helsebringende stoffer, men det kommer antakelig an på mengden som er oppløst i det hellige 

vannet. Jeg vil hevde at uansett, vannets egenskaper kan spille en rolle i hvor helsebringende, 

eller helbredende, vannet i de hellige kildene er. Varner (2009) mener at de hellige kildenes 

helsebringende effekt er på grunn av «a physical/spiritual connection with the power of the 

place» (2009: 159), men dette er det ikke mulig å validere i et vitenskapelig forsøk, så jeg vil 

ikke spekulere rundt det. 

Hellig vann – i hellige kilder – omfatter omtrent uten unntak ferskvann.  Ian Bradley (2012) 

beskriver forskjellen mellom ferskvann og saltvann som viktig. Til tross for at omtrent 97% 

av jordoverflatens vann er saltvann, er det den lille delen som er ferskvann som blir sett på 

som helsebringende, helbredende og av åndelig betydning. For å summere opp, jeg vil se på 

ferskvann, i form av vann fra brønner og oppkommer, heretter kalt kilder, som oppfattes som 

hellig, med de virkningene for mennesker og dyr det medfører. 

2.2 Spørsmålet om hellige kilders opprinnelse 

 

Et av de store spørsmålene i forskningen om hellige kilder er når og innenfor hvilken 

tradisjon de hellige kildene ble til. Alle som interesserer seg for hellige kilder har en mening 

om dette. 

2.2.1 Hellige kilder i før-kristen tid 

Det har vært framsatt flere teorier i nyere tid om at de fleste hellige kilder stammer fra før-

kristen tid, for eksempel i en keltisk setting, og har siden blitt tatt over av kristne kirker. Dette 

blir diskutert i dag, noen hevder at mange hellige kilder har fått en falsk historikk og at mange 

ikke er så gamle som noen skal ha det til. Det vil si at de har fått en konstruert historie som 

sier at de enten er keltiske, romerske eller at de har en enda tidligere opprinnelse, og siden har 

blitt overtatt av kristne kirker og, i noen tilfeller, dedikert til helgener i den kristne 

tradisjonen. Flere kilder som blir tillagt myter om at de er flere hundre år gamle, stammer i 

virkeligheten fra for eksempel moderne gruvedrift (Rattue 2001: 34 – 35). 



15 

 

Mange hellige kilder har også fått myter om at helgener, på mystisk vis, har funnet de hellige 

kildene og at de ikke eksisterte før dette skjedde. Under reformasjonen på 1500-tallet forsvant 

mange hellige kilder da pilegrimsferd ble offisielt forbudt, og gikk i glemmeboken. I våre 

dager har mange av disse blitt gjenoppdaget, eller påstått gjenoppdaget, og ofte blir de 

dedikert til diverse helgener igjen. Flere forskere, blant annet Janet og Colin Bord advarer mot 

å legge for stor vekt på opprinnelsesmyter som bringer kildene tilbake til før-kristen tid. Det 

er vanskelig å etterprøve dette, fordi kildene som oftest er myter eller folkereligiøse 

fortellinger, gjerne fra forrige århundre. Et eksempel er kilden Llandrindod Wells i Radnor, 

hvis vann skal ha helbredende egenskaper. Bord mener at tradisjonen rundt disse kildene 

stammer fra et eller to århundrer tilbake, mens de ifølge opprinnelsesmyten stammer fra 

tidligere tider. Denne myten forteller at “The three springs supposedly originated when a hero 

saved a girl from death by killing three monsters, one with a lump of salt, one with a lump og 

iron, and one with a lump of brimstone, the ‘weapons’ presumably corresponding to the 

waters’ natures.” (1986: 129). 

Noen kilder har nærmest blitt tatt over av nyreligiøse bevegelser, for eksempel de hellige 

kildene i Glastonbury, hvor det blir utført ritualer av mange forskjellige trossamfunn. 

En av de første som skrev om hellige kilder var Robert Charles Hope. I 1893 utga han en bok 

han kalte The Legendary Lore of the Holy Wells of England. Including Rivers, Lakes, 

Fountains and Springs. Han startet boken sin med disse ordene: “WELL-WORSHIP, 

embracing that of Rivers, Lakes, Fountains, and Springs generally, is of great antiquity.”14 På 

denne måten ga han næring til ideen om de hellige kildenes før-historiske opprinnelse. 

Historiske undersøkelser har imidlertid vist at det er umulig å fastslå når folk begynte å se på 

kilder som hellige. Dette tidspunktet må befinne seg så langt tilbake i tid at vi kun har stumme 

kilder å forholde oss til. Og selv om historiske undersøkelser kan si oss noe om at det har 

foregått ritualer rundt kildene, og vise oss den geografiske plasseringen av kilder i landskapet, 

så kan ikke stumme kilder gi oss skildringer av fortiden. Derfor er det ikke mulig å vite hva 

folk har tenkt og ment, og det går ikke an å vite hvordan en stum kilde har blitt betraktet. Det 

er heller ikke mulig å vite sikkert hvilke riter som har blitt utført og i hvilken hensikt. Alt man 

kan gjøre er å gjette på grunnlag av så mange historiske kilder som mulig.  

                                                 
14 Sitatet er hentet fra innledningen til nyutgivelsen av Hopes bok (2012:VII). 
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Ronald Hutton hevder i sin bok The Pagan Religions of the Ancient British Isles (1991) at det 

ikke finnes arkeologiske bevis for at vannkilder ble sett på som hellige i før-kristen tid, men 

han beskriver hva som finnes av levninger og diskuterer disse. Primært dreier dette seg om 

objekter som har blitt etterlatt i vannkilder, som for eksempel elver, innsjøer og myrer. Hutton 

mener at disse funnene viser rester etter religiøs aktivitet, fordi objektene som er funnet har 

hatt en så stor verdi i samtiden at de ikke kan ha blitt etterlatt i vannet ved et uhell. Objektene 

stammer fortrinnsvis fra det siste millenniet før vår tidsregning, men noen objekter, som 

flintrester og knivkopier laget av bein er eldre (Hutton 1991: 184). Men hovedsakelig 

stammer funnene fra etter 1200 fvt og inkluderer våpen og pynt, kjeler og annet utstyr. 

Enkelte av disse funnene viser at «skatter» har vært deponert gang på gang på samme sted.  

Hutton hevder at funnene er så signifikante at de må være lagt i vannet med hensikt, og at de 

har en religiøs betydning.  

Det finnes altså mengder av eksempler på verdifulle gjenstander som er funnet i vann, men 

det finnes ingen forklaring på hvorfor de befinner seg der. Det har blitt tolket som ofringer i 

forbindelse med begravelsesriter, men dette er ikke sikkert, til tross for funn av skaller og 

menneskebein i for eksempel Themsen i London. Uansett hensikt, Huttons hovedide er at det 

var en rik religiøs aktivitet ved vann, full av ritualer, i før-kristen tid på de britiske øyene. 

En nyere teori er at hydrolatri var en viktig komponent ved de neolittiske steinsirklene. 

Teorien bygger på funn av vannkilder som brønner og dammer ved noen av 

steinmonumentene, og noen av dem ligger jo også ved elver. Arkeologer har i det siste tatt i 

bruk nye metoder som sikrere enn før kan påvise disse trekkene ved det geografiske 

landskapet. Men disse vannkildene kan også ha vært brukt som drikkevann til for eksempel de 

som arbeidet med å reise monumentene. Likevel finnes det forsøk på å lese geografien slik at 

vannkilder er en del av det religiøse landskapet. Stonehenge, datert til 3000-tallet fvt, er et 

eksempel på dette. Det finnes et Stonehenge Riverside Project, aktivt mellom 2003 – 2009, 

ledet av Mike Parker Pearson15. Han har framsatt en teori om at Stonehenge er en del av et 

større rituelt landskap for de døde i ferden fra liv til død, hvor elva Avon inngår som en del av 

denne reisen. Bord skriver også om dette, og hevder at når man finner en steinsirkel og en 

                                                 
15 Stonehenge Riverside Project har en omfattende nettside hos The University of Sheffield sin hjemmeside, 
http://www.sheffield.ac.uk/archaeology/research/2.4329/stonehenge01, hentet 1/1/16. Det finnes også 
mange rapporter og dokumentarer om prosjektet. Det er til sammen mye interessant informasjon om det 
hellige landskapet rundt Stonehenge, men det er utenfor denne oppgavens grenser.  

http://www.sheffield.ac.uk/archaeology/research/2.4329/stonehenge01
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vannkilde forbundet med en allé av steiner vil det antyde at vannet hadde spilt en viktig rolle i 

seremonier inne i steinsirklene (Bord 1986: 11).16  

Bord mener også at spørsmålet om kilder var hellige og en del av religionsbildet i før-

historisk tid er vanskelig å svare på. Hun støtter seg på arkeologer og andre som skriver om 

forhold på de britiske øyer i før-historisk tid, som mener at vannkilder nær steinsirkler og i 

andre religiøse landskap kan bety at vann spilte en rolle i ritualer ved disse monumentene.  

(2006: 96 – 99). Til tross for dette vil ikke Bord trekke noen bastant konklusjon om at 

vannkildene har blitt sett på som hellige i før-historisk tid. 

Ian Bradley tar også opp spørsmålet, og refererer til teorier om ritualene som kan skape en 

sammenheng mellom steinsirkler og vannkilder. Han bygger også på før nevnte Mike Parker 

Pearsons teorier om at Stonehenge er en del av et rituelt landskap, «the domain of the dead», 

hvor reisen på elven Avon og frem til Stonehenge «symbolised the passage from life to death 

and the celebration of past ancestors and the recently deceased.” (Bradley 2012: 37). 

Bradley refererer også til Timothy Darvill som har en annen teori om Stonehenge og bruken 

av hellig vann. Darvill hevder at Stonehenge ble laget for å replikere de hellige kildene i 

Wales. Grunnen til dette er at de første steinene, «blue stones» fra cirka 2300 fvt, stammer fra 

Wales hvor slike steiner ofte ble plassert rundt kilder, også i form av et alter (Bradley 2012: 

37). Av denne grunn ble steinene bragt til Wiltshire for å skape et hellig sted der. Skjelettene 

som ble funnet i gravene rundt Stonehenge viser tegn på «disease, deformity and injury» 

(Bradley 2012: 38). Dette tolker Darvill som at disse menneskene var pilegrimer kommet til 

Stonehenge i søken etter helbredelse. 

Bradleys konklusjon er at når vannkilder ofte kan settes i sammenheng med steinsirkler i 

megalittisk tid, viser det at kilder kan ha vært hellige i før-kristen tid. I likhet med andre 

forskere (Bord 1986, Hutton 1991 og Ray 2014) mener Bradley at gjenstander funnet i vann 

tyder på rituelle ofringer. Bradley nevner spesielt de store «skattene» funnet etter 1300 fvt, da 

klimaet ble kaldere og våtere. Offergjenstandene kan være gitt til guder som levde i 

vannkildene – kanskje for å blidgjøre dem eller få hjelp i det forverrede klimaet. Bradley 

nevner også generelle teorier om at tidlige sivilisasjoner mente at guddommer og ånder hadde 

                                                 
16 Bord henviser til Aubrey Burls bok «The Stone Circles of the British Isles» som belegg for sin tolkning, men 
oppgir ingen nærmere kildehenvisning. 
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bosted i vann, og hevder at vann kan ha helbredende egenskaper og også virke som et liminalt 

element for kontakt med andre verdener – for eksempel de dødes verden. 

En teori som i dag synes populær, er at dyrking av hellige kilder på de britiske øyer stammer 

fra kelterne, og at den altså stammer fra tiden før kristendommen ble innført, og at mange 

hellige kilder ble «stjålet» av kirken. Disse meningene finnes særlig i nyreligiøse miljøer. Den 

nyreligiøse forfatteren Paul Davis17 legger liten vekt på kildenes funksjon i katolsk tid, og 

understreker at kilder og brønner i Wales har blitt vist stor respekt tilbake i før-kristen tid.  

I 2014 kom det et nytt bidrag til diskusjonen om hellige kilders før-kristne opphav. I boken 

The Origins of Ireland’s Holy Wells skriver Celeste Ray18 om hellige kilder i Irland, men 

noen av kapitlene i boka er generelle og gjelder hellige kilders opphav i Europa, og spesielt på 

de britiske øyer. Boka kan ses på som et innlegg i debatten om når og i hvilken tradisjon de 

hellige kildene i Europa kommer fra. Ray hevder, i likhet med tidligere forskere, som for 

eksempel Janet Bord (1986) og Ronald Hutton (1991) at det finnes levninger som kan tolkes 

dithen at det med hensikt ble lagt ned gjenstander i vann, som offer i et religiøst rituale. De 

siste to-tre århundrene har det vært tradisjon for å hevde at ritualer ved hellige kilder stammer 

fra før-kristen tid, og at de har overlevd som folkereligiøse ritualer gjennom kristen tid på de 

britiske øyer.19 I dag er det flere forskere som avviser denne teorien, og mener at det ikke 

finnes bevis for at det har foregått religiøs aktivitet ved vannkilder før romerne kom til 

England. James Rattue (1995) for eksempel, hevder at påstander om at hellige kilder har vært 

i kontinuerlig (religiøs) bruk siden før-kristen tid er ønsketenkning: «the preference of the 

pleasant over the real» (1995: 1 – 2). I følge Celeste Ray finnes det flere tolkningsmuligheter. 

Hun legger fram detaljerte beskrivelser av funn, funnsteder og mulig tolkning av måtene 

ritualene ble utført på.  

En grunn til at arkeologer har tatt så lett på studiene av hellige kilder, kan skyldes kildenes 

kontinuerlige bruk: mange har helt opp til våre dager blitt renset og vedlikeholdt – og derved 

bevares lite av arkeologisk interesse. En annen grunn til at kildene har vært lite diskutert og 

forsket på i arkeologien, er at de har vært viktige for mindre seriøse - populærvitenskapelige 

                                                 
17 Paul Davis «has worked as an illustrator with the Dyfed Archaeological Trust and is now a surveyor working in 
Cardiff” og har skrevet boken Sacred Springs. In Search of the Holy Wells and Spas of Wales (2003). 
18 Celeste Ray er “Professor of Anthropology at the University of the South in Sewanee, Tennessee”, hun har 
blant annet studert antropologi og arkeologi.  
19 Jeg har lest mange steder, også på nettsider med nåtidige artikler, at kilders opprinnelse blir referert til som 
«eldgamle» og fra før både kristen og romersk til på de britiske øyer. 
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miljøer.  Diskusjonen blir også komplisert av uenighet om hva som kan kalles «keltisk» fra 

bronsealderen, og hvor enhetlig denne kulturen var, og selv om kilder kunne være hellige i 

bronsealderen – var de det i jernalderen? Mange forskere mener at folk ikke så på kilder som 

hellige før romerne lærte dem det, påpeker Ray.  

2.2.2 Hellige kilder i tidlig kristen tid 

En viktig periode for historiske undersøkelser av hellige kilder, er tiden før og i starten av 

middelalderen, da de engelske øyene ble kristnet. Holdninger til kildene i denne perioden kan 

være med på å forklare hvorfor kildene er en så viktig del av det religiøse mangfoldet i 

Storbritannia den dag i dag. Det er framsatt og diskutert flere teorier angående hellige kilder i 

forbindelse med tidlig kristen tid. Det gjelder både kildenes opprinnelsesmyter og teorier om 

kontinuitet og brudd i kildenes historie.  

I 1954 skrev Francis Jones om hellige kilder, spesielt i Wales, og beskrev kildenes forbindelse 

til helgener. Jones mener at mange hellige kilder overlevde introduksjonen av kristendommen 

i Storbritannia og fortsatte som en del av den katolske folkereligiøsiteten. En viktig årsak til 

dette, mener Jones, er at folk trodde på kildenes helbredende krefter. Han har undersøkt 

betydningen av hellige kilder i helgeners liv og virke, og har sett på tilblivelsen av hellige 

kilder og undersøkt helgeners betydning i den forbindelse. Det finnes få samtidige historiske 

kilder fra tidlig kristen tid, så Jones mener vi må se på senere tekster for å finne ut noe om 

dette. Tanken er at det finnes troverdige fortellinger om kildenes tilblivelse i folkloren.  

I følge Jones har noen kilder direkte forbindelse med helgener: Noen har blitt dedikert til 

spesielle helgener lenge etter deres død, og helgenene har da antakeligvis ikke hatt noe med 

kilden å gjøre mens de var i live. Noen ganger har flere kilder blitt viet til samme helgen, og 

Jones mener at den geografiske utbredelsen av disse kildene viser hvor den spesielle helgenen 

hadde betydning. En del hellige kilder ble dedikert til helgener med keltisk opphav, for 

eksempel St Patrick og St Caradoc, og en del ble dedikert til generelle katolske helgener, for 

eksempel Jomfru Maria og St Peter.20 

Dette rører ved spørsmålet om hvordan kildenes tilblivelse og helgener hører sammen. Det 

finnes flere myter om hvordan helgener på mirakuløst vis fant eller skapte en hellig kilde, den 

                                                 
20 Jones mener at det er cirka 76 hellige kilder bare i Wales som er dedikert til Jomfru Maria, og cirka 17 

dedikerte til St Peter (1992: 46).  
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enkleste metoden var at helgenen rett og slett ba til Gud om vann.  Bord (2006) påpeker at 

alle metodene inneholder et element av det overnaturlige, eller mirakuløse. For det første 

kunne helgenen stumpe med vandrestaven sin i bakken og en kilde sprang mirakuløst fram på 

stedet. Dette er, ifølge Bord, en vanlig metode. Bakgrunnen kan være å finne i Bibelen (4. 

Mosebok 20: 11), der Moses fant vann til israelittene ved å gjøre som Gud befalte ham: slå 

med staven sin på en stein. Et eksempel på denne metoden er fortellingen om hvordan St 

Augustin fant vann ved Cerne Abbas på denne måten da han og munkene hans var tørste.  

En annen metode var ifølge Bord, at en kilde kom fram der en helgen hadde lagt seg til for å 

hvile eller sove. Hope (1893/2012) forteller også om et slikt tilfelle.21 Da den hellige 

Moorin/Morwenna (en lokal helgen) hjalp sognebarna å bygge en kirke, fant hun en stein til 

døpefonten under en klippe. Hun var sliten, bar steinen et stykke og la seg så til å sove på 

steinen. Der sprang det fram en kilde. Deretter bar sognebarna steinen til stedet de holdt på å 

bygge kirken, men så enkelt var det ikke. Hver natt ble det de hadde bygget revet ned og 

dukket opp igjen der kilden var. Dette førte til at de ga opp, og bygget kirken der kilden var i 

stedet. Dette ble St Moorin’s Well i Morwenstow. Døpefonten står i kirken den dag i dag. Se 

bilde i vedlegg. 

Den tredje muligheten var at en ny kilde skulle dukke opp i forbindelse med en helgens død. I 

mange tilfeller skjedde dette i forbindelse med at en helgen mistet hodet (ble dekapitert). 

Dette er en tragisk start for en hellig kilde, men en relativt vanlig årsaksforklaring som fantes 

i flere varianter. I St Winefrides tilfelle ble hodet hennes kappet av da en frier følte seg 

forsmådd. Dette resulterte i kilden Holywell i Flintshire. St Winefride og Holywell skriver jeg 

om flere steder i oppgaven, her vil jeg gjengi myten om kildens opprinnelse: St Winefride 

takket nei til beileren Caradoc, men han forsøkte å tvinge seg på henne. Han ble så rasende da 

det ikke nyttet, at han kappet av henne hodet med et sverd. Hodet hennes rullet ned en 

skråning og der det stoppet, sprang kilden fram. Heldigvis kom Winefrides onkel, St Beuno til 

stedet, og han brukte sine magiske krefter til å sette hodet på plass igjen, og derved redde livet 

hennes.22  Bilder av St Winefride viser ofte stripen på halsen hennes der hodet ble festet igjen. 

Se bilde i vedlegg. Jeg vet ikke hvor mye denne opprinnelseshistorien har bidratt, men 

                                                 
21 Jeg har benyttet nyutgivelsen av Hopes bok fra 2012. Fortellingen finnes på side 61. 
22 Bord 1986: 18. Denne fortellingen finnes omtalt i forskjellige varianter hos de fleste som forsker på hellige 
kilder i Storbritannia. 
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Holywell (St Winefride’s Well) ble sett på som en helbredende kilde, og er fortsatt en av de 

viktigste og mest populære hellige kildene i Storbritannia i dag.  

En annen opprinnelsesmyte gjelder også helgeners død. I følge myter kunne det nemlig skje at 

når en helgen ble lagt til hvile etter sin død, kunne det springe opp en kilde der kroppen lå. 

Hope skriver for eksempel om St Kenelm (1893/2012: 74): Etter St Kenelms død skulle 

kroppen hans fraktes til Winchcombe, men de som bar han ble slitne og tørste, og stoppet 

derfor på veien. De hadde ikke vann, men ba til Gud, og Gud lot en kilde springe fram ved 

kroppen til St Kenelm. Der ble det seinere bygget et kapell til St Kenelm sin ære. 

St Oswald er en annen helgen som er forbundet med hellige kilder. Han var konge i 

Northumbria, men døde som martyr i 642 i kamp i det som nå er Oswestry, et lite sted i 

Shropshire. Oswald ble drept av den hedenske kong Penda fra Mercia, som beordret Oswalds 

kropp delt opp og plassert på staker. Men en ørn stjal den ene armen og fløy av gårde med 

den. Ørnen mistet armen, og der den landet sprang en kilde fram, det som nå er St Oswald’s 

Well (Bord 2008: 109 – 110).  

En viktig diskusjon angående hellige kilders historie dreier seg, som sagt, om kildenes status 

ved overgangen til kristendommen. Vi har sett at noen forskere hevder at det ikke fantes 

hellige kilder før kristendommen ble innført på de britiske øyer, og at nye kom til i en kristen 

kontekst, mens andre hevder at alle de hellige kildene det finnes dokumentasjon på, er eldre 

enn kristendommen i Storbritannia. 

 James Rattue23 som har arbeidet siden 1980-tallet med å samle og systematisere hellige 

kilders historie, tilhører den største gruppen, nemlig de som mener at kildene har røtter tilbake 

i før-historisk tid. Han ikke bare har arbeidet med å samle historikken rundt dem, men også 

sette dem inn i en kulturell og religiøs kontekst.  

Men Rattue mener også at man skal være forsiktig med å tillegge alle hellige kilder 

paganistisk eller før-kristen opprinnelse. Han hevder, som mange andre, at mange kristne 

hellige kilder ofte ble etablert i middelalderen og ikke kan spores tilbake til før-kristen tid24. 

                                                 
23 James Rattue er «Assistant Museums Officer at Wycombe Museum, and a specialist in medieval history and 

archaeology» og har skrevet boka The Living Stream. Holy Wells in Historical Context (1995). 
24 Han forsøker å gi en nøktern fremstilling av hellige kilders historie og ønsker å sette dem inn i en historisk 
sammenheng. 
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Bradley, som har sitt ståsted i den skotske, protestantiske kirken, er også kritisk til romantiske 

og nyreligiøse tolkninger, og skriver at man bør unngå «the romantic and fanciful errors about 

the ubiquity and antiquity of holy wells and their continuity with pre-Christian sites.” Ifølge 

han er det ikke den før-historiske tolkningen som er verst, men alle de fantasifulle tolkningene 

av hellige kilder i middelalderen: “There has been a tendency on the part of some authors 

writing on this subject to suggest that almost all wells and springs were invested with sanctity 

in the Middle Ages” (2012: 73). Begge disse synspunktene – om kildene er før-historiske eller 

oppsto i middelalderen - kan bli for ensidige, en mellomting kan være nærmere sannheten. 

Jones tilhører som sagt gruppen som mener at kilder kan ha før-historisk opprinnelse: “There 

are in Wales wells which must have been sacred even in pre-Christian times, wells 

transformed from pagan to Christian usages, and wells that claim a purely Christian origin.” 

(1954/1992: 1). Jones mener generelt at man i tro og praksis ved de hellige kildene kan se en 

kontinuitet tilbake til før-kristen eller paganistisk tradisjon. Han hevder at det ikke var store 

brudd i kontinuiteten, men at troen på de lokale gudene levde videre og at paganistisk praksis 

og tro ble inkorporert i kristendommen. I følge ham er helgendyrkelsen “ ‘pious frauds’, and 

adaption of primitive rites and beliefs to Christian usages, were employed to direct the 

faltering steps of doubting Britons on the road of Christian salvation” (1954/1992: vii).  Den 

samme holdningen har også Bord, som et sted sier, «wells and springs were adopted by the 

Christians and dedicated to the saints”, i forbindelse med at hun hevder at ånder og guder fra 

paganismen ble tatt opp i kristendommen (1986: 173).  

 I noen nyreligiøse grupper er holdningen enda mer ekstrem, jeg har funnet flere eksempler 

både i bøker og på nettsider, hvor det blir hevdet at de hellige kildene, i utgangspunktet 

hellige før kristendommen kom til de britiske øyene og tilhørende for eksempel keltisk 

religion, rett og slett ble stjålet av kristendommen. For eksempel på nettsiden White Dragon25 

skriver Rowan dette: «A large number, having been hijacked and "sainted" by the early 

Church, became places of pilgrimage connected with the cult of a local saint.” I en annen 

artikkel skriver Rowan om kampen mellom kristendom og paganisme: “Many wells and 

springs had suitably Christian legends attached to them during the 7th - 9th centuries, during 

                                                 
25 På nettsidens introduksjonsside står det følgende: “WHITE DRAGON was an independent quarterly pagan 
magazine covering witchcraft, Heathenry, the occult and earth mysteries serving the ancient kingdom of 
Mercia in the English Midlands. It was published quarterly between Samhain 1993 and Lughnasa 2009». 
(http://www.whitedragon.org.uk/articles/holywell.htm, hentet 06/01/16.) Nettsiden blir fortsatt oppdatert. 

http://www.whitedragon.org.uk/articles/holywell.htm
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the main centuries of the struggle between the Christianity (especially of the Celtic variety) 

and paganism, usually to "account" for their discovery or origins.” 26 

Selv om det ikke er mulig å si hvor gamle de hellige kildene i Storbritannia er, finnes det 

skriftlig belegg for at de er eldre enn kristendommen. Den dokumenterte reaksjonen hos 

mange tidlige kirkeledere kan langt på vei gi grunnlag for påstanden om at det fantes kult 

rundt hellige kilder før kristendommen kom til Storbritannia. I den forbindelsen er 

fortellingen som gjengis hos Bord (1986) interessant. Kildene forteller om pave Gregor, som i 

forbindelse med St Augustin av Canterburys reise til Storbritannia skrev til abbot Mellitus. 

Pave Gregor anbefalte da at templene og de hellige kildene ikke skulle ødelegges, men bli 

konvertert til kristendommen, slik at folk ville fortsette å besøke de hellige stedene sine. Dette 

gikk tydeligvis ikke helt glatt for seg, det ser ut som om folk mange steder fortsatte de 

paganistiske ritualene sine sammen med kristen praksis, også rundt hellige kilder. Bord 

skriver for eksempel at det ble vedtatt mange regler innenfor kirken som forbød «water 

worship» (1986: 31) og viser flere eksempler på dette. Et eksempel er fra en lovtekst fra 

1000-tallet, fra kong Cnut: «It is heathen practice if one worships idols, namely if one 

worships heathen gods and the sun or the moon, fire or flood, wells or stones or any kind of 

forest trees…” (1986: 31 – 32).  

 Hope har funnet et eksempel som også illustrerer at den offisielle kirken ville ha kontroll 

over hvilke personer og kilder som skulle bli funnet hellige. Han viser til St Anselm som i 

1102 skrev, «Let no one attribute reverence or sanctity to a dead body or fountain, without the 

Bishop’s authority.” (1893/2012: xx, Hope sin utheving). Generelt ser Hope ut til å tilhøre 

dem som hevder at kulten rundt hellige kilder ikke kan ha blitt bragt til Storbritannia med 

kristendommen. Han skriver at tilbedelsen av «heathen gods» og diverse naturfenomener må 

ha blitt «venerated by the preceding Romano-British and ancient British inhabitants from time 

immemoral.» (1893/2012, xx).  

Hope er også av den mening at rent vann generelt var viktig for de tidlige misjonærene. De 

trengte vannet «for the regeneration of the newly-made converts» (1893/2012: xxi) og bygget 

derfor ofte kirker nær de hellige kildene. Dette kan jo være en årsak til fortsatt bruk av hellige 

kilder, i tillegg til ønsket om å konvertere før-kristne hellige steder til kristendommen. Hope 

                                                 
26 http://www.whitedragon.org.uk/articles/holywell.htm, hentet 06/01/16. 

 

http://www.whitedragon.org.uk/articles/holywell.htm
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tilhører den gruppe forskere som mener at noen kilder ble rededikert til helgener og noen ble 

grunnlagt av de tidlige kristne og i disse forbindelsene ble det ofte bygget kirker nær eller 

over de hellige kildene. Han mente også at hellige kilder kunne markere pilegrimsleder i 

Storbritannia. 

Det er et brokete bilde som gis av de hellige kildene i perioden rundt kristendommens 

innføring. På den ene siden finnes det skriftlige beretninger om hvordan kilder fra før kristen 

tid og ritualene rundt dem ble omformet og tatt opp i kristendommen. På den andre siden 

finnes det dokumentasjon på hvordan den tidlige kristne kirken forsøkte å fjerne før-kristne 

kilder helt, for eksempel i de tilfellene hvor ødelagte romerske statuer har blitt funnet på 

bunnen av hellige kilder. Varner hevder at på 300- og 400-tallet ble mengder av paganistiske 

statuer, utstyr og symboler kastet i hellige brønner av «Christian fanatics» (2009: 138). Disse 

funnene kan jo også være votivgaver, så en sikker konklusjon kan man vel ikke trekke her 

heller, men sannsynlig er det at den ‘nye’ religionen ville bli kvitt symboler på eldre 

religiøsitet. 

 En annen mulighet, nevnt for eksempel av Bradley (2012), er at hellige kilder og før-kristne 

ritualer ved dem, i mange tilfeller rett og slett ble ignorert, og fortsatte som en del av 

folkereligiøsiteten. Bradley nevner som eksempel på denne kontinuiteten at de romerske og 

keltiske hellige kildene i Bath verken ble ødelagte eller forsøkt konvertert til kristen bruk. I 

stedet ble det på 600-tallet bygget en kristen kirke (senere et kloster) rett ved siden av (2012: 

68 – 69). Jeg vil tro at det å ødelegge kilder og få folk fra å bruke dem må ha vært vanskelig, 

tross alt var disse kildene også i bruk som vannforsyning, en nødvendighet i hverdagen. 

 Mitt inntrykk er at til tross for ulike tolkninger viser det historiske materialet at det mest 

sannsynlig fantes hellige kilder før kristendommen kom til de britiske øyene, og at mange av 

dem ble overtatt av kristendommen. Jeg vil også hevde at det finnes bevis på at noen kilder 

ble skapt i middelalderen som en følge av at helgener ‘skapte’ dem. Eksempler på det siste 

kan være St Winefride’s Well og St Kenelm’s Well. Og til slutt er det også mulig å tenke at 

de kildene som er mest populære blant nyreligiøse består av begge typer, men at de kildene 

man tror er eldst, også blir sett på som mest virksomme og kraftfulle. 
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3 Hellige kilder: egenskaper og 

funksjoner 

 

3.1 Helbredende kilder 

For the itch, the stitch, rheumatic, and the gout, 

If the devil isn’t in you, this well will take it out.27 

3.1.1 Hellige kilder – kan de helbrede? 

Hellige kilders vann er ikke kun til ordinært bruk, som drikkevann og vask. Det finnes, både i 

dag og opp gjennom historien, folk som tror at dette vannet har egenskaper utenom det 

vanlige og en egenskap som ofte er nevnt er vannets evne til å helbrede. Vannet kan gjøre 

mennesker og dyr friske, både psykisk og fysisk. Noen kilder har blitt tillagt så sterke evner til 

å helbrede syke at troende reiser langveisfra på pilegrimsferder dit. Mye har blitt sagt om 

vannet i hellige kilder, noen av de oftest diskuterte spørsmålene dreier seg om vannet har 

spesielle egenskaper, hva vannet kan helbrede, når og hvorfor, og om det er nødvendig med 

spesielle ritualer i forbindelse med forsøkene på å oppnå helbredelse. Blant dem som 

undersøker disse spørsmålene i Storbritannia, finnes det mange som fokuserer på bestemte 

geografiske områder, eller kun på enkelte kilder.  

Diskusjonen om hellige kilders vann kan helbrede sykdommer foregår i mange miljøer i dag. 

Noen hevder at denne tradisjonen kommer fra Bibelen, både GT og NT, mens andre refererer 

til eksempler fra før-kristne religiøse tradisjoner, for eksempel keltisk, norrøn og romersk. 

Noen tviler og sier at vannet kan bare helbrede så langt som de kjemiske stoffene i vannet kan 

hjelpe dyr og mennesker, mens andre ikke stiller spørsmålstegn ved helbredelser i det hele tatt 

og hevder at helbredelser er et mirakel, som overgår vår fatteevne.  

Fra et nyreligiøst standpunkt sier for eksempel Cheryl Straffon i sin bok In Search of 

Cornwall’s Holy Wells at: “we can attune ourselves to the harmony of the waters of the wells, 

wells that are still alive today with the power to heal” (2005: 4). En annen nyreligiøs forfatter, 

                                                 
27Funnet i Janet og Colin Bords bok Sacred Waters, 1986, side 49. 
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Mara Freeman skriver noe av det samme, i artikkelen Sacred Waters – Holy Wells, på en 

nettside tilhørende druidegruppen Order of Bards and Druids (fotnote 28). Ifølge Freeman er 

det fortsatt tusenvis av hellige kilder i Storbritannia. Folk besøker dem hovedsakelig av to 

grunner skriver hun: helbredelse og divinasjon. Freeman hevder ikke bare at vannet kan 

helbrede, men fremmer også en forklaring på dette. Vannet i kildene kan inneholde nyttige 

stoffer, men mer trengs for helbredelse, og kildene selv er «dedicated to the miraculous 

emergence of living water», de er altså knyttet til renselse og livet selv. Hun siterer Mircea 

Eliade, og sier at vannet er kilden til all mulig eksistens (Freeman gir ingen kildeangivelse) og 

at «Supernatural qualities automatically cluster about the manifestation of such a powerful 

archetype.»28 

Janet og Colin Bord sin bok Sacred Waters. Holy Wells and Water Lore in Britain and 

Ireland (1985) blir sett på som et banebrytende arbeid for alle som er interessert i hellige 

kilder. Det er primært Janet Bord som har fortsatt dette arbeidet. De har samlet og 

systematisert mye nyttig informasjon, men skriver også ut i fra sitt eget ståsted, som jeg vil 

hevde er i den nyreligiøse, alternative tradisjonen. Om helbredelse sier de for eksempel at 

vann symboliserer the Great Mother, at kildene og brønnene er livmoren hennes. Et dypp i 

dette hellige vannet renser og fornyer og har helbredende egenskaper. De har også en 

forklaring på hvorfor så mange kilder i gammel tid var dedikert til å helbrede øyetrøbbel: 

vannet i kildene symboliserte øyet til the Great Mother, forklarer Bord. På den annen side 

kunne folk som kikket ned i kilder det var forbudt å se ned i, bli forbannet med øyetrøbbel 

(1986: 173). 

3.1.2 Virksomt vann? 

 Gary R. Varner (2009) hevder at hellige kilder og helbredelse er et vanlig tema over hele 

verden, han sier: «When we think of holy wells, we think of healing wells.» (2009: 107). Han 

mener at hellige kilder har en så spesiell kvalitet at ekstraordinære hendelser må forekomme i 

nærheten dem, for eksempel helbredelse av sykdommer. Varner har gått grundig til verks og 

analysert de kjemiske elementene i vannet i hellige kilder. Jeg vil hevde at han gjør dette for å 

underbygge teorien om at vannet må ha ekstra, mirakuløse egenskaper for å helbrede.  Hvor 

                                                 
28 http://www.druidry.org/library/sacred-waters-holy-wells, hentet 16/09/15. 

 

http://www.druidry.org/library/sacred-waters-holy-wells
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vitenskapelig reproduserbare og valide undersøkelsene hans av vannkvaliteten er, har jeg 

ingen informasjon om, men i forbindelse med denne oppgaven velger jeg å stole på at 

undersøkelsene er troverdige. Det er tross alt enkelt å ta en vannprøve og få den undersøkt 

ved et laboratorium. Varner sier for eksempel: "The minerals noted above, combined with the 

very important spiritual link to the particular site itself, do result in physical and mental health 

improvement. However, it is doubtful that the minerals themselves would be as effective 

without the added connection made to the “spirit of the place”.” (2009: 163). Det er også 

interessant at han plasserer helbredelsen inn i et geografisk landskap; er egenskapene 

stedsavhengig? Det tror jeg nok ikke at han mener, gitt at det finnes ritualer hvor vann kan 

hentes fra hellige kilder og fraktes i beholdere til bruk senere.  Varners hovedtanke er at det er 

helheten som gir resultatet.  Det er et samspill mellom de helbredende egenskapene i vannet 

og den psykiske effekten av å utføre ritualer forut for, under og etter besøket ved kilden som 

til sammen gir helbredelse. 

Allerede i 1893 diskuterte Hope29 hellig vanns kjemiske bestanddeler i tilknytning til hvordan 

vann har blitt tillagt mystiske egenskaper gjennom tidene. Han fører historien tilbake til det 

han kaller naturreligioner, og fram til sin tid, i en kristen kontekst. (1893/2012). Han sier at 

vannet kan inneholde mineraler eller være svovelholdig i tillegg til disse mystiske kreftene, og 

at dette «give to them their sometimes curative powers.» (1893/2012: xv). 

Audrey Doughty30 (2001) hevder at lokalbefolkningen rundt kildene visste «…which spring 

cured what, how much to drink, and which ones were suitable only for bathing» ( 2001: 14). 

Dette forandret seg på 1800-tallet med utviklingen av den moderne spakulturen, og fra da av 

ble det brukt vitenskapelige analyser for å stadfeste hvilke nyttige stoffer hver enkelt hellige 

kilde - og sekulære spa for den saks skyld – inneholdt. Dette brukte legene ved spa-anstaltene 

for å forklare pasientene hva som virket på hvilken sykdom. Jeg vil her bruke noen eksempler 

fra Varner sin liste over nyttige stoffer. 

De viktigste stoffene Varner mener kan bidra til kurer eller forbedret helse er radongass, 

arsenikk, jern, kalsium, bikarbonater, svovel, sodiumklorid og magnesium. Radongass er ikke 

det vi i dag forbinder med forbedret helse, men Varner forklarer at noen steder, for eksempel i 

                                                 
29 Hope diskuterer vannets kjemiske bestanddeler i introduksjonen til sin bok The Legendary Lore of the Holy 
Wells of England. Including Rivers, Lakes, Fountains and Springs, 1893. 
30 Audrey Doughty, Spas and Springs of Wales, Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst, Wales, 2001. Doughty gir en 
oversikt over viktige kilders historie, samtidig som boka er en guide for besøkende. 
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Japan, blir den gitt helbredende egenskaper. Det samme er tilfellet ved noen europeiske spa-

steder, der radon visstnok er grunnen til at kildevannet skal hjelpe mot reumatisme, diabetes, 

diverse hudsykdommer og astma, for å nevne noe (2009: 159). En grunn til at radongassen 

kan hjelpe, er at den gjør folk søvnige, mener Varner, og i søvne kan den som håper på hjelp 

fra guder eller helgener oppnå kontakt med dem. Ritualet hvor den syke tilbringer en tid i 

søvn nær den hellige kilden kalles inkubasjon. I den perioden vil for eksempel en helgen sette 

i gang sin helbredelsesprosess. Bord (2006) mener på sin side at dette ritualet er eldre enn 

kristen tradisjon, og ble brukt av kelterne og romerne før det dukket opp på de britiske øyer 

sammen med kristen helgenkult, kanskje alt fra 500-tallet. Ved St Madrons Well i Cornwall 

fantes det en grasskledd forhøyning kalt St Maddern’s Bed, hvor den syke skulle sove i en 

kort periode, for å få kontakt med helgenen. Det finnes flere tekster som forteller om et tilfelle 

av helbredelse på 1600-tallet. Med bakgrunn i samtidig dokumentasjon refererer Bord til 

dette, og forteller at det var en mann, John Trelille, som hadde blitt lam som gutt etter en 

skade i ryggen og derfor bare kunne bevege seg ved å krabbe. Da han var en ung mann 

drømte Trelille at han kunne bli helbredet ved å vaske seg i St Madrons Well. Han krabbet dit, 

vasket seg i vannet der og «…fell asleep for half an hour on St Maddern’s Bed, when he cried 

out with an intense pain, now in his nerves, now in his arteries.” Dette gjentok han to ganger 

til, og ble helt frisk. 31 

Varner refererer også til fortellingen om John Trelille som ble helbredet, men Varner har en 

annen vinkling på historien. Varner trekker inn kontinuitet og diskuterer hvordan før-kristne 

riter har blitt brukt etter at kristendommen ble innført i Storbritannia, og at noen tall er 

spesielt magiske, i dette tilfellet tre-tallet. Han forteller at John Trelille, for å bli helbredet for 

lammelsen sin – og dette er visstnok dokumentert av vitner som var på stedet – krabbet tre 

ganger rundt kilden (dette var en brønn), dukket tre ganger ned i vannet, og falt så i søvn. 

Under søvnen, det vil si inkubasjonstiden, skjedde det noe, og han våknet, helbredet (2009: 

126 – 127). 

I Varners liste over virksomme stoffer (Varner 2009) inngår også arsenikk, som jeg assosierer 

med giftmord og dårligere helse, men som Varner hevder, arsenikk har helbredende 

                                                 
31 Bord refererer her til Joseph Hall, biskopen av Exeter, som undersøkte hendelsen og skrev om den, publisert i 

Paralipomena Philosophica (1652) av Francis Coventry. 
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egenskaper og ble blant annet brukt før vi fikk penicillin, for å kurere veneriske sykdommer 

og dysenteri (2009: 161). Det virker mot mye – men kun ved utvortes bruk, hevder han. 

Jern er et mineral som nevnes ofte i forbindelse med hellige kilder. Det er mange av kildene i 

Storbritannia som har et ekstra jernholdig vann, for eksempel Chalice Well i Glastonbury.  

Bord (2008) forklarer at vannet i Chalice Well er chalybeate, det vil si at vannet inneholder 

jernsalter, derav den røde fargen. Kilden blir også kalt Blood Spring eller Red Spring. I kristen 

tradisjon blir dette sett på som Kristi blod. Det finnes myter som forteller at Josef fra 

Arimathea reiste fra Palestina til England etter Jesu død, medbringende blant annet det hellige 

begeret med Jesu blod, og at han gravde ned dette begeret nær Chalice Well. Dette blir da 

starten på det første kristne kirkesamfunnet i England. Disse fortellingene inngår også i 

legendene om kong Arthur, Avalon og jakten på det hellige begeret. Det finnes en tradisjon 

for at området i Glastonbury hvor Chalice Well er, har vært sett på som spesielt hellig lenge 

før kristendommen kom til England. En utgave av denne fortellingen finnes i The Red & 

White Springs of Avalon (2010), skrevet av Nicholas Mann og Philippa Glasson.32  

 

 Varner hevder at jernholdig vann i hellige kilder har blitt benyttet i tusenvis av år for å hjelpe 

mot anemi, dårlig forbrenning, tuberkulose og «nervous conditions and mental fatigue» 

(Varner 2009: 161). Jeg vil si det er vanskelig å finne pålitelige kilder som kan underbygge 

dette, men jeg kan godt tenke meg, som Varner, at folk til alle tider kan ha merket at de føler 

seg bedre etter å ha drukket vann fra mineralholdige kilder. Om det også har vært et ekstra 

element her, i form av guder eller ånder som har hjulpet til med helbredelsen, er ikke mulig å 

bevise.  

Mange hellige kilder er kjent for en fæl lukt, som ofte kommer fra det svovelholdige vannet. 

Varner mener dette er bra, svovelen er antibakteriell og hjelper mot artritt, revmatisme og 

stress (2009: 58), i tillegg til hudsykdommer, veneriske lidelser og fordøyelsesbesvær 

(2009:162).  Det samme gjelder mange andre mineraler som forekommer i vann som ble 

brukt til helbredelse, spesielt i tidligere tider før moderne medisin ble utviklet.  

Hellige kilder kan, som sagt, inneholde mange forskjellige mineraler og andre stoffer. Mange 

av disse stoffene kan sikkert være med på å forbedre helsen til dem som drikker vannet eller 

bader i det. Noen helbredende kilder er sekulære, og har ingen andre egenskaper enn å ha et 

                                                 
32 Mann og Glasson har en nyreligiøs bakgrunn. 
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spesielt godt innhold av stoffer kroppen vår kan ha nytte av, mens andre ble, og blir, sett på 

som hellige, med ekstra, mystiske egenskaper som kan være med på å helbrede den syke. En 

av de faktorene som gir de hellige kildene det ekstra aspektet, er mytene om hvorfra 

virkestoffene kommer. Noen kilder ble sagt å inneholde melk eller olje med helbredende 

virkning. Et eksempel er Balm Well i Liberton utenfor Edinburgh, som inneholder dråper av 

en oljeaktig substans. Denne kilden er også kalt St Catherine’s Well, etter legenden om St 

Catherine fra Alexandria som ble begravet på Sinaifjellet. En myte om hvor oljen kommer fra 

går i korthet ut på at da engler fløy St Catherines døde kropp fra Alexandria til Sinai, fløy de 

over Skottland og en dråpe olje fra kroppen hennes falt ned i brønnen. En annen myte går ut 

på at en pilegrim brakte oljen fra graven hennes (det fløt olje ut fra relikviene) på 1000-tallet, 

og helt den ned i Balm Well (Bord 1986 og 2008). Geologiske undersøkelser viser at i 

virkeligheten stammer oljen fra lag med kull i jorda vannet i kilden renner gjennom. Uansett, 

vannet fra denne hellige kilden er kjent for å kunne helbrede brannsår og hudproblemer, og i 

tillegg fikse lemmer ute av ledd og forstuinger. Det oljeholdige vannet kunne visstnok også 

drikkes, for å kurere vidt forskjellige ting som astma eller «hysteri». Et gjennomgående tema i 

studier om hellige kilder i Storbritannia er hvorvidt det hellige vannet virkelig helbredet eller 

ikke, og det kan man vel undre på her også. Det ser ut som om denne kilden var populær på 

1600-tallet, da det ble bygget et hus over kilden, og i 1664 ble det publisert en artikkel om St 

Catherine’s Well i magasinet Liberton, skrevet av en ukjent mann ved navn M. Mackaile. 

Artikkelen heter “The OYLY-WELL: OR, A Topographico-Spagyrical decription of the 

Oyly-Well, at  St. Catherines-chappel in the Paroch of Libberton.” 33 Jeg velger å ta med 

denne artikkelen, siden den er en original kilde fra 1600-tallet og er et eksempel på hvordan 

hellige kilder og virkestoffene i dem ble sett på i forbindelse med helbredelse av syke og 

skadede. Denne artikkelen blir også benyttet som kildemateriell av forskere på hellige kilder i 

dag, som jeg viser et eksempel på i neste avsnitt.  

Diskusjonen om virkningen av vannet i hellige kilder og om hvorvidt de kan helbrede er 

stadig pågående i Storbritannia. Helen Williams diskuterer St Catherine’s Well/Balm Well i 

Liberton i en artikkel i tidsskriftet The Living Spring Journal i mai 200034 35Hun bruker blant 

annet Mackailes artikkel fra 1664 og diverse andre skrevne kilder, og diskuterer Balm Well. 

Kilden var fortsatt i utstrakt bruk som helbredende kilde så sent som på slutten av 1700-tallet, 

                                                 
33 Tilgjengelig på nettsiden http://www.antipope.org/feorag/wells/oyly-well.html, hentet 13/03/16. 
34 The Living Spring Journal var en serie nettbaserte tidsskrift som diskuterte hellige kilder i Storbritannia.  
35 http://people.bath.ac.uk/liskmj/living-spring/journal/issue1/dipping/hwillib1.htm , hentet 01.10.15. 

http://www.antipope.org/feorag/wells/oyly-well.html
http://people.bath.ac.uk/liskmj/living-spring/journal/issue1/dipping/hwillib1.htm
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forklarer hun. Den hadde tydeligvis overlevd reformasjonen. Det ble laget en slags salve eller 

væske av tjæren fra det oljeholdige vannet, som ble brukt til å smøre på huden for å kurere 

diverse hudsykdommer. Men utpå 1800-tallet var det kun lokalbefolkningen som holdt kilden 

i hevd, og synet på hva den kunne helbrede hadde forandret seg. Noen trodde visstnok at 

kilden kunne hjelpe mot overvekt.36 Hun gjengir en fortelling av dr. D. A. Fothergill som i 

1910 skrev om Balm Well at folk trodde den hadde helbredende egenskaper, og at «the 

corpulent, overfed hunting man, whose body may be subject to eczema» dro til kilden for å 

finne en kur, men dr Fothergill mente de heller burde spise mindre, og skrev sitt råd i form av 

et lite dikt (Sitert i Cant 1987: 134 – 135.): 

'Some went to St Katherine’s Well  
That magical, wonderful well,  

To be rid of their bigness –  
Their burden of beef –  

In the full belief  
They’d be quit of their sickness  
And return as sound as a bell.' 

Jeg synes det er interessant, som denne historien viser, at på begynnelsen av 1900-tallet ble 

Balm Well/St Catherine’s Well fortsatt sett på som en helbredende kilde, og at en grunn til det 

er opprinnelsesmytene – som ga vannet tilførselen av olje, selv om folk i området må ha visst 

at oljen/tjæren stammet fra jordsmonnet. I dag er det en nedlagt kullgruve like i nærheten. For 

meg viser dette en kontinuitet i folketroen, at selv på en tid da moderne medisin var i ferd 

med å bli utbredt, benyttet folk også vannet fra hellige kilder for å søke en kur. Om de 

virkelig trodde det ville hjelpe mot sykdom eller skade er vanskelig å dokumentere, men 

fortsatt brukes vannet, om ikke annet for å få «godt vann til teen», som Sevket Akyildiz37 

skriver i en artikkel om en hellig kilde i Eastbourne38. 

                                                 
36 Williams kilder er dessverre ikke tilgjengelige for meg. 
37 Sevket Akyildiz, The Rediscovery of a Fresh Water Spring beside the Sea: a local Holy Well, publisert i 
Landscape & Arts Network Articles nr 17, oktober 2011.  
38 Akyildiz beskriver en kilde på stranden i Eastbourne, Holy Well, nå tatt i bruk av lokale folk igjen, som reiser 
til denne kilden for å hente rent vann i stedet for å tappe det ut av springen sin eller kjøpe vann på flasker. Han 
skryter av det friske vannet, uten kjemikalier, som han bruker i teen sin. Vedlikeholdet av kilden er et lokalt 
dugnadsprosjekt, og deltakerne kommer fra mange religioner og trosretninger. Kilden har blitt velsignet av en 
prest fra den lokale katolske kirken. Et informasjonsskilt ved kilden hevder at kilden kan være brukt tilbake til 
før-kristen tid, som en vannkilde for pilegrimer. Det finnes rester etter bosettinger fra jernalderen i området, 
men ingen dokumentasjon om tidlig bruk av kilden. Kilden er ikke nevnt mellom reformasjonen og 1800-tallet, 
men dukker opp igjen som både en del av den lokale vannforsyningen og som en hellig kilde med åndelige 
verdier.  Akyildiz ser på dette som en lokal protest mot det moderne konsumersamfunnet. Lokalbefolkningen 
vender tilbake til gamle tradisjoner. Dette er et godt eksempel på kontinuitet og brudd i folkereligiøsiteten og 
på hvordan innholdet i kulten kan ha forandret seg, men respekten for kilden er der fortsatt.  
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Mackaile (1664) diskuterer hvor vannet i kilden kommer fra, og konkluderer, ut i fra 

skapelsesfortellingene i Bibelen, at alt vann under jorden kommer fra sjøen via underjordiske 

kanaler. Han hevder videre at også oljesubstansen kommer fra årer under jorden, og blander 

seg med vannet. Alt dette har skjedd ut i fra Guds skapelse, mener han: «It is most probable, 

that the foresaid oyl is the oyl of Coals”, den kommer fra jorden og lukter som brent kull og 

inneholder svovel. Mackail hevder, «upon a most rational account», at denne oljeholdige 

væsken kan kurere skabb og «all aching of the Bones», samt være «Anti-podagrick and Anti-

paralytick oyls”, “Anti-hysterick oyls” og ant-asthmatick oyls”. Såvidt jeg forstår fantes det, i 

hvert fall frem til 1800-tallet, en slags svovelholdig salve eller olje, kalt blant annet «balsam 

of brimstone», som ble sett på som bra for astma og mye annet, så dette kan jo passe. 

Mackaile avslutter artikkelen sin med å si at det finnes mange kilder i «this Kingdom» (side 8) 

som burde undersøkes for å finne ut mer om deres gode egenskaper. 

Bord (1986) mener også, som sagt, at mange hellige kilder inneholder vann som kan helbrede. 

I likhet med Varner (2009) forklarer de dette med at vannet i hellige kilder inneholder nyttige 

stoffer, for eksempel jern og svovel, men de hevder også at det i tillegg finnes andre, mer 

subtile elementer, som reagerer med menneskekroppen. I følge Bord er det: «…an energy 

transference which is beneficial to the recipient», og slike energier er det ennå vanskelig å 

analysere: «Evidence for the existence and nature of energies contained within water is as yet 

slight, because little research has been undertaken.” (1986: 174). Mitt inntrykk er at Bord 

mener at dersom vannet blir analysert nærmere, vil man finne bevis for disse ekstra energiene 

som vil forklare hvorfor folk hevder at de blir helbredet av det. Bord hevder at det 

forekommer en slags stråling fra vannet. Et bevis for dette er blant annet «the success of 

dowsers in tracing underground water.», og spøkelser som har vært observert over vannet 

skyldes at vannet avgir energi som reagerer på auraen på det hjemsøkte stedet (1986: 174). Nå 

mener jo også Bord at grunnen til at få ser dette i dag, er at vi ikke er så følsomme for slike 

naturfenomen som våre forfedre. I tillegg er alt vann forurenset av sur nedbør og kjemikalier, 

i motsetning til tidligere, da hellige kilder med helbredende egenskaper fantes overalt. Bord 

mener at det må ha vært minst 2000 hellige kilder i England og 1200 i Wales. (1986: 37). 

Før moderne legemidler ble allment tilgjengelige var den eneste muligheten for vanlige folk å 

benytte det de fant i naturen som hjelpemidler mot sykdom, skader og dårlig helse. Det som 

var tilgjengelig var nettopp vann, og diverse urter og planter. Varner (2009) påpeker også at å 

bade i og drikke av disse hellige kildene var den eneste behandling fattige hadde tilgang til og 
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råd til. Paul Davis understreker også at urtemedisin og rent vann var det eneste syke folk 

hadde tilgang til: «The benefits of pure cold water, blessed by saintly powers, and sometimes 

tinged with minerals dissolved from underground strata, was sufficient to elicit cures.» (2003: 

10). Også Davis hevder at det må mer til enn vannets ordinære egenskaper, nemlig 

forestillingen om at vannet må være velsignet av en åndelig kraft, i tillegg til ritualer de syke 

måtte utføre sammen med å drikke vannet eller bade i det.  

Det ser ut som om det er konsensus blant de som studerer bruk av hellige kilder om at hellig 

vann har vært benyttet som kur mot diverse sykdommer både hos mennesker og dyr gjennom 

historien. For eksempel skriver Ian Bradley at «Water has a long association with both 

physical and psychological healing which goes back to the earliest civilisations and cultures.” 

En interessant detalj her er at det babylonske ordet for lege er a su, som betyr «en som 

kjenner vann», påpeker han (2012: 23). Bradley summerer opp sin diskusjon med å si at både 

de hellige kildene i middelalderen og spa-anstaltene etter reformasjonen, samt vannkurene på 

1800-tallet, alle var «based on water’s perceived healing properties» (2012: 23). Det er 

interessant å se at Bradley, som teolog og prest i den skotske kirken, bruker ordet «perceived» 

i sin forklaring. Jeg tolker det som at han med sin protestantiske bakgrunn mener det må et 

troselement inn i helbredelsen – at det er noe ikke-vitenskapelig, som ikke kan bevises. 

Bradley uttrykker et syn på hellige kilder som er mer utbredt i etablerte, tradisjonelle religiøse 

miljøer, enn i enkelte nyreligiøse miljøer som gjerne viser til at det er en skjult kraft i vannet. 

Et eksempel her er Cherly Straffon (2005), referert tidligere i dette kapitlet, som hevdet at 

vannet i hellige brønner selv i dag har kraft til å helbrede. 

3.1.3 Helbredende kilder – hvor kommer de fra? 

Det er ikke kun vannets fysiske egenskaper som er med på helbredelsesprosessen. I Bibelen 

finnes det flere referanser til vann som helbreder. Både Bord (1986) og Bradley (2012) nevner 

fortellingen fra Andre Kongebok, 5, hvor profeten Elisja ber hærføreren Naaman om å dukke 

ned i elven Jordan syv ganger for å bli frisk av en hudsykdom (lepra). Et annet eksempel fra 

Bibelen er Betsedadammen i Jerusalem, hvor syke kunne bli helbredet når en engel rørte opp i 

vannet (Johannes, 5, 1- 9). Det er også en fortelling i Johannes, 9, om Jesus som gir en 

blindfødt synet ved å be ham vaske seg i en dam kalt Siloa. Bord mener at dette er 

bakgrunnen for at hellige kilder i Storbritannia ble populære i kristen tid. Og at hellige kilder 
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ble steder hvor syke mennesker kunne bade, vaske seg i eller drikke vann for å søke en kur 

mot sykdom.  

I 1925 skrev teologen William Burnett, i en tale publisert til the Scottish Ecclesiological 

Society, at det var irrelevant om hellige kilder hadde en før-kristen opprinnelse eller ei, det 

som gjaldt var at «There are no Holy Wells outside the Christian era». I før-kristen tid hadde 

kildene vært bebodd av onde ånder, men nå hadde kildene helbredende egenskaper på grunn 

av sin kristne tilknytning og dedikasjon til en helgen.39  Denne uttalelsen kan vise en katolikk 

med en temmelig unik holdning blant de som skriver om hellige kilder på 1800 - 1900-tallet. 

Utsagnet om at kildene inneholdt onde ånder finner vi for eksempel hos den protestantiske 

historieforskeren Hope, som forklarer at: «the old pagan gods, when worsted by Christianity, 

took refuge in the rivers, where they still dwell.» (Hope 1893/2012: xvi). Men Hope ser ellers 

ikke ut til å ha noe problem med å diskutere betydningen av hellige kilder og deres 

helbredende egenskaper i før-kristen tro, for eksempel blant kelterne, grekerne, romerne og 

norrøne folkegrupper. Det er uansett nærmest umulig å finne bevis for at hellige kilder kan 

helbrede, det være seg i før-kristen tid eller i dag, det vi kan gjøre er å identifisere 

helbredende kilder for å underbygge påstanden om at de enkelte kildene har helbredende 

egenskaper, og hvilken tid og kulturelle kontekst de stammer fra. Det at folk trodde at kildene 

kunne helbrede også i ikke-kristne kontekster finnes det mange fortellinger om. Det finnes 

også skriftlige kilder som refererer til hellige kilder i før-kristen tid, og som gir inntrykk av at 

disse kildene burde gjøres om til kristen kilder, eller, i tiden rundt reformasjonen i England, 

destrueres. For eksempel sier et dekret fra et konsil i Arles (circa 452) at når «…infidels light 

torches or venerate trees, fountains, or stones» i en biskops område, at dette er helligbrøde og 

må straffes (Bord 1986: 31). Nå ble ikke hellige kilder borte med dette, og det refereres stadig 

til hvordan konger og kristne ledere slet med «problemet». Sakserkongen Edgar utstedte et 

dekret i 960, hvor han bannlyste tilbedelsen av vann. På 600-tallet skrev pave Gregor til abbot 

Mellitus i forbindelse med at St Augustin reiste til England at templene der ikke burde bli 

ødelagte, men konverterte til kristent bruk. 

NicBhrìde (1999) mener at det er et problem at når noen skal forklare egenskaper ved hellige 

kilder, tyr de ofte til forklaringer ut i fra sin egen religiøse kontekst, i stedet for å bruke 

vitenskapelige metoder og støtte seg til arkeologiske funn. Dette ser ut til å stemme med den 

                                                 
39 Referert i en tale gitt til the Perth Source Moot,april 1999, holdt av Feòrag  NicBhrìde, 
http://www.antipope.org/feorag/wells/perth-talk.html , hentet 16.09.15. 

http://www.antipope.org/feorag/wells/perth-talk.html
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litteraturen jeg bruker i denne oppgaven. Det er få nøkterne, vitenskapelige studier å finne, og 

selv de som forsøker å skrive objektivt og informativt gjør det i en eller annen form for 

religiøs kontekst. Et eksempel er dr. Ian Bradley, som har skrevet en god og informativ tekst 

om hellig vann, men gjør det ut i fra sin bakgrunn som prest i den skotske kirken og sin 

undervisningsstilling i praktisk teologi ved St Andrew’s University i Fyfe. Den skotske kirken 

har i likhet med andre protestantiske kirker et kritisk syn på mirakuløs helbredelse. Bradley 

viser stor respekt for andre religiøse gruppers tro på vannets mystiske egenskaper, men som 

sagt, han skriver ut i fra sin egen kontekst. 

En annen interessant faktor når det gjelder hellige kilder og helbredelse er at, selv om folk i 

nærheten av hellige kilder tror at de kan helbrede, ikke nødvendigvis vil benytte seg av dem, i 

hvert fall ikke før andre muligheter er utprøvd (Bord 2006). Begrunnelsen er at det er knyttet 

til overtro. Bords eksempel er fra en hellig kilde i Powys: Ffynnon Arthur, kjent for å 

helbrede skader.  En lokal fotballspiller skadet benet, men i stedet for å bli frisk, var det etter 

et par år kun «skin and bone» igjen. Da bestemte han seg for å prøve vannet i den hellige 

kilden, og etter å ha badet i vannet ble han mirakuløst helt frisk. Dette fant sted på slutten av 

1800-tallet, men selv om det er vanskelig å vite om folk i dag oppsøker hellige kilder for 

helbredelse, tror Bord at antallet besøkende som virkelig tror på en kur er flere enn vi kanskje 

ville anta (2006: 67). Noen hellige kilder blir besøkt av en jevn strøm pilegrimer, mange 

antakelig på søken etter en kur for sykdommer. Eksempler på dette er St Winefride’s Well i 

Holywell, i Wales og Aqua Sulis i Bath. Bord har også funnet et eksempel på revitalisering av 

en hellig kilde i moderne tid (Bord 1986: 50). I 1978 var det en kvinne som hadde reist 40 

miles fra Edinburgh til en landsby kalt Scotlandwell. Hun reiste i følge med ektemann og bror 

for å hente vann fra den hellige kilden i landsbyen til en mann i familien som hadde kreft og 

mente vannet ville gjøre han frisk.  (Bord refererer til Scottish Healing Wells, skrevet av Ruth 

og Frank Morris i 1981). Bord sier intet om hvordan det gikk med mannen, men Scotlandwell 

Well er fortsatt en populær kilde i dag. I følge nettsiden Tours of Scotland40 henger det en 

kopp ved kilden slik at alle kan drikke av vannet. På denne nettsiden hevder de også at dette 

er en av de vakreste hellige kildene i Skottland, og at det hellige vannet helbredet Robert the 

Bruce for lepra. 

                                                 
40 http://www.travel-scotland.50megs.com/travel-mysterious-scots.html, hentet 09/02/16. 

http://www.travel-scotland.50megs.com/travel-mysterious-scots.html
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Francis Jones utga i 1954 boka The Holy Wells of Wales.41 Denne boka blir det ofte referert til 

i nyere litteratur om hellige kilder, både fordi, mener jeg, at han har gjort en grundig jobb med 

å kartlegge kildene og beskrive dem, og at han skriver på en interessant måte. Jones skriver 

om helbredelse at «Wells primarily concerned with healing are the most numerous of all our 

wells.” (1954: 96). Han forklarer dette med at vannet i kildene faktisk har, og har hatt, 

kurative egenskaper, i noen av disse kildene har det blitt funnet votivgaver helt tilbake til 

bronsealderen (se tidligere kapittel om hellige kilders opprinnelse). Han generaliserer de 

helbredende egenskapene. Det vil si at Jones hevder at kulten rundt hellige kilder var vanlig 

fra bronsealderen, og siden noen av kildene hadde vann som kunne helbrede sykdommer og 

lege sår (Jones 1954: 97), generaliserte kelterne dette til å gjelde alle hellige kilder, basert på 

«the benevolence of the pagan deity», og senere en kristen helgen.  

Rattue stiller spørsmålet om hellige kilder ble hellige fordi de kunne helbrede, eller om 

muligheten for helbredelse ble tillagt hellige kilder generelt: «Which came first – sanctity or 

medicine?» (2001: 10). Ikke alle kilder med rykte om å kunne helbrede inneholder spesielt 

mange mineraler eller andre nyttige stoffer, påstår han. Det er ikke vannets iboende 

egenskaper som er det viktige, men vannets rolle som medium for åndelig kraft: «its role as 

the repository or medium of a kind of spiritual power.» (2001: 10). Et interessant argument 

han bruker for å understøtte dette er at ikke alle hellige kilder hadde helbredende vann, men 

alle kildene var et sted man kunne kontakte en guddommelig kraft og be om assistanse, etter 

først å «impress Him with your piety» (2001: 10). Jeg vil hevde at Rattue derved antakelig 

mener at alle hellige kilder i utgangspunktet kan ses på som helbredende – dersom det var 

kontakten med en hellig kraft og ikke vannets implisitte egenskaper som var avgjørende. Når 

det er sagt, skriver Rattue også om det han tror må ha vært allment respektert, nemlig vannets 

evne til å rense, som kan være starten på enhver kur mot sykdommer. I tillegg har Rattue 

utført analyser av et antall hellige kilder i Storbritannia som ble sett på som helbredende. Det 

kan være, uten at det blir eksplisitt uttrykt noe sted jeg har funnet, at alle kilder for så vidt var 

steder man kunne få kontakt med høyere makter, men at noen kilder rett og slett ble sett på 

som de best egnede steder til å få hjelp med spesielle sykdommer og skader. Dette er 

fremdeles ikke noe svar på spørsmålet om det er kjemiske egenskaper ved det hellige vannet 

eller troen på en høyere makt som er avgjørende for helbredelse. Det kan se ut som om også 

Bord er av den mening at det er de overnaturlige kreftene som først og fremst bidrar til 

                                                 
41 Jeg har benyttet et nytrykk av boken fra 1992. Den er ikke revidert fra den første utgaven. 
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helbredelse. Hun sier for eksempel, at den syke måtte utføre visse ritualer for å forsøke å 

komme i kontakt med «the spirit or saint or deity or guardian of the well – whoever they 

believed to be responsible for granting cures» (2006: 65). Det er fremdeles i dag et aspekt av 

uforklarlig mystikk rundt helbredelse via vann, og det finnes jo også dokumentert uforklarlige 

tilfeller av folk som har blitt friske etter et besøk til en hellig kilde. For eksempel til St 

Winefriede’s Well i Holywell i Wales hvor det kommer rundt 30 000 pilegrimer i året. Bord 

mener mange av disse fremdeles kommer for å finne en kur mot en sykdom, slik pilegrimer 

har gjort i over 900 år.  Riktignok er antallet dokumenterte helbredelser42 forsvinnende lite i 

forhold til antallet mennesker som oppsøker en hellig kilde i håp om en kur, men mysteriet og 

håpet består, og kanskje bare troen og rent vann hjalp i noen tilfeller, som en placeboeffekt.  

 Jones (1954/1992) skriver at to tredjedeler av de hellige kildene han har undersøkt skal ha 

helbredende egenskaper. For meg ser det ut som at de kan helbrede nær sagt hvilken som 

helst sykdom. Noen hellige kilder helbreder generelt, mens andre er mer spesialiserte, og kan 

primært bare helbrede noen bestemte sykdommer, påpeker Jones. I Wales fant Jones 78 kilder 

som helbreder øyensykdommer. Dette utgjør den største enkeltdelen av alle de helbredende 

kildene, skriver han. Videre fant han at 52 kilder kunne helbrede revmatisme. Både 

øyeproblemer og revmatisme var svært utbredte og diffuse tilstander. 47 kilder kunne 

helbrede hudsykdommer, 26 kilder helbredet vorter, 12 helbredet lammelser, og 12 kilder 

helbredet brudd og forstuinger (1954/1992: 97).  

Rattue (1995), som skriver om hellige kilder i en historisk kontekst, har satt opp en tabell over 

kilder i bruk under den romerske okkupasjonen av Britannia. Av disse da 63 kildene han 

refererer til, er det 17 som benyttes av romerne, og av disse ble 9 sett på som å inneha 

helbredende egenskaper, men kun 3 av disse ble regnet som hellige. Til sammen var det 31 

som regnes som hellige, ifølge Rattues undersøkelser. Diskusjonen om alle helbredende kilder 

også må være hellige er interessant her. Da spakulturen ble populær i Storbritannia, fra 1600-

tallet og utover, ble flere, nærmere bestemt 14, av de moderne spaanstaltene grunnlagt over 

                                                 
42 I boken Maria-kult og helgendyrkelse i moderne katolisisme (2002: 259 – 260) skriver Anne Stensvold at 
Kirkens kriterier på mirakuløs helbredelse er at det skjer plutselig, er fullstendig og varer i mer enn ti år. I tillegg 
skal ikke mirakelet godkjennes dersom den helbredede har vært underlagt medisinsk behandling eller tok 
medisiner da mirakelet skjedde. Stensvold skriver videre at kriteriene for vurdering av mirakler ble utarbeidet 
på 1700-tallet, før moderne medisin og helsevesen ble utviklet. Det skaper et misforhold mellom antallet 
helbredelser de troende selv oppfatter har skjedd, og det antallet den offisielle Kirken kan godkjenne. En 
løsning er å fornye reglene slik at Kirkens representanter bekrefter at pasientens tilstand er forbedret, i stedet 
for å skulle bevise at det har skjedd et uforklarlig mirakel, skriver hun. 
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eldre, hellige kilder. Dette gjaldt dog på langt nær alle, de fleste var nyanlagte, sekulære 

anstalter, men Rattue oppgir dessverre ikke det totale antall anlegg (1995: 121). 

3.1.4 Sykdomshelbredelse 

Mange kilder kunne helbrede, men flere av dem helbredet kun en spesifikk sykdom eller 

skade. I sine studier har Bord identifisert 75 forskjellige typer lidelser. Av disse er det 

øyelidelser som forekommer oftest, akkurat slik som Jones fant ut i sine undersøkelser i 

Wales.  Det er kanskje ikke underlig, tatt i betraktning at dårlig syn er et problem som følger 

med alder. Briller ble ikke vanlig før på 1800-tallet.  Jeg vil også gjette på at dårlig inneklima 

og dårlig hygiene førte til problemer med betente og såre øyne, og det å vaske øynene i rent 

vann kunne sikkert hjelpe. I tillegg finnes jo den forklaringen som Bord framsetter, at de 

hellige kildenes vann symboliserte øynene til the Great Mother, og at det derved var en 

forbindelse til øynene til den som søkte helbredelse og kildens (før-kristne) opprinnelse. 

Ideen om ungdomskilden er kanskje den ultimate ideen om helbredelse. Varner (2010) skriver 

at det i antikken her i Europa var en teori at ungdomskilden fantes ved foten av Olympus. Den 

som drakk tre ganger av vannet under fastetiden “would never fall sick and would continue 

throughout life with the appearance of a man or woman of 32” (Varner 2010: 35). Jeg har 

funnet èn referanse til at det fantes en ungdomskilde blant de hellige kildene i Storbritannia. I 

følge Bord (2006) fantes det noen kilder som kunne kalles ungdomskilder, men hun gjengir 

en opprinnelsesmyte som viser at dette handler om noe annet. Fortellingen om «the Well of 

Youth» på øya St Kilda i Skottland forteller at en mann, ute med fårene sine, fant en 

vannkilde han ikke kjente fra før av, drakk av den, følte seg ung og frisk igjen. Han lot fårene 

bli ved kilden, løp til landsbyen og fortalte om det som hadde skjedd, vendte tilbake – men da 

var både fårene og kilden forsvunnet. Årsaken var at han skulle ha lagt igjen et stykke jern 

ved kilden (Bord 2006: 102). Denne fortellingen kan være et eksempel på hvordan eldre 

myter har blitt forsøkt tatt opp i en nyere religiøs kontekst, men har blitt forandret på veien. 

Jeg har funnet en annen referanse til denne kilden: En herr M. Martin skrev i 1753 en bok om 
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sin reise til Hebridene og St Kilda.43 Martin forteller at det er flere kilder på øya, så myten kan 

ha blitt blandet sammen med andre kilders myter. Om the Well of Youth skriver han intet om 

Bords opprinnelsesmyte, men derimot at kilden var så vanskelig tilgjengelig i en fjellside at få 

turte å klatre dit. Martin mente at vannet i kilden var jernholdig, han fant jernmalm rundt 

kilden. Martin følte seg oppkvikket i flere uker etterpå av det friske vannet, og skriver at alt 

annet vann smakte flaut. Denne kilden er nok både frisk og jernholdig, så gjeteren følte seg 

sikkert oppkvikket, men det ligger nok annet bak historien om hvordan han sprang til 

landsbyen og fårene forsvant. 

De som i moderne tid har samlet informasjon om hellige kilder har, som sagt, funnet mye 

informasjon både om generell velvære og helbredelse av spesifikke sykdommer og skader. 

Jeg har allerede nevnt helbredelse av øyeplager, og noen hellige kilder ble også sagt å kunne 

hjelpe kvinner å bli fruktbare. Nygifte kvinner kunne bade i eller drikke av spesielle kilder 

som fremmet fruktbarheten. Barnløse, gifte kvinner kunne forsøke det samme. I følge Bord 

ble denne praksisen forbudt av den katolske kirken, siden det minnet for mye om hedensk 

praksis (2006: 46). Likevel fortsatte den i folkereligiøsiteten, for eksempel ved the Bride’s 

Well i Corgarff utenfor Aberdeen, der det var tradisjon at bruden og brudepikene besøkte 

kilden før bryllupet. I Kent, i Wateringbury, besøkte hele brudefølget den hellige kilden.  

Hudsykdommer, engelsk syke/rakitt, kreft og manglende kroppsdeler ble også sagt å kunne 

helbredes ved enkelte kilder, det samme med galskap, og ikke minst, barnesykdommer.  

Barnedødeligheten var stor helt til utpå 1800-tallet, og det å holde barna i live og finne kurer 

mot sykdommer som barn fikk, må ha vært viktig. 

Rakitt, eller engelsk syke, var en fryktet sykdom helt inn på 1900-tallet. Denne sykdommen 

førte til misdannelser i skjelettet som følge av mangel på vitamin D. Dårlig kosthold, 

luftforurensning og mangel på sollys økte sjansene for å utvikle sykdommen.44 Mange barn 

                                                 

43 Martin Martin, A Voyage to St. Kilda: The Remotest of All the Hebrides, Or Western Isles of Scotland, London 

1753. Denne boken ligger på internett som ebok, 

https://books.google.no/books?id=i3hbAAAAQAAJ&pg=PA16&lpg=PA16&dq=st+kilda%27s+well+of+youth&so

urce=bl&ots=u9p6lqoCoC&sig=u0GwY6QrRg67w_xmAIN_EkqNkpg&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj8h6Dl5PbKAh

XDFJoKHeh_AtsQ6AEINzAF#v=onepage&q=st%20kilda%27s%20well%20of%20youth&f=false, hentet 14/02/16. 

 
44 Informasjon om rakitt: http://nhi.no/foreldre-og-barn/barn/livsstil/rakitt-engelsk-syke-13248.html, hentet 
14/02/16. 

https://books.google.no/books?id=i3hbAAAAQAAJ&pg=PA16&lpg=PA16&dq=st+kilda%27s+well+of+youth&source=bl&ots=u9p6lqoCoC&sig=u0GwY6QrRg67w_xmAIN_EkqNkpg&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj8h6Dl5PbKAhXDFJoKHeh_AtsQ6AEINzAF#v=onepage&q=st%20kilda%27s%20well%20of%20youth&f=false
https://books.google.no/books?id=i3hbAAAAQAAJ&pg=PA16&lpg=PA16&dq=st+kilda%27s+well+of+youth&source=bl&ots=u9p6lqoCoC&sig=u0GwY6QrRg67w_xmAIN_EkqNkpg&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj8h6Dl5PbKAhXDFJoKHeh_AtsQ6AEINzAF#v=onepage&q=st%20kilda%27s%20well%20of%20youth&f=false
https://books.google.no/books?id=i3hbAAAAQAAJ&pg=PA16&lpg=PA16&dq=st+kilda%27s+well+of+youth&source=bl&ots=u9p6lqoCoC&sig=u0GwY6QrRg67w_xmAIN_EkqNkpg&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj8h6Dl5PbKAhXDFJoKHeh_AtsQ6AEINzAF#v=onepage&q=st%20kilda%27s%20well%20of%20youth&f=false
http://nhi.no/foreldre-og-barn/barn/livsstil/rakitt-engelsk-syke-13248.html
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utviklet rakitt, og noen kilder ble sagt å ha en kur. Madron Well i Cornwall er et eksempel på 

en hellig kilde som ble sagt å kunne kurere rakitt, men kun dersom man fulgte et omstendelig 

rituale. Det syke barnet ble tatt med til kilden de første tre søndagene i mai,  

«…stripped naked, and plunged into the water, the person holding them having to face 

the sun. After the dipping the children were passed nine times round the well from east 

to west, and after dressing were laid on St. Madrons Bed, a grassy mound beside the 

altar in St. Madron’s Chapel…It was considered a good omen if they slept, or if the 

well bubbled.” (Bord 2006: 75). 

Noen hellige kilder kunne også helbrede dyr. Dersom dette skulle skje, vil jeg anta at det er 

eierens handlinger og tiltro til kildenes egenskaper som teller, og ikke dyrenes holdninger. 

Noen kilder helbredet kyr, for sykdom eller lammelser. Da ble dyrene ledet til kilden for å 

drikke, eller, i noen tilfeller, jaget gjennom vannet. Det var nøye hvilken kilde som ble valgt – 

dersom et dyr fikk drikke av en kilde ment for mennesker, kunne kilden «ta hevn» og i verste 

fall kunne det bli fatalt for menneskene som hadde handlet feil. Bord viser til et eksempel fra 

Pembrokeshire, hvor det var en hellig kilde på kirkegården utenfor St Edrins. Denne kilden 

kunne helbrede galskap, og en bonde lot hunden sin drikke av kilden. Hunden ble helbredet, 

men mannen døde og kilden tørket ut! (2006: 69). Francis Jones forteller den samme 

historien, og at den, på en måte, fikk en lykkelig slutt: De helbredende kreftene dukket opp i 

grasset rundt kirken, så tradisjonen etter dette ble at syke folk spiste grasset. Han forteller at 

bestemoren hans husket en gutt spiste et «grassmørbrød» etter å ha blitt bitt av en hund 

(Jones: 1954/1992: 105 - 106). Flint45 (2001: 270) forklarer at helgeners graver ble brukt for å 

overføre et før-kristent kultsted til kristen bruk, og at helgeners graver ofte ble sett på som en 

kilde til mirakuløs helbredelse. I følge Anglo-Saxon Herbal skulle planter som grodde nær en 

helgens grav ha spesiell kraft i forbindelse med mirakuløse helbredelser, skriver hun. 

Psykiske sykdommer er ikke noe nytt, og galskap, som det omtales i mine kilder, ble også 

forsøkt kurert ved hjelp av vannet fra hellige kilder. Men noen ganger hjalp det ikke med kun 

å drikke vannet, tydeligvis måtte det mer drastiske virkemidler til, som jeg skal vise her. 

Ritualer kunne gjøre at den helbredende kraften i de hellige kildene ble virksom. Noen ganger 

kunne ritualene være svært voldsomme, og jeg må spørre meg selv om de ikke gjorde vondt 

                                                 
45 Valerie I J Flint var professor i historie ved University of Hull og skrev boken The Rise of Magic in Early 
Medieval Europe, 1993, Oxford University Press. Jeg har benyttet et nytrykk fra 2001. 
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verre. Robert Hope (1893/2012) skriver om kuren som ble foretatt ved St Nonna’s/St Nun’s 

Well i Cornwall, at vannet der kunne helbrede galskap, men kuren var brutal:  

“The water running from this sacred well was conducted to a small square enclosure 

closely walled in on every side, and might be filled at any depth, as the case required. 

The frantic person was placed on the wall, with his back to the water; without being 

permitted to know what was going to be done, he was knocked backwards into the 

water, by a violent blow on the chest, when he was tumbled about in a most 

unmerciful manner, until fatigue had subdued the rage which unmerited violence had 

occasioned. Reduced by ill-usage to a degree of weakness which ignorance mistook 

for returning sanity, the patient was conveyed to church with much solemnity, where 

certain masses were said for him. If after this treatment he recovered, St Nun had all 

the praise; but in case he remained the same, the experiment was repeated so often as 

any hope of life or recovery was left.” (1893/2012: 19 – 20). 

Jeg ville anta at kuren her kunne legge vannskrekk til galskapen. Men den ble antakelig 

benyttet, siden det ikke bare er Hope, men også andre som har referert til den. For eksempel 

Richard Carew på 1600-tallet i Survey of Cornwall (referert hos Bord 2006: 16). 

Varner (2010) skriver også om kurer for galskap og at ritualene ofte kunne være voldsomme. 

I England var det vanlig å dukke den gale under vann «until he or she was on the verge of 

drowning», forklarer han. Før pasientene druknet, ble de tatt opp av vannet og brakt til en 

kirke hvor det ble holdt messe for dem. Varner forteller at praksisen med nesten å drukne gale 

folk, enten ved å kaste dem på sjøen eller dyppe dem i andre vannkilder, fortsatt var i bruk til 

utpå 1800-tallet og anbefalt av «high medical authorities as a means of cure.» (2010: 208).46  

Jeg vil også ta med et annet eksempel på at inkubasjon kunne være en del av ritualet for å 

oppnå helbredelse. En utbredt praksis var at den syke måtte, som tidligere beskrevet, sove på 

et bestemt sted ved den hellige kilden. I løpet av søvnperioden ville for eksempel en helgen 

«komme på besøk» og sette i gang helbredelsesprosessen. Ritualene ved Ffynnon Degla i 

Llandegla i Wales er et eksempel på dette. Vannet i denne kilden ble sagt å kunne helbrede 

                                                 
46 Heldigvis var det andre kur for å helbrede galskap, som oftest kun å drikke vannet fra kilden eller bade i det. 

Et annet eksempel er at man koker eikeblader i vannet fra flere brønner. Dette har jeg ikke funnet noe 

dokumentasjon på om skjedde i Storbritannia, Varners eksempel er fra Øst-Europa. 

 



42 

 

epilepsi. Bord (2006) forteller at dette var et komplisert rituale, som inneholdt en hane eller ei 

høne, avhengig av pasientens kjønn, lokalisert både ved den hellige kilden og i kirken hvor 

«the sufferer would have to lie under the communion table covered with a carpet and with the 

church Bible as a pillow until daybreak.» (2006: 75). Bord mener at dette ritualet ble utviklet 

etter reformasjonen, og at før dette sov pasienten på gravsteinen til en helgen. 

I noen tilfeller ble eieren av den hellige kilden grådig og ville profitere økonomisk på andres 

nød. Dette ble ikke tatt positivt imot av den hellige kilden. Ved en helbredende kilde i 

Cumbria, kalt Gisland Spa, bygde eieren et hus over kilden og planla å selge det helbredende 

vannet til pilegrimene som valfartet til den hellige kilden for å bli friske. Men kilden likte 

ikke denne grådigheten, og tørket ut. Det kom ikke vann i kilden igjen før eieren rev huset og 

ga opp planene sine, skriver Hope (1893/2012), og viser til et vers: 

“In Cumberland there is a spring, 

And strange it is to tell, 

That many a fortune it will make, 

If never a drop they sell.” 

Jeg må si meg enig i Hopes kommentar: “Whether true or false, this story of antiquity 

enforces a most beautiful moral and religious precept.” (Hope 1893/2012: 43). 

3.2 Spådomsritualer 

I tillegg til helbredelse, finnes det en annen hovedfunksjon for hellige kilder i Storbritannia. 

Det er alt som har med å oppdage skjulte ting å gjøre. Det kunne være divinasjon – se inn i 

fremtiden, kanskje for å finne en ektefelle, eller se hvor lang tid det ville gå før et eventuelt 

ekteskap – eller finne ut om ektefellen var trofast. Det kunne være forskjellige ønsker eller 

håp om å finne mistede eller stjålne eiendeler, eller finne forsvunne eller døde personer. Noen 

ønsket å se om en person ville bli frisk, eller hvor lenge et liv ville vare. I dag har mange av 

disse kildene som før hadde andre funksjoner, gått over til å bli ‘ønskebrønner’, det vil si 

vannkilder der vi kaster uti en mynt og ønsker oss noe – uten å ha noen bevisst religiøs tro 

eller hensikt bak riten. 

I det religiøse landskapet som de hellige kildene tilhører var rituelle handlinger ansett som 

virksomme. Det å finne og påvirke skjult kunnskap var en seriøs handling. Hellige kilder 

kunne bli benyttet for å forsøke å se inn i fremtiden, eller til og med forsøke å påvirke 

fremtidige hendelser. Det kan være flere grunner til at nettopp de hellige kildene var med i 
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slike ritualer. En forklaring kan være at de ble sett på som overgangssteder47 (liminale steder, 

av ‘limen’ – terskel på gresk) mellom vår verden og en overnaturlig verden der man kunne 

finne denne skjulte kunnskapen. Det kan være relevant å referere til Torunn Selberg som 

drøfter synet på hellige steder (2007).48 På hellige steder kan «sløret mellom dimensjonene» 

være tynt, og videre er det noen steder hvor «grensen mellom det dennesidige og hinsidge» er 

spesielt «gjennomsiktig», en oppfatning som skal være knyttet til keltisk tro, forklarer hun 

(2007: 67). Dette kan gjøre det enklere å opprette kontakt mellom ulike dimensjoner. 

De hellige kildene selv kunne ha en magisk kraft som kunne benyttes eller manipuleres i 

ritualer. Magi og religion har ofte blitt oppfattet som vesensforskjellige i religionshistorien 

(For eksempel Durkheim 1979: 29.49) I følge Selberg (1999: 100) har magi blitt sett på som 

«et folkelig uttrykk», og tilhørende folketroen, lavere på rangstigen enn etablert religion. I 

magien er mennesket i sentrum og handler og manipulerer, mens i religionen er det 

«guddommen som er i sentrum». Dette skillet er ikke like tydelig i «den virkelige verden», 

påpeker hun. Ut i fra den forskningsitteraturen jeg har lest er det mitt inntrykk at dette også 

beskriver kulten rundt de hellige kildene, med magiske ritualer forankret i folkereligiøsiteten, 

men også med innslag fra den etablerte religionen.50  

Det finnes utallige variasjoner av ritualer som kunne benyttes for å få denne skjulte 

kunnskapen. Her vil jeg vise noen eksempler på dette.  Disse ritualene blir diskutert på lik 

linje med ritualer om helbredelse hos de som forsker på hellige kilder i dag. Det er ikke lett 

verken å tidfeste ritualene eller å si noe om kontinuiteten. Noe dokumentasjon finnes om 

formen på ritualene, blant annet fra opptegnelsene til amatørhistorikerne på 1800-tallet. 

Francis Jones (1954/1992) hevder at divinasjon var en viktig del av religiøs praksis tilbake til 

før-kristen tid. Han mener at denne oppgaven tilhørte eksperter, her forstått som «divine 

kings, pagan priests and priestesses, and later wise men and women, warlocks and witches» 

                                                 
47 Victor W. Turner: Betwixt and Between: The Liminal Period in Rites de Passage 
http://www2.fiu.edu/~ereserve/010010095-1.pdf, hentet 19/03/16. I denne artikkelen diskuterer Turner 
liminalitetsbegrepet i forbindelse med overgangsriter, og bruker betegnelsen for å beskrive en 
‘overgangsperiode’ mellom to tilstander i vår sosiale virkelighet. Denne overgangsperioden er preget av en 
oppløsning av etablerte strukturer og er en slags ‘pause’ mellom det som var før og det som skal komme. 
48 Torunn Selberg: Magiske reiser og magiske steder, i Religiøse reiser, red. Ingvild S Gilhus og Siv E Kraft, 2007. 
49 Durkheim: The Elementary Forms of Religious Life, i Lessa og Vogt: Reader in Comparative Religion, 1979, 
Harper Collins, NY. 
50 Jeg har valgt å beskrive positive ritualer ved bruk av magi, men selvsagt ble magi også ved hellige kilder brukt 
til å manipulere kreftene på en negativ måte. Det har blitt funnet besvergelser tilbake til romertiden. 

http://www2.fiu.edu/~ereserve/010010095-1.pdf
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Dette må ha vært såpass populært at det truet kristen praksis, siden pave Gregor i 731 forbød 

«well-augury» (1954/1992: 107).  

Historisk forskning har vist at aktiviteten ved de hellige kildene var sesongbetonet. Om 

vinteren var flere kilder utilgjengelige og det var dessuten vanskelig å reise, særlig for de 

syke. Det vil si at sommermånedene, spesielt mai, var et godt tidspunkt å reise til en hellig 

kilde – enten for helbredelse eller for å få kunnskap.  I tillegg til direkte helbredende 

egenskaper kunne hellige kilder altså ha en mer «indirekte» funksjon. Man kunne for ekempel 

få hjelp til å finne ut om en syk person ville kvikne til. Ffynnon Gwynedd, Ffynnon Gybi og 

Ffynnon Gelin er eksempler på slike hellige kilder. Ifølge Jones var en vanlig rite det å 

plassere et av den sykes plagg på vannoverflaten. Resultatet var enkelt men brutalt: fløt 

plagget, var det et tegn på helbredelse. Sank plagget, døde den syke. En annen metode for å 

forutsi utgangen på sykdom, kunne være å holde armene ned i kilden, ble armene røde var 

utsiktene gode.  Jeg har i kapitlet om helbredelse skrevet om både ofring av nåler og om 

bobler som kunne stige opp av kildevannet og tolkes som tegn eller svar (Varner 2009: 72 – 

73). Også Hope beskriver dette og bruker som kilder intervjuer med folk som hadde sett dette 

tidlig på 1800-tallet. Han trekker den konklusjonen at disse ritualene var i bruk opp til da 

(1893/2012: 10 – 11). 

Hope forteller også om et spesielt tilfelle i Devonshire. Der hadde en mann ved navn John 

Fitz og kona hans ridd seg bort. Langt om lenge kom de til en kilde, drakk av den, og 

mirakuløst fant de veien hjem. De hadde visstnok blitt lurt på ville veier av nisser, men kilden 

hadde kraft til å overkomme dette og vise dem veien hjem. Kilden ble av dette kalt Fitz’s 

Well (1893/2012: 63). 

En spesiell form for skjult kunnskap tilhører kjærlighetslivet. Det er en viktig del av livet, så 

det er ikke underlig at folk lot seg friste til å forsøke å få hjelp av overnaturlige krefter. De 

eksemplene jeg tar med her er fra katolsk tradisjon, i og med at det blir bedt om hjelp fra 

helgener. Men med tanke på alle votivgavene som er funnet også fra før-kristen tid, er det 

mulig at noen av disse også var gitt i utbytte mot skjult informasjon eller bønn om et visst 

resultat i fremtiden. Over hele Storbritannia fantes det hellige kilder som kunne hjelpe folk å 

finne den rette å dele livet med – og si når det skulle skje. Var man allerede gift kunne 

kildene, etter at de rette ritualene og de rette gavene var gitt, svare på om ektefellen var trofast 

eller ikke. Noen kilder avgjorde hvem som skulle ha mest å si i ekteskapet, for eksempel St 

Keyne’s Well i Cornwall. St Agnes Well i Cothelstone i Somerset var en kilde der man kunne 
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få vite noe om fremtidig kjærlighetsliv. Unge jenter kunne oppsøke kilden natten til 21 januar, 

St Agnes’ festdag, hviske navnet på sin kjære – og håpe at St Agnes ville hjelpe (Bord 1986: 

79). Interessant nok fantes det også en annen kilde, Collie Well, i Northumberland, dit unge 

jenter dro den samme natten for å få hjelp av St Agnes. I følge Bord sang de følgende vers:  

“Agnes Sweet and Agnes fair, 

Hither, hither, now repair. 

Bonny Agnes, let me see 

The lad who’s to marry me.” 

(2006: 80). 

Som eksemplene her og andre steder i oppgaven viser, har forskere samlet mange fortellinger 

om hvordan kildene var, og kanskje fortsatt er assosiert med skjult kunnskap. Opp gjennom 

historien har folk også gjort forsøk på å manipulere kreftene i kilden via besvergelser.  

 Forfattere, både fagfolk og amatører, både nyreligiøse og kristne, som skriver om hellige 

kilder, hevder det har skjedd en forandring i tradisjonen mange steder, og ikke til det bedre. 

De som ‘slenger en slant i brønnen’ i dag, gjør det uten tanke for at det de gjør opprinnelig var 

et ledd i et religiøst rituale der de ga en votivgave til krefter i den hellige kilden. Denne 

manglende kunnskapen kan kanskje forklare at det ikke kun er i hellige kilder folk slenger 

mynter, men også i alle slags fontener og vannbeholdere. Jeg er sikkert ikke den eneste som 

har kastet en mynt i fontenen på torvet eller sett at andre har gjort det inne på et kjøpesenter. 

Både Bord (2006) og Varner (2009) ser det som uttrykk for at vi har et sterkt instinkt til å ofre 

noe når vi ser vann, og at det er årsaken til at vi fortsatt gjør det i dag. Men i dag handler vi 

for lettvint - i tidligere tider var det å gi et offer for å ønske seg noe bundet sammen med 

bestemte ritualer. Som Bord skriver, for å «focus the wisher’s concentration so that his or her 

inner powers are brought to bear on the object of the wish and then by some supernatural 

power it will magically happen as wished for.” (2006: 150). Hope (1893/2012) har samlet 

flere eksempler på slike ritualer ved ønskebrønner. Ved St Oswald’s Well i Oswestry var det 

flere måter å oppnå ønsket sitt på, skriver han: «A young girl…about three years ago, 

obtained the wish which she had breathed into a small hole in the keystone of the arch over 

the well.” Hope forteller ikke om han snakket med denne jenta selv, men her gjengir han en 

samtidig hendelse, til forskjell fra mange av de andre fortellingene han skriver om. De andre 

eksemplene hans fra St Oswald’s Well synes også å referere til samtidige hendelser. «…to 

bathe the face in the water, and wish while doing so; or more elaborately, to throw a stone 

upon a certain green spot at the bottom of the well, which will cause a jet of water to spout up 
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in the air. Under this, the votary must put his head and wish, and the wish will be fulfilled in 

the course of one or two days.” (1893/2012: 145). Hope, som samlet informasjon om hellige 

kilder i andre halvdel av 1800-tallet, virker også bekymret over at kilder - som St Oswald’s, 

har gått fra å være viktige helbredende kilder til kun å være ønskebrønner.  

Et siste eksempel på hellige kilder som har gått fra å være helbredende til å være 

ønskebrønner, er kildene i Walsingham. Her skjedde endringen på 1800-tallet, hevder Varner 

(2009), og den nye riten besto kun av å drikke av kilden mens man tenkte på et ønske. På 

nettsiden Holy and Healing Wells blir det hevdet det samme – at kildene i Walsingham var 

helbredende, men «denigrated to mere wishing wells» etter reformasjonen.51 Det synes som 

om noen av de som skriver om hellige kilder i dag har en negativ holdning til dagens 

ønskebrønner når de beskriver hvordan kildene har mistet mye av sin religiøse kraft og blitt 

steder for ‘tankeløse’ ritualer i stedet. Vår moderne tid med fokus på kunnskap og 

vitenskapelig forskning må ta noe av skylden for at folk mistet troen på de hellige kildenes 

iboende kraft. De amatørhistorikerne som samlet og skrev om britisk historie og folklore 

allerede på 1800-tallet var vel klar over utviklingen med mindre vekt på mystiske og magiske 

krefter, og skrev litt nostalgisk om ‘gamle dager’. Det kan virke som om mange av de som 

skriver i en nyreligiøs kontekst også i dag lengter tilbake til en bedre tid der steder var hellige 

og magiske krefter kunne finnes i en kilde. Det kan jo være en forklaring på fokuset på å finne 

og bevare så mye av kunnskapen om de hellige kildene som mulig. Populærvitenskapelige 

forfattere i dag beskriver hvordan tidliger tiders ritualer var rettet mot kraften i kildene. I dag 

ser det jo også ut som om mange av disse ritualene blir tatt opp igjen.  

3.3 Hellige kilder: overnaturlige krefter 

 

“Mermaids appear to have a preference for appearing on Easter Day and at daybreak”, skrev 

Hope i 1893 (1893/2012: xxii). Han hadde tydeligvis ikke noe problem med å skrive om 

havfruer og andre overnaturlige vesener i forbindelse med hellige kilder, selv i en kristen 

sammenheng. Han skrev også en fantasifull fortelling om svenskene og deres overtro. Da 

kristendommen kom ble de gamle hedenske gudene kastet ut og søkte tilflukt i elver og vann, 

                                                 
51 https://insearchofholywellsandhealingsprings.wordpress.com/2015/11/19/a-pilgrimage-to-walsingham/, 
hentet 31/01/16. 

https://insearchofholywellsandhealingsprings.wordpress.com/2015/11/19/a-pilgrimage-to-walsingham/


47 

 

og bodde der ennå. Jeg vil tro at Hope plasserte troen på hedenske guder og overnaturlige 

vesener i kategorien folkereligiøsitet, som eksisterer parallelt med den offisielle 

kristendommen i Storbritannia. Med eksemplene i denne delen av oppgaven vil jeg vise at 

livet i og rundt de hellige kildene er variert, men har fellestrekk som at de forskjellige 

formene for liv blir trodd på og at denne troen innebærer at de som besøker de hellige kildene 

tror at de for eksempel kan få hjelp til en kur mot sykdom eller til spådommer.  

3.3.1 Åndelige vesener og hellige kilder på 1800-tallet 

I følge de sene 1800-tallstekstene jeg har lest, var det et rikt og viktig liv rundt de hellige 

kildene. Disse forfatterne er alle sammen enige om at kildene kunne virke som en slags portal, 

et overgangssted, et liminalt sted mellom denne fysiske verden og et annet sted – en annen 

verden fylt av overnaturlige vesener. Kildene ble et hellig sted i en profan verden - en 

møteplass for mennesker og det overnaturlige, som Bradley skriver (2012: 12). Dermed kunne 

de hellige kildene være et viktig sentrum for å utføre ritualer med den hensikt å få kontakt 

med disse vesenene. Hope skrev for eksempel om det han kalte hedningers tro og kontakt med 

overnaturlige vesener ved de hellige kildene, at, «his mind would…associate a specific deity 

with attendants, as presiding over these physical objects of adoration. The water gods were 

aided by nymphs or naiads, one or more of whom had the care of, and watched or presided 

over, particular wells, rivers, lakes, etc.” (1893/2012: viii). 

Dersom man skulle få resultater av ritualene man utførte ved den hellige kilden, måtte de 

vesener som eventuelt var i eller rundt kilden behandles godt, og etter bestemte regler. En 

annen forfatter, Mackinlay skrev i 1893,52 «On the one hand the gift…was what has been 

facetiously styled ‘a retaining fee’. It secured the goodwill of the genius loci, and thereby 

guaranteed to a certain extent the fulfilment of the supplicant’s desire.” (Mackinlay sitert hos 

Thompson 2004: 136). En annen 1800-tallsforfatter, J K Bonser53 som også mener at hellige 

kilder var bebodd av åndelige vesener av forskjellig sort, skriver at «Streams, rivers, 

                                                 
52 Mackinlay sitert hos Thompson 2004: 136 (James M. Mackinlay, Folklore of Scottish Lochs and Springs, 
Glasgow 1893, side 202). 

53Bonser sitert hos Feòrag NicBhrìde 1999, http://www.antipope.org/feorag/wells/perth-talk.html, hentet 
25/02/16. (K J Bonser, Spas, wells and springs of Leeds, Publication of the Thoresby Society: Micellany vol. 16 
part 1, pp 29 – 50). 

http://www.antipope.org/feorag/wells/perth-talk.html
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fountains, springs and wells have been accounted sacred from earliest times. Each possessed 

its nymph or deity who exacted tribute, sometimes even sacrifice.”  

Bord, som baserer seg på historiske kilder, hevder også at det var sterke krefter i kildene, hun 

kaller dem «the spirit of the well», og skriver at «hun», Bord bruker hunkjønn om ånden i 

kilden, og hevder at dersom hun ikke ble behandlet bra, så ville hun heller ikke hjelpe. Ja, 

kraften i vannet kunne forsvinne helt. Bord bygger sannsynligvis på Hope når hun skriver at 

«The people prayed to her, and followed complex rituals in an attempt to please her and 

persuade her to grant a cure or whatever else they desired.» (1986: 135). Hun forklarer 

nærmere hva “hun” kan være: “-ghost, witch, saint, mermaid, fairy, and sometimes in animal 

form, often as a sacred fish” (1986: 135).  En myte om St Patrick går til og med ut på at han 

forvandlet en kvinne og lot henne bli en «white lady» i den hellige kilden Llyn Gwyn i Wales. 

Ved den anledningen var St Patrick visstnok midt oppe i en hissig religionsdiskusjon, og var 

så irritert at han forvandlet flere folk som hørte på til fisker, så kvinnen, som senere ble 

observert ved vannet flere ganger, slapp kanskje heldig unna (Varner 2009: 100). 

I likhet med de fleste andre som forsker på hellige kilder skriver Varner også om liv i og rundt 

kildene, og hevder at «Piskies, Pixies, Elves, Faeries and Nymphs are common residents of 

sacred wells and waterways.» (2009: 94). Han mener at mange av disse overnaturlige 

vesenene ble tatt opp i kristendommen da den kom til England, og nevner for eksempel St 

Neot, som han sier var kun «15 inches tall». Jeg vet ikke hvor Varner har funnet denne 

beskrivelsen av St Neot, vanligvis blir St Neot beskrevet som en mann fra Cornwall som 

levde på 800-tallet og hadde for vane å sitte neddykket i den hellige kilden, lesende, som 

botsøvelse. Fraværet av referanser til historiske kilder er som nevnt gjennomgående trekk 

både ved 1800-tallsbøkene og dagens populærvitenskapelige bøker om hellige kilder.  

Varner mener at det fantes mange gudinner som var assosiert med hellige kilder. Han nevner 

blant annet Bride eller Bridget/Brigid, som har flere kilder dedikert til seg, og Momu, som var 

gudinne for kilder i Skottland. Varner nevner også andre gudinner hvis oppgave var som 

voktere av flere kilder, for eksempel Finchoem54 (2009: 101). 

                                                 
54 Varner forteller at Finchoem krabbet over en hellig kilde, svelget en orm og ble gravid – og derved gudinne 
for fødsler. Og Liban var en vokter for irske hellige kilder, som også kunne ta formen til en laks (Varner 2009: 
101). 
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Disse eksemplene kan tyde på at folk fortsatte å ha respekt for overnaturlige vesener av ulik 

art rundt og i de hellige kildene, både i katolsk og protestantisk tid i Storbritannia. 

3.3.2 Gode hjelpere – åndelige vesener og hellige kilder i våre dager 

Mange elver og vann i Storbritannia hadde, som sagt, spesielle overnaturlige vesener knyttet 

til seg. Det kunne være guder som i elvene i London, og det kunne være «Lady of the Lake», 

pyntet med lys og blomster, som brakte gode tider og store avlinger.  

Bord (1986) hevder at det finnes mange fortellinger, både nå og i tidligere tider, om grønn- 

eller helst hvitkledde kvinnelige spøkelser eller ånder som viser seg ved hellig vann. Dette er 

manifestasjoner av vanngudinner, de utallige beskrivelsene av disse gudinnene er en del av 

vårt ubevisste. Noen av disse fortellingene er folklore, mens andre fortellinger er faktiske 

hendelser i vår tid («recent factual accounts»), påstår hun (1986: 136). Varner (2009) synes å 

mene det samme, han forteller for eksempel om at både voksne og barn har sett Jomfru Maria 

på flere steder i Irland på 1980-tallet. Varner (2009: 146), oppgir ikke kilder til disse 

øyenvitneskildringene, men han hevder at mange av visjonene har blitt sett av unge jenter og 

unge voksne kvinner. Alle har en felles historie om at de har sett og fått et budskap, men ikke 

har blitt trodd først, og at de har blitt mobbet for det de fortalte – både av familie og 

autoriteter. Dette er et fast motiv som er kjent fra tilsvarende fortellinger, f.eks. i forbindelse 

med helgenfortellinger og andre overnaturlige fenomener hvor vanlige kvinner, barn eller 

menn har overnaturlige erfaringer (Eriksen og Stensvold 2001: kapittel 1). Varner knytter 

også noen av fellestrekkene ved disse fortellingene til oppkomsten av hellige, helbredende 

kilder. En forklaring på likheten i visjonene av hvite kvinner/Jomfru Maria kan f.eks. være at 

de har kjent hverandres historier, mener Varner, men hevder allikevel at det må være noe i 

dem. Han skriver at kvinnene uten tvil har sett noe uvanlig, og at det er kraften eller makten 

på det hellige stedet som har skapt visjonene, som er blitt tolket inn i den religiøse tradisjonen 

kvinnene tilhører, enten den er paganistisk eller kristen, og enten ånden er Brigid eller Jomfru 

Maria. Varner, som tilhører gruppen av populærvitenskapelige forfattere som skriver om 

hellige kilder, nevner at Marie Trevelyan,55 en tidlig 1900-tallsforfatter også sier at det finnes 

utallige syner av hvite kvinner ved hellige kilder, og han tar i den forbindelse også med et 

naturvitenskapelig argument fra Jean Markale (han har skrevet en bok om tilbedelsen av 

gudinner gjennom historien) om at disse synene kan skyldes naturfenomener som 

                                                 
55 Marie Trevelyan, Folk-lore and Folk-stories of Wales, London, Elliot Stock, 1909. 
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radioaktivitet og magnetisme. Dette tror Varner imidlertid ikke noe på, han tror heller at det er 

de hvite kvinnene som skaper naturfenomenene. Varner hevder at i britisk tradisjon finnes det 

utallige eksempler. Hans tolkning er altså at disse er arketypiske eksempler på hedenske 

gudinner, men han skriver også flere steder at disse visjonene kan være Jomfru Maria.  

En annen interessant detalj som Varner trekker fram, er at mange av disse visjonene viste 

svært små kvinner omgitt av lys. Alver eller småfolk? Noen vitenskapelige bevis finnes ikke 

for disse visjonene, vil jeg hevde, men etter det jeg har lest i forbindelse med denne 

oppgaven, er det fortsatt mange som tror på dem. Noen av de populærvitenskapelige 

forfatterne, som Bord, skiller jo også mellom det de ser på som fortellinger fra folketroen, og 

det som de mener er faktiske fortellinger om opplevde hendelser. 

Disse hvitkledde kvinnene finnes det fortellinger om fra hele verden. Som regel blir de tolket 

inn i en kristen setting, og sett på som Jomfru Maria. I England er et eksempel den hellige 

kilden/bekken Mount Melleray i Waterford. Der har visstnok flere personer hatt visjoner 

tolket som å være Jomfru Maria som forteller dem at vannet i kilden er velsignet. Disse 

visjonene var altså både visuelle og auditive, og Jomfru Maria viste seg sammen med et 

«glødende lys» (Bord 2006:132). Bord forteller i den forbindelse en interessant historie, som 

hun hørte av en venninne (Judy Welford). En eldre dame som levde ved kilden Ffynnon Fair 

(en kilde dedikert til Jomfru Maria som også blir kalt St Mary’s Well), fortalte Judy at den var 

blitt hellig etter at Jomfru Maria en gang i middelalderen viste seg for folk der. 

3.3.3 En form for liv 

En form for liv ved hellige kilder- enten et dyr eller en fisk – opptrer ofte som voktere av 

kildens kraft og overnaturlige egenskaper. Et eksempel er den før nevnte gudinnen Liban, 

som kunne omskape seg til en laks. I England er det ifølge Bord (1986) kun to kilder som er 

kjent for å inneholde hellige fisker, så det kan ikke ha vært vanlig der. Den ene er Golden 

Well i Dorstone, Peterchurch i Hereford og Worcester. Der fantes det, kanskje, en ørret med 

et gullkjede rundt halsen. I kirken som ligger i nærheten finnes ennå den dag i dag en plakett 

til minne om denne hellige fisken. 

Den andre hellige kilden i England med fisk, er St Neot’s Well i Cornwall. Der var det en 

engel som hele tiden sørget for at det var to eller tre fisker, slik at St Neot kunne spise en hver 

dag. Dessverre kokte tjeneren hans to fisker en dag St Neot var syk. St Neot oppdaget dette, 
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kastet fiskene tilbake i kilden og ba om tilgivelse, «falling on his knees, most humbly sought 

forgiveness», som Hope skriver. Heldigvis kunne da tjeneren rapportere at fiskene var 

levende igjen og tilberedte deretter den tilmålte fisken. Da St Neot spiste denne, ble han 

mirakuløst helt frisk (1893/2012: 29 – 30). 

Jones skriver at, “Fish and eels in wells were regarded with considerable awe and respect. 

Some were used for divination, and others were regarded as health-giving. Such beliefs and 

customs are assuredly pagan.” (1954/1992: 108). Disse paganistiske elementene må da ha 

eksistert parallelt med de kristne, i folketroen. I Wales, som er Jones’ utgangspunkt, fantes det 

flere hellige kilder som inneholdt fisk. Ørreten i Ffynnon Beris i Caernarfon brakte gode 

nyheter dersom den viste seg når en syk person badet i kilden. Viste ørreten seg ikke, kunne 

det gå dårlig. Det samme gjaldt spådommer om fremtiden. Da måtte man gi en gave til den 

gamle damen som voktet Ffynnon Beris. 

I et tilfelle viste kraften i kilden seg i form av en udødelig flue. Flua hørte til i St Michael’s 

Well i Kirkmichael i Banffshire i Skottland. På nettsiden Mysterious Britain56 står det 

følgende, «St Michael's Holy Well in Kirkmichael had a tradition of having magical healing 

powers and was said to have been protected by a guardian spirit in the form of a fly.”57 Denne 

nettsiden gjengir også en rapport fra The Statistical Account of Scotland fra 1794, som sier 

mye om holdninger til hellige kilder og deres egenskaper på slutten av 1700-tallet. Her er 

både eksempler på helbredelse og på overnaturlige krefter, for eksempel: “the guardian fly of 

the well of St Michael was believed to be exempted from the laws of mortality. To the eye of 

ignorance he might sometimes appear dead, but, agreeably to the Druidic system, it was only 

a transmigration into a similar form, which made little alteration on the real identity." 

Fortellingene om dyrelivet ved de hellige kildene blir fortsatt husket og gjengitt i litteraturen 

jeg har lest, og det finnes eksempler på ritualer i nyere tid. Det ble fylt på fisk i for eksempel 

Ffynnon Beris helt til i hvert fall 1896, da dette ble rapportert om i Liverpool Mercury (18 

november 1896), ifølge Bord (1986). 

Noen overnaturlige voktere, eller vokter-ånder, kunne være strenge, og måtte blidgjøres før de 

ville hjelpe. På nettsiden Mysterious Britain finnes det en fortelling om den helbredende 

                                                 
56 “Mysterious Britain & Ireland is a resource and community website dedicated to mysterious places, legends 
and folklore of the British and Irish Isles.” Info hentet på hjemmesiden 09/01/16.  
57 http://www.mysteriousbritain.co.uk/scotland/banffshire/ancient-sites/st-michaels-holy-well-
kirkmichael.html, hentet 09/01/16. 

http://www.mysteriousbritain.co.uk/scotland/banffshire/ancient-sites/st-michaels-holy-well-kirkmichael.html
http://www.mysteriousbritain.co.uk/scotland/banffshire/ancient-sites/st-michaels-holy-well-kirkmichael.html
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kilden Tobar-Fuar Mòr, «Store-Kalde-Kilde», i Aberdeen som fikk vann fra tre bekker. Den 

anonyme forfatteren av nettartikkelen har funnet informasjonen i et blad for folklore.58 Den 

hellige kilden hadde en streng vokter-ånd, som måtte få gull før helbredelsen kunne skje og 

dersom noen forsøkte å ta gullet fra vokter-ånden ville de dø i en fryktelig ulykke. Lokale folk 

trodde på denne historien helt opp til 1890-tallet ifølge forfatteren, det blir også navngitt en 

lokal informant, James Farquharson, som på 1890-tallet forteller om kilden: «a lad resolved to 

remove the "Kettle Stone" from its position, and so become possessor of the Spirit's gold.» 

Han lette sammen med noen kamerater, de fant ikke noe gull, og gikk hjemover. «An old 

woman met the lads on their way to their homes, and when she learnt what they had been 

doing she assured them they would all die within a few weeks, and that a terrible death would 

befall the ringleader.”59 

Som eksemplene på liv i og rundt de hellige kildene viser, kan ritualer og myter fra før-kristen 

og kristen tid ha eksistert side ved side i folkereligiøsiteten, ja endog blandet sammen til nye 

utgaver. Jeg vil beskrive dette som en form for kontinuitet i kulten rundt de hellige kildene. 

3.3.4 Kildens voktere 

I tillegg til overnaturlige vesener og åndelige voktere, hadde mange kilder også vanlige 

mennesker som voktere. Det blir diskutert om disse vokterne kan ha vært keltiske prester og 

prestinner, deretter kalt hekser og trollmenn i kristen tid. Et annet spørsmål er om noen av 

disse vokterne var formidlere som muliggjorde kontakt mellom folk og kreftene i verdenen på 

den andre siden av portalen.  

Som oftest refereres det til kvinner i forbindelse med benevnelsen vokter. Det er lite 

informasjon om dette i de tekstene jeg har lest og umulig å avgjøre om noen av disse 

kvinnene hadde evner utover det vanlige som ville gjøre at de kunne beskrives som ‘hekser’. 

Mest sannsynlig var dette enten folk som rett og slett levde på gården der kilden var, eller det 

                                                 

58 http://www.mysteriousbritain.co.uk/scotland/aberdeenshire/folklore/tobar-fuar-m%C3%B2r-the-big-cold-

well.html, hentet 11/01/16, A Quarterly Review of Myth, Tradition, Institution & Custom] Vol III (1892). 

59 http://www.mysteriousbritain.co.uk/scotland/aberdeenshire/folklore/tobar-fuar-m%C3%B2r-the-big-cold-

well.html, hentet 11/01/16. 

 

http://www.mysteriousbritain.co.uk/scotland/aberdeenshire/folklore/tobar-fuar-m%C3%B2r-the-big-cold-well.html
http://www.mysteriousbritain.co.uk/scotland/aberdeenshire/folklore/tobar-fuar-m%C3%B2r-the-big-cold-well.html
http://www.mysteriousbritain.co.uk/scotland/aberdeenshire/folklore/tobar-fuar-m%C3%B2r-the-big-cold-well.html
http://www.mysteriousbritain.co.uk/scotland/aberdeenshire/folklore/tobar-fuar-m%C3%B2r-the-big-cold-well.html
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var fattige koner som tjente en slant ved å hjelpe folk som kom til kildene. Nå i dag kan man 

kanskje kalle de selvutnevnte gruppene av entusiaster som holder dugnader og rydder rundt 

enkelte kilder for vår tids voktere?  

Noen kilder blir imidlertid direkte assosiert med hekser, Witches’ Well i Pardlestone i 

Somerset, for eksempel. Bord forteller at denne kilden ble sett på som farlig på grunn av 

assosiasjonen med trolldom, og at folk hverken torde gå dit eller la dyra sine drikke av kilden. 

Derfor, sies det, fikk de tak i en ‘gifted man’ som strødde salt i kilden mens han sa noen ord 

(2006: 150). Dette jaget heksen avgårde, men historien sier intet om hvor brukbart vannet i 

kilden ble etter saltingen, ei heller når denne hendelsen fant sted.  

Det finnes flere eksempler på at det var en glidende overgang mellom de to kategoriene. Både 

heksene og vokterne måtte ofte være med i ritualene for at disse skulle virke – for eksempel 

ved ønske om en kur mot en sykdom. Ved Ffynnon Sarah/Ffynnon Deg, en kilde i Flint, skal 

det ha vært ei heks som utnevnte seg selv til vokter, og som hevdet at for å bli helbredet av 

kildevannet måtte kontakten gå gjennom henne (Bord 2006: 151).  

Jones skriver om Ffynnon Oer, Llanddona på Anglesey. Der holdt noen beryktede hekser til, 

og historiene om dem blir husket også i dag. De hadde kommet seilende til Llandona etter å 

ha blitt kastet ut av hjemlandet sitt. Lokalbefolkningen ville ikke slippe dem inn fra stranden. 

Men heksene var tørste, og manet fram en kilde med rent vann fra sanden, noe som imponerte 

lokalbefolkningen så mye at heksene fikk bli. Disse heksene var også lette å irriterte, og 

forhekset dem de ikke likte. Et eksempel på besvergelsene deres, som jeg har sett referert til 

flere steder, er som følger: 

“You will roam for many ages; 

In every step you take, you will encounter a stile 

At every stile you will fall. 

At every fall you will break a bone- 

Not the largest or the smallest bone, 

But the bones of your neck every time.” 

(Jones 1954/1992: 130). 

Jones (1954/1992) mener at selv om referansene til hekser, eller vise koner, ved hellige kilder 

kan være rester etter før-kristne prestinner, bør ikke alle fortellingene om folk ved kildene 

forveksles med hekser og trollmenn eller assosieres med et gammelt presteskap. Jones hevder, 

som også andre gjør, at de gamle konene som fikk en slant ved kilden kun var fattige, vanlige 

folk. Disse konene kunne bli sett på som en slags voktere, og de kunne få betalt for å delta i 
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ritualene ved kildene. Jones understreker også at det ikke finnes bevis for at disse konene så 

på seg selv som prestinner eller voktere. Det samme mener Bord, disse konene var enten 

fattige eller kanskje de eide grunnen den hellige kilden sto på. Bord har også en ide om at 

noen av disse konene kunne hatt ‘psychic powers’ (2006: 60), og kunne benytte disse kreftene 

for å hjelpe de som besøkte kilden. 

Noen av vokterne av hellige kilder var det mot sin vilje. Jones har endel fortellinger om dette 

fra hellige kilder i Wales, jeg gjengir et eksempel fra Penylan Well i Cardiff. Den hellige 

kilden blir hjemsøkt av en mørkkledd kvinne, og «in the twilight when her wailing could be 

heard; she once told a man that she would be released from ‘bondage’ if he held her firmly by 

the waist and remained silent while doing so.” (1954/1992: 127). Naturligvis klarte ikke 

mannen å holde munn, så kvinnen forsvant, mens hun skrek at nå ville hun være fanget i to 

hundre år til. 

3.3.5 Alver og nisser 

Det å diskutere alver og nisser er en hel oppgave i seg, her velger jeg å skrive kort om 

forbindelsen mellom hellige kilder og alver og nisser, siden disse mytene er en del av den 

store fortellingen om hellige kilder i Storbritannia. Alvene kunne leve både under vann og 

jord, og da også i nærheten av hellige kilder. Bord (2006) forteller om en gjeter som faktisk 

besøkte ‘Fairyland’ et sted i Pembroke. Han bodde en stund i et slott der, men ble advart mot 

å drikke vann av en kilde der det svømte gyllne fisk. Selvfølgelig motsto han ikke fristelsen, 

og befant seg snart tilbake over jorden med saueflokken sin (2006: 42). Dette er en interessant 

historie, for her er det en kilde med magiske krefter i en parallell verden, men som også 

minner om fortellingen om Edens hage.  

Det finnes et utall myter om hellige kilder og alver på nettsider om hellige kilder i dag. Felles 

for de fleste av disse nettsidene er at de har en nyreligiøs bakgrunn. Et eksempel er Holy 

Wells and Healing Springs,60 der det fortelles om alvene ved St Anne’s Well ved Trellech 

som ikke fylte kilden med vann igjen før en mann ga tilbake en alvering han hadde tatt. Det 

skrives også om at alver har kontaktet mennesker for å formidle behov, for eksempel ønsket 

alvene nåler for å bruke dem som piler.61  

                                                 
60 https://insearchofholywellsandhealingsprings.wordpress.com/category/fairies/, hentet 20/01/16. 
61 https://insearchofholywellsandhealingsprings.wordpress.com/category/fairies/, hentet 20/01/16. 

https://insearchofholywellsandhealingsprings.wordpress.com/category/fairies/
https://insearchofholywellsandhealingsprings.wordpress.com/category/fairies/
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Jones forteller om alver ved hellige kilder i Wales. Han mener at de kanskje «represent the 

lesser deities which were rejected by Christianity” (1953/1992: 125) og at de stort sett var 

vennligsinnede vesener som ofte bodde under hellige kilder og da kunne kildene være portaler 

til underjordiske samfunn. Et eksempel er en kilde i Llanreithan i Pembrokeshire, der en mann 

som vasket ansiktet i en ‘fairy well’, ble hentet av alver, og returnerte seinere med en vakker 

alvekone (1953/1992: 125). De populærvitenskapelige forfatterne jeg har lest i forbindelse 

med denne oppgaven mener stort sett det samme om alver – at de kan være voktere, at de kan 

hjelpe til med helbredelse, at de mottar gaver og at de altså kan ta med seg mennesker over til 

en underjordisk verden.  

Et av de mest kjente steder hvor alver holder til, er Edenhall, hvor St Cutberth’s Well er (i 

Cumbria, nord-vest i England). Historien om alvene ved Edenhall er en av mytene jeg har sett 

referert til hos mange av dem som forsker på hellige kilder i dag, både på nettsider og i bøker 

og hefter. Det finnes mange varianter av historien. Alvene hadde et fint beger eller en vase, 

alvene danset og drakk rundt St Cutberth’s Well, ble skremt av nysgjerrige mennesker, sprang 

av gårde, i farten fikk de ikke med seg begeret, og ropte ut: «If that glass should break or fall, 

Farewell the luck of Edenhall!»62 

 

Bilde, se fotnote63 

Det finnes også utallige historier om nisser som viser seg rundt hellige kilder. De kan være 

både snille og hjelpsomme, og brysomme og plage folk. Jeg fant til og med en fortelling fra 

Robin Round-Cap Well på gården Holderness i Yorkshire, der nissen var hjelpsom, men også 

                                                 
62 Selve begeret oppbevares i dag på Victoria & Albert Museum i London, og på hjemmesiden sin gjenforteller 

de historien og viser bilder av begeret, noe som bidrar til å holde liv i myten, 

http://www.vam.ac.uk/content/articles/t/the-luck-of-edenhall-history-and-myths/, hentet 24/01/16. 

63 By VAwebteam (V&A) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ALuckofedenhall.jpg,  hentet 24/01/16). 

http://www.vam.ac.uk/content/articles/t/the-luck-of-edenhall-history-and-myths/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ALuckofedenhall.jpg
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så plagsom at bonden bestemte seg for å flytte. Men hva skjedde? Da naboen spurte om de 

skulle flytte svarte nissen på flyttelasset: «Ay, we’re flitting!» (Bord 2006). En annen versjon 

av fortellingen om denne nissen, fortalt av Edna Whelan i en artikkel i Living Spring64 går ut 

på at bonden fikk tre prester til å «pray him into the well», der han måtte bli en stund før han 

fikk slippe ut igjen mot å oppføre seg pent. Jeg synes denne versjonen klart viser møtet 

mellom folkereligiøsitet og offisiell kristendom. Den viser også at prestene ikke gikk av veien 

for å benytte en hellig kilde til sitt formål, og at de utførte et kristent ritual, bønn, da de hjalp 

bonden med sitt overnaturlige problem. Det er ingen tidsangivelse på denne historien, men før 

1838 sto det et gods fra 1500-tallet på stedet, og dette godset kunne kanskje være stedet 

bonden - eventuelt godseieren - bodde på.  

Som en konklusjon vil jeg si at disse fortellingene om forskjellige overnaturlige vesener ved 

de hellige kildene viser mange fellestrekk og disse overnaturlige vesener forekommer også i 

andre sammenhenger enn hellige kilder, de er en del av folketroen og har stor utbredelse i tid 

og sted. Mange av mytene rundt dem viser at de fortsatte å bli respektert i katolsk og senere i 

protestantisk tid. Men ut fra det jeg har lest, minsket etter hvert troen på de overnaturlige 

vesenenes mystiske krefter, for så å bli forsøkt ‘gjenopplivet’, først av amatørhistorikere på 

1800-tallet, deretter i noen nyreligiøse grupper i dag.  

 

                                                 
64 http://people.bath.ac.uk/liskmj/living-spring/sourcearchive/fs4/fs4ew1.htm, hentet 24/01/16. 

http://people.bath.ac.uk/liskmj/living-spring/sourcearchive/fs4/fs4ew1.htm
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4 Hellige kilder: Kulten rundt kildene 

 

«It is good to have an end to journey towards;  

but it is the journey that matters in the end.»65 

4.1 Kultens alder 

4.1.1 Forskningshistorie 

Kulten rundt hellige kilder er fortsatt en kraft å regne med i det religiøse livet i Storbritannia. 

Dette kan gi seg uttrykk i en årlig «well-dressing-seremoni» rundt kilder ved en lokal kirke. 

Disse kan være arrangert av presten og en utvalgt komite i samarbeid med klasser fra 

barneskolen like ved, eller de kan være arrangert av en lokal new age-gruppe. Et annet uttrykk 

for kulten kan være new age grupper som danser lettkledde rundt Chalice Well i Glastonbury, 

eller mediterer ved en hellig kilde fra soloppgang ved vårsolhvervet i håp om å få en dypere 

kontakt med Moder Jord.  

Dette er i dag. Men hva finnes av informasjon om kulten, det vil si de religiøse handlingene, 

rundt hellige kilder i tidligere tider? Hvordan har det seg at kulten rundt kildene fortsatt gis en 

religiøs betydning selv etter utviklingen av det moderne samfunnet? Jeg vil i denne delen av 

oppgaven se på kulten gjennom historien, og deretter ta for meg noen av ritualene og det som 

finnes av beskrivelser av dem. Dette omfatter ritualer utført av lekfolk og religiøse eksperter 

fra forskjellige trossamfunn. Kulten rundt hellige kilder har både vært en del av den offisielle 

kirkens praksis og en del av den folkelige religiøsiteten. I dag vil det være lett å tenke på 

ritualer ved hellige kilder som en del av folkereligiøsiteten, utført av lekfolk og nyreligiøse 

grupper, men det finnes også en del ritualer godkjent og utført av kristne kirkesamfunn i 

Storbritannia, ledet av prester og andre offisielle representanter fra kirkesamfunnene. Et 

eksempel på det siste er «well-dressing» der kilder en gang i året, fortsatt nå i vår tid, blir 

pyntet med bilder for eksempel fra bibelhistorien. Disse bildene blir laget av lokale grupper. 

Materialene er naturlige, for eksempel blomster og kvister, og ritualet kan innebære 

                                                 
65 Ursula K. LeGuin, The Left Hand of Darkness, 1969. 
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salmesang og bønn. Et annet eksempel er organiserte pilegrimsvandringer til hellige kilder, 

inkludert gang rundt kilden, bønner og gudstjenester.  

Flere av de utallige hellige kildene i Storbritannia har forsvunnet opp gjennom historien, men 

mange finnes der den dag i dag. Fortellingene om både eksisterende og forsvunne kilder 

finnes det mange av, noe som iherdige lokalhistorikere har påvist ved sine undersøkelser. De 

har lest dokumenter, kart og obskure bøker, banket på dører og lyttet på puber, og samlet 

fortellinger om en oldemor som utførte riter ved en kilde, eller visste om en syk som var blitt 

frisk etter et besøk ved en hellig kilde. Disse dedikerte forskerne, alt fra amatørantikvarene 

eller historikerne på 1800-tallet til forskjellige forskere i dag, leste og hørte utallige 

fortellinger om hellige kilder. De fleste historiene om helbredelse og aktiv hjelp, viser at den 

ikke kom av seg selv. Det krevde respekt for kildens muligheter, det krevde ritualer, eller et 

offer – kanskje bare i form av en bøyd nål, litt mat og blomster, eller hele skatter, noe 

verdifullt som det kostet å kvitte seg med. Eller det kunne kreve interaksjon med kildens 

vokter – det være seg en gammel dame som levde av de få skillingene hun fikk, eller det 

kunne være overnaturlige vesener, som man trodde bodde i kilden. Mest av alt krevde det tro 

på kildens kraft. 

Noen ritualer kunne være enkle – en kjapp håndvask i kildevannet, og noen ritualer kunne 

være svært omstendelige. I kapitlet om helbredene kilder beskriver jeg noen ritualer, for 

eksempel hvordan man forsøkte å helbrede psykisk syke mennesker. Her vil jeg nevne et 

annet rituale for helbredelse som eksempel på de mer omstendelige tilfellene, også denne 

gangen for å kurere galskap. Bruk av kirkeklokker ved hellige kilder som ligger i nærheten av 

kirker og kapell finnes det dokumentasjon på. Klokkene var gjerne dedikert til forskjellige 

helgener, for eksempel St Teilo (myten sier at han laget den opprinnelige klokken av smør, 

deretter ble den mirakuløst forvandlet til gull).  Ved St Fillan’s Pool i Stirling ble følgende 

rituale utført: den antatt gale pasienten ble dukket under i det hellige vannet, deretter lagt ned 

og bundet fast i kapellet rett ved – og slik måtte han/hun ligge over natten. Noen mente at 

klokken som var dedikert til St Fillan hadde helbredende krefter, så den ble plassert over 

pasientens hode. Dersom pasienten morgenen etter hadde kommet seg fri fra repene, var det 

håp om helbredelse (Bord 2006: 13)66. Så, som sagt, det finnes ingen grenser for hva ritualene 

rundt hellige kilder kan inneholde. 

                                                 
66 Bord sin kilde er Miller, Joyce, Magic and Witchcraft in Scotland. Musselburgh, Goblinshead, 2004. 
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Det som skjer nå i dag er mulig å dokumentere, men for å studere det som skjedde i tidligere 

generasjoner må jeg bruke stumme kilder og tolkingen av dem, øyenvitneskildringer og andre 

mer eller mindre objektive – eller subjektive fortellinger og skildringer av hendelser.  

Først vil jeg ta et kort blikk på kulten i de tidligste tider. Kulten rundt hellige kilder kan ha 

startet i prehistorisk tid og har utviklet seg gjennom flere store overganger i historien. Jeg har 

skriver i denne oppgaven om funn i elver, myrer og andre vannkilder, fra bronse- og 

jernalderen. Disse funnene blir tolket som offergaver, men offergaver for hva? Det er ikke 

mulig å si noe sikkert ut i fra disse stumme kildene. Men det går an å diskutere og foreslå 

tolkninger. Å gi et offer til en gud eller en annen overnaturlig makt, er en rite. Hvorfor og 

hvordan slike riter ble utført er vanskelig å si; det kan ha vært en bønn om hjelp, en takk for 

mottatt hjelp, en del av et fast organisert rituale i forbindelse med årstidenes gang, en feiring 

av seier over fiender – mulighetene er mange. Det er heller ikke godt å si hvem som utførte 

ritene, om det var det lekfolk eller spesielt utnevnte religiøse eksperter.  I den senere tid har 

arkeologer plassert vannkilder inn i hellige landskap sammen med steinkonstruksjoner, som 

sirkler, stående steiner og seremonielle veier. Ved disse store konstruksjonene kan man anta 

at samfunnet hadde midler til å ha spesielt utnevnte personer til å lede ritualene. Det ser 

uansett ut som om det er konsensus for at vann spilte en rolle i seremonier i prehistorisk tid, 

uten at jeg skal gå nærmere inn på den religiøse meningen de eventuelt hadde.  

Janet Bord skriver flere steder (for eksempel 1986: kapittel 1) om det å plassere gaver i 

vannkilder, at det er sannsynlig at dette forekom fra prehistorisk tid og gjennom keltisk og 

romersk kultur i England. Senere, etter at kristendommen ble innført og utviklet sitt særpreg i 

Storbritannia, finnes det dokumenterte fortellinger om kulten rundt de hellige kildene. Det kan 

se ut som om det er en rett utviklingslinje gjennom historien, hvor kulten i kristen tid bygger 

på tidligere uttrykk og har utvikle seg på grunnlag av tidligere praksis. Ut ifra det jeg har lest, 

finnes det ikke konklusive bevis for dette. Likevel ser det ut som om noen ritualer ved hellige 

kilder i nyere tid – når det finnes dokumentasjon – bærer preg av en sammenblanding av 

paganistiske og kristne elementer. Jeg viser eksempler på dette senere i oppgaven. Det er for 

eksempel funnet offer i vann – på samme sted - fra forskjellige tider, tilbake til steinalderen, 

men det er ingen bevis på at dette er en kontinuerlig praksis eller at hensikten med offeret er 

den samme, eller at det er personer med den samme status eller mandat i befolkningsgruppen 

på stedet som har utført ritualene. En ting er sikkert, over hele Storbritannia er det gjort funn 

som viser at spesielle geografiske steder har blitt benyttet til religiøse ritualer gjennom 
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historien. Dette tyder på at disse stedene har blitt sett på som hellige landskap av forskjellige 

folk til forskjellige tider – og dette er, vil jeg si, en form for kontinuitet i seg. Synet på at 

spesielle steder har blitt gitt en spesiell hellighet gjennom historien hevdes for eksempel av 

Marion Bowman (2003), jeg skriver mer om dette på side 7 i oppgaven. 

Når det gjelder den tidlige kristne kulten rundt hellige kilder og hellig vann, er de første sikre 

bevisene funnet av små flasker med hellig vann, ampuller67, datert før 600-tallet. Disse 

ampullene er blant annet funnet rundt kanten av dyrket mark, kanskje for å beskytte 

avlingene. Det er for så vidt gjort mange funn av små flasker med hellig vann senere i 

middelalderen, i forbindelse med pilegrimsferder til blant annet Walsingham og St 

Winefride’s Well, men disse rundt den dyrkede marken er de tidligste. De kan tidsbestemmes 

på grunn av utseendet. De har en gjengivelse av St Menas, fra Abu Mina i Egypt, hvor denne 

martyren er begravet. Dette var et tidlig pilegrimssted, men ble plyndret av muslimske tropper 

rundt 640, derav tidsbestemmelsen - før dette. Bord (2006) bruker disse ampullene, vanlige i 

bruk for kristne pilegrimer over hele den kristne verden, for å diskutere en teori om kulten 

rundt hellig vann i Storbritannia. Hun hevder at dette kan tyde på at kulten rundt hellig vann 

var en del av den universelle kulten rundt de kristne helgenene og at denne kulten ble brakt til 

Storbritannia av pilegrimer som hadde besøkt hellige steder utenlands. Hennes konklusjon er 

at den kristen kulten rundt hellig vann ble brakt dit fra utlandet og etablert i Storbritannia, og 

at denne kulten kan ha blitt blandet med allerede eksisterende keltiske og romersk-keltiske 

ritualer rundt de hellige kildene (Bord 2006). Dette kan ikke ha gått helt fredelig for seg, det 

finnes dokumentasjon på kristne forsøk på å fjerne hedenske elementer i kulten rundt de 

hellige kildene i Storbritannia. (Se også kapittel 2.2.) 

4.1.2 Hellige kilder og etter-reformatorisk folkereligiøsitet 

Alt i alt fortsatte kulten rundt de hellige kildene i Storbritannia gjennom middelalderen, med 

utviklingen av klostre og kirker og respekt for både lokale og universale helgener. Mange 

kilder var som sagt dedikert til katolske helgener. Dette tok delvis slutt med brudd i 

kontinuiteten i form av reformasjonen på 1500-tallet og Oliver Cromwells maktperiode, med 

dens strenge protestantisme og republikanske styre, på 1600-tallet. Reformasjonen, og spesielt 

                                                 
67 Ampulla, ampulle, liten flaske eller kanne, som bl.a. forekommer i katakombefunnene. Ampulla har vært 
brukt til å oppbevare den vin og det vann som ble brukt ved messen, eller innviet olje; slik fremdeles i den 
romersk-katolske kirke. Ampulla. (2009, 14. februar). I Store norske leksikon. Hentet 31/10/15 fra 
https://snl.no/ampulla. 
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tiden etterpå var katastrofal for den offisielle kulten rundt de hellige kildene. Jeg kan ikke 

gjøre rede for alt som skjedde, kun for det som påvirket kulten ved de hellige kildene. Klostre 

og kirker ble revet, og dermed også bygninger i forbindelse med de hellige kildene. Alt som 

kunne minne om helgendyrkning ble ødelagt, for eksempel statuer og kors reist ved kilder 

dedikert til helgener. Pilegrimsferder til kildene ble forbudt, og også ritualer ved kildene, 

under trusler om straff. Likevel ser det ikke ut til at kulten ble utradert, det var kanskje mer de 

materielle delene av den som ble skadelidende, for eksempel ifølge Rattue (2001) og Bradley 

(2012). Prester, munker og andre ansatte i kirken ble drevet på dør, og dette påvirket selvsagt 

også kulten rundt de hellige kildene. Noen av de mest kjente kildene, og de menneskene som 

hadde forvaltet ritualene der, forsvant.  

Det er min oppfatning at dette ikke tok helt knekken på kulten rundt hellige kilder, den 

fortsatte til tross for forfølgelser, forbud og motbør. Det finnes nok av fortellinger om kulten 

rundt de hellige kildene fra århundrene etter reformasjonen. Lekfolk fortsatte å besøke de 

hellige kildene, og ritualene ved kildene ble, vil jeg si, en del av folkereligiøsiteten. Spesielt 

noen av de mer ukjente kildene ser ut til å ha overlevd de første forfølgelsene. 

 Rattue (2001) hevder at med protestantismen kom også en tro på fornuft og nøkternhet. Han 

mener at overgangen til mer nøktern protestantisme ikke var noe som skjedde over natten i 

forbindelse med reformasjonen, men at motstanden mot de katolske tradisjonene i kirken var 

en gradvis utvikling. For eksempel nevner han «Henry the Monk» fra Le Mans og hans 

avvisning av Gamle Testamentet og kirkens rett til å administrere sakramentene på 1100-

tallet, og en mann kalt Landulf, fra Milano, som på 1000-tallet kalte kirkene «cattle-sheds» og 

nattverdsbrødet «dog-dirt». Ekstreme eksempler mener jeg, men det illustrere at ikke alle 

fulgte det de, ifølge Rattue, mente var «the palpable unreasonability of Catholicism (Rattue 

2001: 101). Rattue hevder at det ikke finnes noen vurderinger av hvor utbredt protestantismen 

var i folket etter reformasjonen, og han hører altså til dem som mener at kulten rundt de 

hellige kildene fortsatte. Han bruker som eksempel kjente kilder som St Winefride’s og 

mindre kjente kilder som The Chapel of St Anne i Canversham i Berkshire. Han hevder også 

at hedenske kilder ble tatt opp i kristendommen og viet katolske helgener nærmest uten stopp. 

Det er to interessante aspekter ved dette utsagnet; for det første at Rattue impliserer at 

hedenske, eller før-kristne, ritualer fortsatte parallelt med de kristne, og at det over et lengre 

tidsperspektiv var interesse for og godkjenning for å konvertere bruken av hellige kilder til 

kristen praksis. For eksempel ble Robin Hood’s Well i Nottinghamshire viet til St Anne på 
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slutten av 1400-tallet og i 1606 ble kilden Cappwell også referert til som St Mary’s Well, noe 

Rattue mener er bevis for at overgangen til kristendommen må ha vært sein, siden folk fortsatt 

husket det gamle navnet (Rattue 2001: 103). Rattues konklusjon er at kulten rundt de hellige 

kildene, i den katolske tradisjonen i Storbritannia, ikke minsket nevneverdig før 

reformasjonen i 1538 – 58. Rattue hevder at det som deretter skjedde var at lekfolk tilpasset 

seg situasjonen, han bruker ordet «conformity». Man kan jo også lure på hvor helhjertet 

motstanden mot å besøke hellige kilder var i overklassen, Henrik VIII besøkte for eksempel 

kilden i Walsingham i 1538 og var kongelig beskytter for både denne kilden og en mer ukjent 

hellig kilde i Binsey i Oxfordshire.  

Likevel ble noen kilder angrepet og ødelagt, for eksempel ble en hellig kilde i Hexton i 

Hertfordshire fylt igjen, likeså ble kilder i Wales angrepet, for eksempel en i Llanfair 

Nantgwym i Pembrokeshire hvor statuen av jomfru Maria med barnet ble sendt til London for 

å brennes (i hemmelighet sier Rattue, fordi Cromwell var redd for opprør) (2001: 105). 

Det finnes også eksempler på svært kjente hellige kilder som overlevde reformasjonen 

forholdsvis uskadet. Et eksempel er St Winefride’s Well i Holywell, Norfolk. Kilden ble og 

blir sett på som en helbredende kilde, og pilegrimstilstrømningen dit i dag er større enn 

noensinne.  Det ble bygget en krypt og et kapell ved kilden cirka år 1500, som fortsatt står 

der. Lady Margaret Beauford, moren til Henrik VII, satte i gang byggingen av kapellet. (Bord 

1986, Thompson 2004 og Bradley 2012).  Det blir sagt at kongefamilien Tudor hadde nær 

tilknytning til kilden, og en historie sier at kong James II besøkte kilden sammen med sin 

dronning i 1686, i det håp at St Winefride kunne hjelpe dem å få en sønn. Denne 

tilknytningen til kongefamilien kan forklare hvorfor den overlevde reformasjonen. Det ble 

likevel gjort nok forsøk på å stenge kilden. For eksempel ble vertshusene i landsbyen stengt i 

en periode på 1600-tallet, under Oliver Cromwell vil jeg anta, slik at pilegrimene ikke skulle 

ha noe sted å oppholde seg. Statuen av St Winefride ved kilden ble skadet, gjerdet rundt 

kilden ble fjernet. Dette vil jeg tro var gjerdet rundt bassenget der pilegrimene badet som en 

del av ritene ved kilden. (Hvordan å fjerne et gjerde for å hindre pilegrimene i å nærme seg 

kilden skulle hjelpe, vet jeg ikke.) Alt til ingen nytte, pilegrimene fortsatte å komme for å få 

hjelp der og følge de etablerte ritualene (Bord 1986: 46).  

Den hellige kilden i Buxton i Derbyshire, er et annet eksempel på hva som foregikk med 

kulten rundt kildene under og etter reformasjonen. I følge Bradley (2012) ble denne kilden 

beordret ødelagt av Thomas Cromwell, en av lederne for reformasjonen under Henrik VIII. 
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Også her ble en statue fjernet og sendt til London for å ødelegges, denne gangen var det St 

Anne, som da også kilden var dedikert til. Alt innhold i kapellet ble ødelagt. Vi får også et 

interessant glimt av kulten ved denne kilden, i det Bradley refererer til som en rapport fra Sir 

William Basset om ødeleggelsene (Bradley 2012: 90 – 91). “For that there should be no more 

idolatry and superstition there used, I did not only deface the tabernacle and place where it did 

stand, but did also take away crutches, shirts and shifts with wax offered, being things that 

entice and lure the ignorant to the said offering.”68 I tillegg til at votivgavene ble fjernet ble 

kapellet og kilden fysisk stengt og forfalt etterhvert. Seinere ble ruinene brukt til å bygge en 

ny kirke et stykke unna. Dette medførte et skille i kulten: den nye kirken ble stedet for 

offisiell kristen kult. Kilden, som fortsatt var dedikert til St Anne, forsvant imidlertid ikke. 

Kilden ble snart åpnet igjen, det ble reist nye bygg rundt den, og folk kom for å bade i og 

drikke av det mineralrike vannet (Bord 2008, Bradley 2012).  Utviklingen av kulten rundt 

denne kilden kan være representativ for utviklingen av kulten rundt mange hellige kilder. 

Opptegnelser viser at folk fortsatte å besøke kilden, nå som en del av den folkereligiøse 

praksisen. Men fokuset i kulten skiftet etter hvert fra å være på kilden som hellig, til å være på 

de sunne egenskapene i det mineralrike vannet. Bord mener at dette kanskje er den eneste 

kilden igjen i Storbritannia hvor folk fortsatt står i kø for å hente vann – da ikke på grunn av 

mystiske krefter i vannet, men nettopp fordi det er mineralrikt og blir sett på som sundt. Men 

fortsatt står det en statue av St Anne ved den moderne vannpumpen (Bord 2008, Bradley 

2012). 

De hellige kildene forsvant som sagt ikke helt i det nå primært protestantiske Storbritannia 

etter reformasjonen, selv om de kultiske elementene fra før reformasjonen hadde fått seg en 

knekk som det ser ut som om det ble vanskelig å hente seg opp igjen fra. Bord hevder at de 

religiøse assosiasjonene ble svekket, og at etter hvert ble de hellige kildene for det meste sett 

på som kilder der man kunne søke helbredelse, og enda nærmere vår tid gikk flere kilder over 

til å være kun ønskebrønner (1986). Noen av de kildene folk oppsøkte for hjelp mot skader og 

sykdommer, ble etter hvert benyttet primært for de påståtte egenskapene i vannet, og ikke 

fordi de besøkende kunne få kontakt med overnaturlige vesener for at disse skulle benytte 

kreftene sine for å, via vannet, helbrede dem som ba om det, som for eksempel St Anne’s 

Well.  

                                                 
68 M. Langham og C. Wells, Buxton Waters, Derby: J. H. Hall, 1986: 35. 
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Etter hvert utviklet den moderne spa-kulturen seg, i Storbritannia fra 1700-tallet.  De fleste av 

disse nye «vannkurstedene» var bygget over vannkilder som ikke hadde noen assosiasjoner til 

de gamle hellige kildene. Vannet ble fortsatt sett på som å inneha egenskaper som kunne 

hjelpe på helsen, men ved disse nye vannkildene ser det ikke ut som om innholdet i ritualene 

ved de eldre hellige kildene var til stede – for eksempel vannet som et mellomledd mellom det 

hellige eller overnaturlige og den som søkte hjelp. Hvor ble det av synet på vann som et tegn 

på Guds nåde, eller et element for kontakt med andre dimensjoner?  

Som et eksempel i diskusjonen om vannet hadde helsebringende egenskaper i seg, eller om 

det måtte presise ritualer og overnaturlig inngripen til for helbredelse, vil jeg nevne en historie 

fortalt av Thomas Quiller-Couch (se fotnote 72), lege i Cornwall på 1800-tallet.  Han skrev 

ned diverse fortellinger om Madron Well, en av dem omhandlet en Mr. Hutchins, prest i en 

nærliggende landsby, og som talte imot de som mente at man kunne bli helbredet ved å utføre 

ritualer ved og drikke av Madron Well. Men Mr. Hutchins, som led av kolikk, fikk en dag 

vann å drikke av en kvinne som hadde hentet vannet i Madron Well, uten hans viten, og han 

ble, mirakuløst, straks frisk. Quiller-Couch mener følgende om denne historien:  

«…if taking the water accidentally thus prevailed upon the party to his cure, as it is 

likely it did, then the miracle which was intended to be by the ceremony of lying on 

the ground and offering, is wholly fled, and it leaves the virtue of the water to be the 

true cause of the cure. And we have here, as in many places of the land, great variety 

of salutary springs which have diversity of operations which by natural reason have 

been found to be productive of good effects, and not by miracle, as the vain fancies of 

monks and friars have been exercised in heretofore.” (Quiller-Couch 2011: 25.)  

En annen faktor som var med på å svekke kulten rundt de hellige kildene var rett og slett 

utviklingen av moderne medisin, og Thomas Quiller-Couch var jo et eksempel på de nye 

legene på 1800-tallet, noe som sikkert farget hans oppfatning av historien om Mr. Hutchinson. 

Folk trengte ikke å reise til hellige kilder, utføre mer eller mindre kompliserte ritualer, og be 

om hjelp. Et viktig konsept som kom med opplysningstiden er å finne vitenskapelige 

forklaringer på alt. Det var for eksempel ikke lenger synd mot Gud som gjorde folk syke, og 

med det gjorde det nødvendig for folk å få overnaturlig hjelp til å bli friske. Det kan bety at 

hellige kilder som et fysisk kontaktpunkt mellom mennesker og overnaturlige krefter ble 

overflødig. Sykdommer og skader ble separert fra det hele individet og behandlet ut fra seg, 

ved hjelp av vitenskapelige (Mer eller mindre i begynnelsen, da!) metoder, og medisin 



65 

 

utviklet ved hjelp av vitenskapelige forsøk.  Kort sagt, store befolkningsgrupper fikk hjelp fra 

sin lege, med moderne medisiner. Men gjennom historien har det alltid vært noen som har 

vært for fattige til å betale for tjenester, eller som, i nyere tid, ikke har stolt på den såkalte 

skolemedisinen. Jeg skrev i kapitlet om helbredelse at folk tidligere benyttet rent vann og 

urter som medisin. Det at noen var for fattige for å søke hjelp de måtte betale for, forsvant 

ikke i nyere tid, ei heller troen på at overnaturlige krefter kunne og ville hjelpe, og jeg vil 

hevde at noen fortsatt satte sin lit til overnaturlig hjelp og vannet i hellige kilder. Jeg har også 

tidligere nevnt, i kapitlet om helbredelse, at selv i moderne tid, når konvensjonell medisin 

ikke hjalp, oppsøkte folk hellige kilder – om enn motvillig, som i eksemplet mitt med den 

skadede fotballspilleren som ble helbredet av vannet i en hellig kilde i Powys: Ffynnon 

Arthur, etter at alle andre midler var forsøkt – men ikke hjalp. 

Til tross for at kulten rundt de hellige kildene var sterkt svekket etter reformasjonen, var det 

som sagt også noen kilder som klarte seg godt gjennom tumultene og den påfølgende 

forfølgelsen av folk som ville besøke hellige kilder og utføre ritualer der. Jeg har allerede 

nevnt St Winefride’s Well, et annet eksempel kan være St Anne’s Well i Buxton, siden folk 

fortsatte å oppsøke kilden til tross for at bygningene ble ødelagt. Også mange mindre kjente 

kilder overlevde, jeg vil hevde kanskje nettopp på grunn av at de var mindre kjente. Bradley 

(2012) hører til de forskerne som mener at det finnes bevis for at kulten rundt hellige kilder 

fortsatte i folkereligiøsiteten etter reformasjonen, da spesielt i ikke-sentrale områder. Han 

skriver: «Although chapels, shrines and effigies of saints and the Virgin were removed and 

official church attitudes towards hydrolatry hardened, local popular devotion to springs and 

wells continued…” (2012: 90). Det ser ikke ut som om selv Oliver Cromwell, med sitt strenge 

styre på 1600-tallet, klarte å helt utradere kulten rundt hellige kilder. 

Et annet eksempel på en kjent kilde som overlevde reformasjonen og den påfølgende 

protestantiske motstanden mot den eksisterende kulten rundt de hellige kildene, er den 

tidligere nevnte Madron Well i Cornwall. Madron Well har en lang og brokete historie, som 

er et godt eksempel på kultens historie. Helgenen Madron selv finnes det lite informasjon om. 

Det finnes en opptegnelse om at han var helgenen for Madron kirke i 1203, og at han var en 

mannlig keltisk helgen, men navnet kan også ha vært en forvanskning av Modron, 

modergudinne i Wales. (Bord 2008, Cope 201069). Det er gjennom den hellige kilden dedikert 

                                                 
69 Phil Cope, Holy Wells: Cornwall a photographic journey, 2010. Cope er ingen faghistoriker, men har skrevet 
en rekke bøker om diverse historiske emner og har en lang og variert karriere i skolevesenet bak seg. Han har 
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til ham, at han blir husket. Det finnes opptegnelser om kulten rundt Madron Well gjennom 

århundrene, inkludert både helbredelse og divinasjon. Jeg skrev i kapitlet om helbredelse om 

John Trelille, som var lam i underkroppen, men som i 1640 ble helbredet etter å ha utført de 

pålagte ritualene ved Madron Well og kunne gå hjem. Biskop Joseph Hall som skal ha sett det 

med egne øyne tolket det slik: «I found neither art nor collusion, the cure done, the author an 

invisible God.»70 (Sitert i Cope 2010: 111). Bygningene rundt kilden, blant annet et kapell, 

stammer antakelig fra 1300-tallet, men ble revet under Commonwealth, det vil si Oliver 

Cromwells styre midt på 1600-tallet, tror Bord (2008: 11). Denne ødeleggelsen stoppet ikke 

folks tro på kildens mirakuløse egenskaper, selv om kulten ble flyttet fra det gamle kapellet til 

området rundt, og derved forandret karakter. I tillegg til de helbredende egenskapene ble 

kilden fortsatt sett på som å kunne spå om fremtiden. Bord refererer til flere eksempler på at 

kilden ble brukt til divinasjon så sent som på 1800-tallet: Robert Hunt71 skrev: «here 

divination is performed on May mornings by rustic maidens anxious to know when they are 

to be married.» Jomfruene måtte krysse to strå og feste dem med en nål, og sette det på 

vannet. Antall bobler som fløt opp anga antall år før et fremtidig ekteskap. Dette ritualet 

beskrev også Thomas Quiller-Couch72 en gang på 1800-tallet, men han har også en annen 

versjon: dersom stråene sank, ville ekteskap være nær forestående (Quiller-Couch 2011: 25 – 

26 og Bord 2008: 11). Som et tegn på troen på Madron Well sin helbredende kraft, henger 

folk fortsatt opp filler og bandasjer i buskene rundt kilden som en del av ritualene der.  

I dag ser det ut til at kulten rundt hellige kilder i Storbritannia er mer populær enn den har 

vært på lenge. Gamle og overgrodde kilder blir funnet, pusset opp og åpnet igjen. Ritualer blir 

utført, både av kristne og grupper som tilhører andre trossamfunn. Det finnes mange sider på 

nettet som formidler informasjon om hellige kilder. Den nye tilveksten har ført til rene 

dugnadsånden mange steder, slik at gamle og halvglemte kilder blir frisket opp igjen. Dette 

                                                 
også fotografert og skrevet om hellige kilder i Storbritannia. Hans fotografisamling fra hellige kilder i Wales er 
kjøpt inn av National Library i Wales. 
70 Biskop Joseph Hall, The Great Mystery of Godliness, 1650, sitat i Cope (2010). Phil Cope har ikke oppgitt 
nærmere kildehenvisning. 
71 Robert Hunt var vitenskapsmann og amatørhistoriker, og skrev: The Drolls, Traditions, and Superstitions of 
Old Cornwall: Second Series, 1871. (Originaltittel: Popular Romances of the West of England.) Referansen er fra 
en facsimile av den tredje utgaven fra 1881, Llanerch Publishers 1993. 
72 Thomas Quiller-Couch var, så vidt jeg har klart å finne ut, lege i Cornwall og far til den mer kjente Sir Arthur 
Thomas Quiller-Couch. TOC ønsket å gi ut en bok om Cornwalls hellige kilder, og hadde samlet informasjon før 
han døde. Disse notatene er samlet i et hefte av Mabel Quiller-Couch og Lilian M. Quiller-Couch, utgitt i 2011. 
Dette heftet inneholder både TOCs originale opptegnelser og fortellinger fra Mabel Quiller-Couch og Lilian M. 
Quiller-Couch sine reiser rundt i Cornwall for å se kildene TOC skrev om. Nærmere datering av TOC sine 
opptegnelser har jeg ikke funnet. 
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har også ført til en oppblomstring av fellesskapet rundt kildene, slik at kulten, både med 

gamle og nye elementer blir holdt ved like. Mange kilder, og ikke kun de som overlevde 

reformasjonen slik som Madron Well, Walsingham, og St Winefride’s har også blitt populære 

pilegrimsmål i dag. Noen av de mest kjente eksemplene på dette er kildene i Glastonbury: 

Chalice Well og White Spring, samt St Mary’s Well i Willesden London. Glastonbury har i 

dag blitt et senter for religiøs aktivitet hvor folk fra mange trosretninger møtes. Den religiøse 

aktiviteten på stedet er påvirket av dette. Ritualene bærer preg av samarbeid på tvers av 

religiøse skillelinjer og er en blanding av nye og eldre elementer. Et godt eksempel på dette er 

Chalice Well. Neopaganister, andre new age tilhengere og kristne møtes rundt kilden. 

4.2 Å gå i hellige landskap 

4.2.1 Cirkumambulajon 

For at kraften i den hellige kilden skulle virke, synes det som om folk som oppsøkte kildene 

mente at bestemte ritualer måtte følges, og de måtte følges til punkt og prikke. Jeg vil hevde 

at en grunn til dette var at det var «hele pakken» som medvirket til et godt resultat. Uansett 

grunn til at folk oppsøkte en hellig kilde, måtte de sette seg inn i en annen tilstand, utenfor 

«hverdagslivet», både før under og etter selve kontakten med vannet (Jeg skriver mer om 

dette i forbindelse med pilegrimsgang, side 70.). 

Ritualene ved kildene besto, og består, av mange enkelt-riter sammensatt til et hele. Noen av 

disse elementene er det ikke lett å finne forklaringer på. Det mest sannsynlige er at ritualene 

har tatt opp i seg riter fra flere tradisjoner. Noen riter kan ha overlevd fra før-kristen tid, andre 

riter kan være fra perioden med katolsk kristendom før reformasjonen, mens andre igjen kan 

ha kommet til i nyere tid. Felles for dem alle, og viktig i forhold til betydningen av de hellige 

kildene og de besøkendes utbytte, er troen på at ritualet virker. Det er kanskje ikke nødvendig 

å avdekke alle ritenes opprinnelse, eller betydningen av de ordene som blir sagt ved enkelte 

kilder. Det viktigste er opplevelsen av noe ekstraordinært – enten det er en følelse av ro og 

fred eller en helsemessig gevinst eller en spådom som går i oppfyllelse. 

Cirkumambulasjon, det å bevege seg rundt et objekt, er en mye benyttet rite i 

religionsammenheng, så også når det gjelder ritualer ved hellige kilder. Ved Chibbyr Undin 

på Isle of Man, måtte pilegrimene ikke bare gå rundt kilden to ganger, men de måtte samtidig 
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holde en slurk vann inne i munnen, og når de var ferdige med dette, væte et stykke tøy med 

vannet, gå til et tre i nærheten og henge tøybiten på en grein (Bord 2006: 19). Her var det 

flere riter involvert, men vanligvis besto cirkumambulasjonen kun av å gå rundt den hellig 

kilden. Som oftest innebar ritualet å gå rundt kilden tre ganger, skriver Bord (1986). Noen 

ganger kunne antallet runder være syv eller ni. Det at tretallet ble benyttet i Storbritannia kan 

tyde på en sammensetning av både ikke-kristne og kristne elementer i ritualet. Tretallet kan 

vise til den hellige treenigheten i kristendommen. Varner (2009) skriver at tretallet også kan 

representere en tredelt modergudinne i før-kristen tid, eller for eksempel treenigheten 

Minerva, Merkur og Apollo i romersk mytologi (2009: 126).  

Gå-retningen skulle som oftest være medsols, noen ganger motsols. Det ble visstnok sett på 

som å gi hell å gå medsols, og det motsatte ved å gå motsols eller «mot strømmen» 

(widdershins er ordet Bord benytter for å beskrive det å bevege seg rundt kilden motsols 

(Bord 1986: 81). Man kan jo spørre seg hvorfor noen da ville gå motsols, Bord forklarer dette 

med at hekser danset motsols og kastet fortryllinger for å mane fram djevelen (Bord 2006: 

19). Men det finnes også en fortelling om en uheldig kvinne, intet mindre enn kona til en 

kong Nechtan i Irland (uvisst når), som oppsøkte en kilde på Carbury Hill i Kildare. Denne 

kilden var forbudt for kvinner, men hun gikk rundt kilden tre ganger, motsols, noe som ikke 

var lurt. Kilden ble fornærmet, og som Bord forteller: «…the water…rose up and chased her 

out to sea, where she drowned» (2006: 91).  

At de hellige kildene er populære vitner blant annet facebooksiden Holy Wells and Sacred 

Springs of Britain73 om.  Den 31 oktober 2015 foreslo «Pixy Led» («Pixy Led» er egentlig R. 

B. Parish som i de senere årene har forsket på og utgitt oversikter over hellige kilder i flere 

områder i England.) at folk skulle møtes ved Queen Anne’s Well i Lincoln og gå tre ganger 

rundt kilden og slippe en nål i vannet, for å mane fram ‘Old Nick’ eller djevelen. Det var 

tydeligvis humoristisk ment, og han fikk mange svar, også fra folk som ville være med. Det 

viser at ritualet er kjent og det er fortsatt mange som besøker denne kilden i dag.  

 Noen vil hevde at det å gå rundt et objekt i religiøs sammenheng er rester av før-kristen 

soltilbedelse.  I kristen tradisjon påpeker Bord at dette stammer fra katolsk tid. Jeg har alt 

nevnt at noen ganger måtte pilegrimen som søkte helbredelse eller svar om framtiden, utføre 

flere ritualer samtidig med cirkumambulasjonen. Ikke bare måtte noen gå med vann i 

                                                 
73 https://www.facebook.com/groups/244060782427611/, hentet 28/11/15. 

https://www.facebook.com/groups/244060782427611/
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munnen, men ved kilden Chibbyr Lansh, en kilde for dårlige øyne, måtte man gå tre ganger 

rundt de tre kildene der før man kunne vaske seg i kildevannet, mens man resitere «in the 

name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost», i følge Bord (2006: 13). Ved 

Ffynnon Ddeier kunne man få småbarn til å slutte å gråte om natten ved å bære en kylling ni 

ganger rundt kilden og deretter ofre den, skriver Tristan Gray Hulse,74 deretter måtte barnet 

dyppes tre ganger i kilden. 

I Wales og Skottland finnes det ritualer som omfatter flere riter, blant annet 

cirkumambulasjon, som ble utført i et hellige landskap med elementer fra forskjellige tider og 

religiøse tradisjoner. Bord (2006) er en av de forskerne som hevder at cirkumambulasjon er 

en rite som har vært i bruk opp gjennom historien. Dette sier jo ingenting om hvorvidt 

ritualene på det gjeldende stedet har vært kontinuerlige, eller om det kan ha vært ett eller flere 

opphold i kulten. Det er interessant også i denne sammenhengen å se på kontinuiteten i 

konseptet hellig, slik for eksempel Bowman diskuterer (2003). Kan det være at når først et 

geografisk område ble etablert som hellig, vil det fortsette å bli betraktet som hellig? Dette 

kunne inkludere elementer i landskapet som enten var menneskekonstruerte eller de var 

særegenheter i geografien, for eksempel vann, trær og steiner. Noen hellige steder har blitt 

«glemt» og er ikke lenger i bruk. Men det finnes også enkelte steder hvor elementer fra 

forskjellige tidsepoker blir involvert i kulten på stedet. I Pembrokeshire i Wales for eksempel, 

finnes det 82 kilder som er dedikert til helgener i følge Jones. Dette tyder på at et større antall 

fantes, hevder Tulse (2002, se fotnote 74) og begrunner dette med at Jones ikke drev med 

feltarbeid, men kun gransket historiske, skriftlige kilder. Det finnes videre 17 hellige kilder 

som er knyttet til megalitter og 11 er knyttet til kapell eller kirker, skriver Jones (1954/1992: 

10). Jones hevder at hellige kilder kan indikere før-kristne kultsteder, «the sacred sites of our 

pagan and Christian forebears» (1954/1992: 11). Han er opptatt av at kulten rundt hellige 

kilder har holdt seg gjennom skiftende tider og derfor kan si oss mye om både kult og 

menneskesinn. «Rooted in paganism, ‘converted’ to Christian usage, condemned by 

Protestantism, ‘explained’ by folklorists, rationalised by modern education, the cult has 

survived and still wields an influence over the human mind.” (1954/1992: 11). Et slikt 

eksempel er St Non’s Chapel hvor det finnes rester etter en tidligere steinsirkel, og St Neot’s 

Well ligger rett ved siden av.  Det ser ut som om alle elementene i det religiøse landskapet er 

                                                 
74 http://people.bath.ac.uk/liskmj/living-spring/journal/issue2/indepth/tghudde3.htm, hentet 19/02/16. 
Tristan Gray Hulse forsker på hellige kilder i Storbritannia og skrev artikler i nettmagasinet The Living Spring.  
Referansen er hentet fra artikkelen Wells in Depth, november 2002. 

http://people.bath.ac.uk/liskmj/living-spring/journal/issue2/indepth/tghudde3.htm
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viktige. Celeste Ray hører også med til dem som hevder at folk som i dag oppsøker hellige 

kilder legger stor vekt på historie. Det at kildene har vært i bruk i uminnelige tider gir kildene 

mening, hevder hun (2014). Hun skriver for eksempel, “…perceived links to the distant past 

do matter for contemporary identity, belief, and vernacular ritual at holy wells.” (2014: 31). 

Den kristne praksisen ved hellige kilder med å gå runder og stoppe ved forskjellige stasjoner, 

har en kontinuitet på flere hundre år. Denne praksisen er også utbredt geografisk, og finnes 

over hele verden, både rundt for eksempel hellige kilder og ved pilegrimsruter, ifølge Ray 

(2014).  

Jeg vil presisere at her, som andre steder i oppgaven, vil jeg ikke hevde at kontinuitet er det 

samme som kontinuerlig praksis, eller har det samme innhold eller tolkning av 

meningsinnhold i myter eller ritualer gjennom historien. 

4.2.2 Pilegrimsgang 

En pilegrimsreise er en religiøs handling som har stor betydning i mange religioner. Reisen 

kan være både kort og lang. Mål, hensikt og motivasjon varierer fra pilegrim til pilegrim, i 

den katolske kirken kan den ses på som en botsøvelse. Hellige kilder kan være et mål for 

pilegrimen, enten det er som en stopp på reisen til et annet hellig sted eller til en religiøs 

høytid, eller den hellige kilden kan være et mål i seg selv. Det er også andre karakteristika ved 

pilegrimsreisen. Den kan være en privat og personlig reise, eller den kan foretas i større 

grupper. Det også stor forskjell på tiden man bruker på pilegrimsferd i dag og i 

Middelalderen. I dag kan pilegrimene benytte moderne transport fram til selve pilegrimsruten, 

mens i tidligere tider måtte de bruke uker og måneder på å gå eller ri til stedene de ville 

oppsøke. En pilegrimsreise har spesielle karakteristika. Turner (1978) beskrev pilegrimsreisen 

med uttrykkene liminalitet og struktur versus anti-struktur. I løpet av en pilegrimsreise vil 

etablerte sosiale strukturer bli opphevet – i en overgangsperiode – og en antistruktur vil råde. 

Dette er en periode mellom to tilstander, en liminal periode før pilegrimen vender tilbake til 

samfunnet igjen. I følge Turner (1978: 34) har pilegrimsreiser noen av egenskapene til 

overgangsriter. Det innebærer blant annet at sosiale strukturer blir opphevet, statusen til 

deltakerne blir likeverdig og de kan føle et fellesskap de ikke ville ha gjort i ‘det virkelige 

livet’, det oppstår en følelse av «communitas» eller sosial anti-struktur (1978: 250). 

Pilegrimen er også «betwixt and between» (1978: 249), i en uavklart eller ambivalent tilstand 

utenfor det etablete livet sitt og samfunnet rundt seg. I denne perioden får pilegrimen tid til å 
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reflektere over troen sin og beveger seg fra «a mundane center to a sacred periphery» (1978: 

34). Mitt inntrykk er at Turner tror at denne reisen ender godt, pilegrimen oppnår en avklaring 

og vender tilbake til livet sitt, kanskje som en forandret – eller forbedret person. 

I Storbritannia finnes det både store og små - i popularitet og berømmelse – hellige kilder som 

er mål for pilegrimsferder, også i dag. Thompson (2004) mener at dette ofte er hellige kilder 

assosiert med helgener (2004: 141). Blant de viktigste hellige kilder som jeg har nevnt 

tidligere er Walsingham i Norfolk og St Winefride’s Well i Holywell, Flintshire i Wales.  St 

Winefride’s blir besøkt av rundt 30 000 per år, og er enormt populær. Den har vært i 

kontinuerlig bruk, og fortellingene om helbredelser er mange. Det blir arrangert organiserte 

pilegrimsferder i sommermånedene, med prosesjoner på bestemte dager.  På kildens 

hjemmeside står det at et viktig rituale gjennom tusen år har vært å bade i kilden. Dette skal 

ha vært et viktig element i søken etter helbredelse, og de har en utstilling av krykker fra 1800-

tallet i museet på stedet for å illustrere dette. Bading er fortsatt en del av ritualene, men i dag 

er det strenge regler for når og hvor dette kan skje, på hjemmesiden står det:  

«Rite of Bathing - People have been bathing daily at St Winefride's Well for over 1,000 years. 

They still do. Pilgrims wishing to bathe are welcome to do so, strictly at the following times, 

or by special arrangement with the Custodian:  

 1 April - 30 September: 09.00-10.00 and 16.00-16.45  

1 October - 31 March: 10.00 - 11.00 and 15.00-15.30  

  Pilgrims should wear suitable attire for bathing. Towels are not supplied.”75 

Det er to spesielt viktige pilegrimsdager ved kilden, en årlig romersk-katolsk pilegrimsdag og 

en årlig felles-kristen pilegrimsdag. På nettsiden refereres det til den felles dagen som ‘pan 

ortodox’, og den finner sted den første lørdagen i oktober, med prosesjoner med relikvier. På 

hjemmesiden gis følgende informasjon om den katolske dagen: 

«The National Catholic Pilgrimage this year will be held on Sunday 28th June 2015 and will 

be led by Bishop Peter Brignall, starting at St Winefride`s Church, Well Street, at 14.30hrs. 

On leaving the church the pilgrimage will process down the Well Hill to the Well Gardens, 

                                                 
75 http://saintwinefrideswell.com/information/4570077778, hentet 07/11/15. 
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where Mass will be concelebrated at 15.00hrs followed by veneration of St Winefride`s 

Relic.”76 

Det ser altså ut til at en viktig del av kulten rundt hellige kilder i dag er pilegrimsreiser til 

kjent kilder – med ritualer utført i kristen tradisjon. Et annet viktig pilegrimsmål i så måte er 

Fernyhalgh nær Preston i Lancastershire. Der finnes kilden Ladyewell, som i dag er et 

hovedsakelig romersk-katolsk pilegrimsmål. Kilden er viet til Jomfru Maria. Den katolske 

kirken på stedet har en hjemmeside hvor det står å lese at den hellige kilden går tilbake til 

1000-tallet, og at pilegrimsreiser dit har vært populære siden den gang, «Devotion to Our 

Lady of Fernyhalgh goes back through the ages to the 11th century.” 77  Bord (2008) mener at 

kilden kan ha vært i aktiv bruk siden anglo-saksisk tid, og Thomson (2004) skriver at denne 

kilden, som nå eies av den romersk-katolske kirken, kan ha vært der siden det var romersk 

bosetting i området. Det er funnet romerske mynter og glass i området rundt kilden, og også 

deler av et saksisk sverd (Thomson 2004: 129). Det finnes mange meninger om hvor gammel 

denne kilden er, og om den har vært en hellig kilde fra begynnelsen av. Sikkert er at i 1348 – 

49, nettopp da svartedauden spredte seg som ild i tørt gress i Storbritannia, ble det søkt om og 

innvilget løyve av biskopen av York til å bygge et kapell og holde gudstjenester på grunnen til 

Broughton gods, der kilden befinner seg. «…a licence was granted to Thomas son of Gilbert 

de Singleton to have divine service by a fit chaplain within the manors of Broughton, 

Fernyhalgh and Farmholes for three years…” (Thompson 2004: 130 og Bord 2008: 126). Det 

er jo også interessant at tillatelsen ble gitt for tre år – var det fra biskopens side tenkt at den 

guddommelige støtten kun ville vare til svartedauden var over? Eller var ikke biskopen 

interessert i å støtte Fernyhalgh som et pilegrimsmål fordi det allerede hadde vært en hellig 

kilde der i lang tid? Det finnes ingen svar på disse spørsmålene, ei heller noen sikre bevis på 

når og hvordan kilden ble tatt i bruk og var i bruk. 

Dette pilegrimsmålet, Fernyhaglh, har uansett en spesiell opprinnelsesmyte. Det sies at rundt 

1100 v.t., var en irsk handelskjøpmann ved navn Fergus Maguire i fare for å forlise utenfor 

kysten av Lancaster. Han ga et løfte til Gud om takk dersom han og skipet klarte seg, hvilket 

de gjorde. Han drømte at Gud – eller en stemme – fortalte han at han skulle dra til Fernyhaglh 

og bygge et kapell ved et villapaltre ved en kilde. Han fant stedet, hvor det allerede sto en 

statue av Jomfru Maria, og bygget kapellet der. Dette var starten på Ladyewell i Fernyhaglh 

                                                 
76 http://saintwinefrideswell.com/information-2/4570126690, hentet 07/11/15. 
77 http://ladyewellshrine.co.uk/history/, hentet 25/11 2015. 
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som et pilegrimsmål (Thompson 2004, Bord 2008, http://ladyewellshrine.co.uk/history/, 

hentet 25/11 2015). Det er et par haker ved denne historien. Den likner på mange andre 

historier om hvordan hellige kilder har blitt til, selv Løvøykapellet med St Olavskilden i min 

hjemby Horten har en liknende opprinnelsesmyte, og hvor lå egentlig kapellet ved Ladyewell 

i 1348? Uansett opprinnelse har Ladyewell vært et viktig pilegrimsmål siden middelalderen 

og er det fortsatt i dag. Det ser på mange måter ut som Ladyewell er et typisk moderne 

pilegrimsmål. Bord (2008) forteller at alle pilegrimer er velkomne, og at det i dag blir ofret 

blant annet blomster og tent lys ved Mariastatuen. Det hellige vannet kan drikkes fra kranen 

eller kjøpes på flasker. Den dag i dag påstår noen at de blir helbredet av vannet. Det finnes 

bønnerom, butikk, bibliotek og kafe på området. Det er også laget en minnehage til den 

katolske helgenen Padre Pio der.78 

Når det gjelder ritualene ved Ladyewell står det på hjemmesiden at det kommer pilegrimer 

hele året. De starter vanligvis med å delta i en messe i St Mary’s og «process down to 

Ladyewell either with the Blessed Sacrament or reciting the rosary» og «Exposition of the 

Blessed Sacrament and the sacrament of Reconciliation is an important feature of pilgrimage 

days enabling pilgrims to obtain the Spiritual rewards that they seek; they also take away with 

them water from the well and use it in invocation to Our Blessed Lady who inspires great 

devotion.».79 

Det viser seg at biskopen av Lancaster, biskop Campbell, skriver sin egen blogg, «The 

Bishop’s Blog». Der forteller han om et besøk til Ladyewell i 2014 i forbindelse med en 

verdensomspennende 24-timers bønneperiode. Biskopen skriver at kirken på stedet, St 

Mary’s, er fra 1794, men at pilegrimsreiser til Ladyewell var populære før dette og fram til i 

dag. Det er den lokale presten som har ansvar for kilden og grunnen rundt. Da biskopen 

besøkte kilden og kirken, var det innledningen til fasten, og han var der samtidig med en 

syrisk menighet (Syro-Malabar). Biskopen deltok i messen og gikk til kilden og deltok i 

ritualer der, som han sier: “The presence of the Blessed Sacrament  exposed in the midst of 

the shrine invited us all to be quiet before the Lord, and take the opportunity for Confession. 

                                                 

78 Jeg var i Roma da Padre Pio ble beatifisert i 1999 (Han ble kanonisert i 2002.) og så hvor enormt populær han 
er, men bortsett fra populariteten finner jeg ingen forklaring på hvorfor nettopp han er representert ved 
Ladyewell. 

79 http://ladyewellshrine.co.uk/history/, hentet 25/11- 2015. 

http://ladyewellshrine.co.uk/history/
http://ladyewellshrine.co.uk/history/
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Thus the ancient shrine of Ladyewell continues to play its important part in contemporary 

Catholic life!”80 Bilde fra biskopens blogg, se vedlegg. Ladyewell er også et eksempel på at i 

dag er noen pilegrimsreiser godt planlagte og foretas i grupper og at det kommer grupper av 

troende fra forskjellige trosretninger. Se vedlegg for et eksempel fra sommeren 2015, fra 

hjemmesiden til Ladyewell. Det ser ut som om de fleste gruppene er romersk-katolske, en 

gruppe er fra den anglikanske kirken, og de private gruppene er det ikke skrevet hvor kommer 

fra. Jeg vil, etter det jeg har lest om kilden, trekke den konklusjonen at alle trossamfunn er 

velkomne dit i dag, slik som Bord påstår. Da er Ladyewell et eksempel på de kildene i 

Storbritannia hvor det samarbeides og ritualer fra forskjellige tradisjoner utføres for å skape et 

sosialt fellesskap. Dette beskrives på kildens hjemmeside: 

«The devotion at Ladyewell is ecumenical, attracting members of other Faiths. The 

Anglican community come all year round and usually hold a large pilgrimage at the 

beginning of June (Forward in Faith and the Society of Mary). Members of the 

Orthodox churches also visit and hold their services. The Kerala Indians living in this 

part of Lancashire hold a service each month in their own vernacular. They have a 

great devotion to Our Blessed Lady and never a day goes by without members of this 

Catholic Indian community visiting.”81 

Som et siste eksempel på populære pilegrimsmål vil jeg ta med Glastonbury. Byen har flere 

kjente hellige kilder blant pilegrimsmålene sine, blant annet Chalice Well. Til denne byen 

kommer det pilegrimer i tusenvis, fra alle mulige slags religiøse grupper, der kristne nå er i 

mindretall. På hjemmesiden til druideorganisasjonen Order of Bards and Druids82 skriver 

Philip Carr-Gomm om pilegrimene: «Christian pilgrims still come to the town but they are 

outnumbered now by Pagan and New Age pilgrims and by spiritual seekers who are drawn 

here by the numerous legends that coalesce around key features of the town and surrounding 

countryside.”  Dette påvirker selvsagt ritualene ved pilegrimsmålene, men Glastonbury er et 

eksempel på aksept for varierende praksis, og samarbeid mellom forskjellige trosretninger. 

4.2.3 Tid for ritualer 

                                                 
80 https://bishopcampbellsblog.wordpress.com/2014/03/29/a-lenten-visitation-of-st-marys-fernyhalgh-
ladyewell-shrine/, hentet 25/11/15. 
81 http://ladyewellshrine.co.uk/history/, hentet 25/11/15. 
82 http://www.druidry.org/library/library/glastonbury, hentet 28/11/15. 

https://bishopcampbellsblog.wordpress.com/2014/03/29/a-lenten-visitation-of-st-marys-fernyhalgh-ladyewell-shrine/
https://bishopcampbellsblog.wordpress.com/2014/03/29/a-lenten-visitation-of-st-marys-fernyhalgh-ladyewell-shrine/
http://ladyewellshrine.co.uk/history/
http://www.druidry.org/library/library/glastonbury


75 

 

Tid er et interessant emne i forbindelse med ritualer. I de fleste trossamfunn finnes det 

bestemte dager som blir ansett som spesielt viktige. Det kan være dager tilknyttet årets gang 

og det kan være dager knyttet til trossamfunnets historie, personer eller overnaturlige krefter. 

I følge Mara Freeman ble de hellige kildene helst besøkt på spesielle dager, som for eksempel 

midtsommerdagen, da «the gates of the Otherworld were open wide».83 På disse tidspunktene 

var det lettere å se overnaturlige vesener, alver og tusser, som befolket en annen verden. Dette 

tilhører folkereligiøsiteten, mener Freeman. 

Det er altså ikke bare det hellige stedet som er viktig, men noen ganger også tidspunktet for å 

oppsøke det. Noen ganger er det bestemte tidspunkt i løpet av døgnet som blir brukt til å 

utføre ritualer av betydning for trossamfunnet. Folk oppsøkte de hellige kildene på de 

tidspunktene da kraften i kilden ble sett på som sterkest, påstår Rattue (2001). Han skriver om 

disse tidspunktene blant annet: «…the majority were simply traditional times when the 

healing or wishing powers of the well were deemed to be at their strongest» (Rattue 2001: 

92). Francis Jones (1954/1992) legger også vekt på betydningen av tid. Hans utgangspunkt er 

at tro og rituale hører tett sammen, virkningene av ritualene ved de hellige kildene var spesielt 

fordelaktige ved de bestemte tidene folk trodde det var slik.  

Hope skrev i 1893 om at «common people believe to this very day” (1893/2012: xvii) at 

mellom elleve og tolv på jule- og påskenatten blir vannet i hellige brønner forvandlet til vin. 

Dette gir jo klare assosiasjoner til hvordan Jesus forvandlet vann til vin ved bryllupet i Kanan, 

og jeg vil tro at det mirakelet ligger bak denne tradisjonen. Men Hope hører også til dem som 

mener at før-kristne elementer er blandet med de kristne ritene i kulten rundt de hellige 

kildene, som for eksempel å dekorere kildene med blomster på bestemte tider av året – som 

oftest på våren. Jeg synes at dette viser at Hope tilhører de amatørhistorikerne på 1800-tallet 

som ønsket å konstruere en sammenhengende fortelling bakover i tid.  

Den keltiske kalenderen var, og er, viktig i forbindelse med hellige kilder, påstår Jones 

(1954/1992). Beltane, 1 mai og Samhain, 1 november, var spesielt viktige dager sammen med 

nyttår. Generelt hevder Jones at folk i tidligere tider trodde at kildene hadde sterkest kraft i 

mai, god kraft i sommermånedene og at kraften deretter avtok utover året. Siden det blir utført 

så mange ritualer og så mange hellige kilder ble, og blir, besøkt i vår- og sommermånedene 

kan det være noe i denne teorien. En annen ide er at det rett og slett har vært enklere, ja 

                                                 
83 http://www.druidry.org/library/sacred-waters-holy-wells, hentet 28/11/15. 

http://www.druidry.org/library/sacred-waters-holy-wells
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kanskje den eneste muligheten, å reise i sommermånedene. Det er lett i dag å glemme hvor 

vanskelig kommunikasjonen var og hvor uframkommelige veiene var, før vi fikk et moderne 

veisystem. 

Det er også viktig å ta med høytider i den kristne kalenderen, noen ganger overlapper disse de 

tidligere høytidsdagene i forbindelse med årets gang. Jones påpeker at da den kristne kirken 

kom til de britiske øyer, gjorde den bruk av allerede eksisterende før-kristne høytider og tilla 

dem en kristen betydning. Bord skriver at: “…the Christians placed their festivals at times 

already held sacred by the people, and perhaps this was part of their strategy to absorb the old 

religious practices rather than displace them. So the well-visiting days often coincide with 

both Christian and pagan festivals.” (1986: 73). 

I tillegg kommer alle dagene hvor helgener ble feiret, og disse fortsetter mange steder i dag 

der hvor kilder er viet spesielle helgener. Det finnes ikke historiske kilder som forteller om 

når og hvordan disse høytidene ble feiret før de kristne ritualene ble etablert. Det kan selvsagt 

være spor av før-kristne ritualer i feiringene fortsatt i dag og det ser ut som om mange som 

forsker på og skriver om hellige kilder mener dette. Men de konkrete elementene er umulig å 

identifisere med sikkerhet når kildematerialet mangler. 

Jones skriver om Beltane eller maidagen (keltisk Calan Mai) at det var en feiring av 

sommeren. Det ble utført en rekke forskjellige ritualer denne dagen og, som sagt, i mai måned 

generelt. Hensiktene med å oppsøke kildene og være i kontakt med det hellige vannet, kunne 

være mange. Et eksempel er Baglan Well, der vannet «…cured ricketty children only on the 

first three Thursdays in May, of which Ascension Day … had to be one.” (1954/1992: 89). 

Jones skriver også at mange kilder ble besøkt og ritualer utført i forbindelse med påske, uten å 

presisere om det var fortsettelse av før-kristne ritualer eller om det var en blanding av kristne 

og før-kristne elementer i ritualene.  

Det ser altså ut som om mai, vårmåneden, var viktig i mange ritualer, og et spesielt eksempel 

er det som kalles Shaking Bottle eller Sugar Water Sundays, som kan være en eller flere av de 

fire første søndagene i mai. Ritualer med bruk av sukker i vannet har også blitt kalt sugar-

cupping eller Sugar and Water Sunday, i følge Hope. Han forteller følgende: «…on Easter 

Day young people and children go to the Dropping Well, near Tideswell, with a cup in one 

pocket and a quarter pound of sugar in the other”. De unge fyllte koppen sin med vann fra den 

hellige kilden og løste opp sukkeret i vannet (1893/2012: 60 - 61). Hope forteller videre om 
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Giant's Cave i Cumberland/Cumbria (en kilde dedikert til St Ninian), dit unge folk dro den 

tredje søndagen i mai for å drikke sukkervann. Denne kilden var også blant dem som ble 

pyntet med blomster i mai, for å minne om livets forgjengelighet (1893/2012: 42 - 43). Ved 

den hellige kilden i Greystock gikk barna på Bottle Shaking Sunday i mai i tog til kilden mens 

de bar på flasker fylt med vann og lakrisrot. Vel framme ved kilden ristet de flaskene og 

drakk vannet når det skummet (Bord 2006: 105). Det finnes flere fortellinger om at folk dro 

til hellige kilder søndager i mai for å drikke sukkervann, og generelt synge og ‘feste’, som 

kanskje er det norske uttrykket som passer best. Hvor disse ritualene kommer fra og i hvilken 

hensikt de ble utført vet ingen sikkert. En hypotese er at dette er deler av helbredende ritualer, 

lakrisroten virker i alle fall avførende og kunne hjelpe med mageproblemer. En annen 

mulighet er at å tilsette vannet lakrisrot og i nyere tid sukker, kanskje var en del av ritualer 

rundt divinasjon, hvor mat og drikke ble ofret i kilden (Hope 1893/2012). En annen tanke er 

at kanskje vannet rett og slett smakte vondt.  

Page (1990) siterer en sang han kaller June Days Jingle, kjent i Penrith i Cumbria, og hevder 

også at det ikke finnes opptegnelser om de hellige kildene der før 1700-tallet, så denne er 

derved relativt ny. Sangen går slik: 

The wells of rocky Cumberland 

Have each a saint or patron 

Who holds an annual festival 

The joy of maid and matron 

And on this day as erst they wont 

The youths and maids repair 

To certain wells on certain days 

And hold a revel thereof sugar stick and liquorice 

With water from the spring 

They mix the pleasant beverage 

And May day carols sing. (Page 1990: 6). 

Disse maidagsritualene rundt de hellige kildene utviklet seg på 1700- og 1800-tallet til store 

festivaler og markeder. Det ble servert alkohol i stedet for sukkervann, det var hanekamper og 

brytekamper, dansing og ballspill, og generelt ble det nok «festet» for mye, siden det allerede 

på slutten av 1800-tallet ble gjort forsøk på å stanse sammenkomstene (Page 1990 og Bord 

1986 og 2006). For eksempel ble det for mye for Thomas Bruke, biskop av Ossory, som 
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uttalte seg i 1761 om det som skjedde ved St John’s Well ved Kilkenny: «mobbing, rioting, 

cursing, swearing, thieving, excessive drinking and other great Debaucheries» (Bord 2006: 

108). Også Hope beskriver den negative utviklingen, her i Cumberland: «observance was 

voefully debased: corruptio optimi est pessima», og videre: «the old custom only survived in 

brutal fights, both of cocks and men, as well as drinking bouts and other orgies» (1893/2012: 

42). I enkelte tilfeller ble nok disse ritualene tatt mer på alvor, som for eksempel når par dro 

til en hellig kilde for å forlove seg, og i den forbindelse drakk kildevannet fra den samme 

koppen (Bord 2006).  

Hope (1893/2012: 107 - 108) skriver også positivt om ritualer som ble utført i vår- og 

sommermånedene. Et eksempel er fra Bore-Well ved Bingfield i Northumberland. Jeg har 

ikke funnet andre referanser til denne hellige kilden, men Hope forteller at et stort antall 

pilegrimer fortsatt, det vil si i 1893, besøker kilden på midtsommerdagen, slik som mange 

pilegrimer gjorde i tidligere tider. Hope skriver at det tidligere ble arrangert marked der i 

forbindelse med sommersolvervet, og barnløse kvinner ba ved kilden for å bli gravide. 

Dersom troen var sterk nok, fikk kvinnen oppfylt sitt ønske innen tolv måneder. Dette er et 

godt eksempel på den hellige kilden som et kontaktpunkt mellom menneske og overnaturlig 

kraft, det var ikke kildevannet men en sterk tro på overnaturlig inngripen som var poenget, 

satt inn i en kontekst inneholdende et rituale ved en hellig kilde. Ritualet kan vel sies å være 

en del av den folkelige religiøsiteten rundt de hellige kildene, og selve ideen om et 

kontaktpunkt mellom folk og overnaturlige krefter passer med Gilhus og Mikaelsson sin 

definisjon av religion: «Religion er menneskers forhold til forestillingsunivers som 

kjennetegnes av kommunikasjon om og med hypotetiske guder og makter» (2012: 27). Denne 

kommunikasjonen foregår i en «sosial og kulturell kontekst», forklarer de. Hope skriver 

forøvrig at det fortsatt, da han besøkte stedet i 1878, var et slags marked der ved midtsommer 

(1893/2012: 107 – 108). 

Thruston Wells, egentlig flere oppkommer, i Long Witton, i Northumberland ble også besøkt 

ved midtsommer, i følge Hope. Det ser ut som om det der var en blanding av kristen og før-

kristen tradisjon, og i tillegg finnes det en interessant myte om kildene, også kalt Our Lady’s 

Wells eller Holy Wells. Disse kildene ble besøkt på søndagen ved midtsommer og den 

påfølgende søndagen for å minnes «old people» og for å «amuse themselves with leaping, 

eating gingerbread brought for sale on the spot, and drinking waters of the well.» Myten 

forteller at det tidligere bodde en stor drage ved kildene. Den kunne gjøre seg synlig og 
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hindret folk i å hente kildevannet når de ville benytte det for helbredelse. Da kom ridderen 

Guy, jarlen av Warwick forbi, sloss med dragen, men dragen lot seg ikke stoppe. Hvorfor? Jo, 

hver gang den var skadet dyppet den halen i kildevannet, ble helbredet og «returned healed 

and with new vigour to the combat», skriver Hope. Dette oppdaget Guy, stilte seg mellom 

dragen og kilden, og stakk den i hjertet. Dette beskriver den helbredende kraften i 

kildevannet, og da dragen var tatt av dage kunne landsbyfolkene vende tilbake og hente 

vannet i kilden (1893/2012: 108 - 109). 

 Nyttårsaften var et tidspunkt da det hellige vannet i enkelte kilder hadde et ekstra stort 

potensiale. For eksempel, som Hope skrev i 1893, ble vannet i noen kilder forvandlet til vin i 

timen før midnatt. Jones forteller at i South Pembroke ble vannet fra de hellige kildene da kalt 

‘New Year’s Water’, barn fyllte det i krus som de «carried to various houses and sprinkled it 

with sprigs of evergreen or box over the people.» (1992: 90 – 91). Dette skulle bringe hell i 

det nye året. Skikken med å hente vann fra en hellig kilde ved nyttår og sprute på folk skjedde 

visstnok også andre steder i Wales. Mens barna utførte ritualet sang de noen steder et vers 

som Jones hevder har både trekk fra paganisme og kristendom. Et eksempel er uttrykket ‘fair 

maid’, som kan referere til Jomfru Maria. Se vedlegg for å lese verset.  

 Jones forteller om spesielle tradisjoner i Wales. Der var det ved midnatt nyttårsaften et 

kappløp hvor det var om å gjøre å komme først til hellige kilder og hente vann. Dette spesielle 

vannet ble kalt ‘the crop of the well’, og ble brukt til å trekke te i. I Diserth besøkte kvinnene 

den hellige kilden på nyttårsdagen og hentet vann og pyntet kilden med misteltein og der ble 

den første kvinnen til å hente vann en slags dronning for det året (Jones 1954/1992: 91 – 92). 

4.2.4 Fra rite til fest 

Mange av de som forsker på hellige kilder ser som sagt ut til å mene at ritualene ved de 

hellige kildene i Storbritannia ofte var en sammenblanding av før-kristne og kristne elementer 

fra forskjellige tider. I nyere tid kan det også se ut til at ritualene mistet mye av sitt religiøse 

innhold og ble rene folkefester for ‘festens skyld’.  

Bord skriver om denne blandingen av ritualer at innhøstningsfestivaler har både keltiske og 

kristne elementer i seg (1986: 73). Hun har funnet kildemateriale som forteller om hvor 

populære disse feiringene ved de hellige kildene var, både tilbake på 1700- og 1800-tallet og 
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på 1900-tallet. Et eksempel er Culloden Well i Inverness i Skottland, en hellig kilde som 

besøkes den dag i dag. Bord gjengir en reportasje i avisen Daily Record fra mai 1934.84 

“The practice of visiting Culloden Well on the first Sunday in May, judging by the 

number of pilgrims who made the journey yesterday, is growing despite declamations 

and the protests of Highland ministers. It is an age-old custom in the Highlands, and has 

been described as pagan and superstitious. Buses heavily laden were run from Inverness 

almost every hour yesterday, and there were motoring parties from all parts of the North. 

Most of the visitors had a drink from the well and observed the old custom of dropping 

a coin into the well and silently expressing a wish for good luck in the future. Others 

placed a piece of cloth on the adjoining trees, also an ancient custom, which has given 

to the spring the name of Cloutie Well. County policemen regulate the traffic, and the 

money dropped into the well (on this occasion about £24) is distributed among Highland 

charities.” (1986: 74). 

Det er mange interessante elementer i denne reportasjen. Den viser at kilden var svært 

populær i mellomkrigstiden, og at det ble utført ritualer der ifølge «gamle tradisjoner» på 

bestemte dager, her på den første søndagen i mai. I tillegg viser reportasjen at de besøkende, 

jeg vet ikke om det er riktig å kalle dem pilegrimer, fortsatt husker og følger ritualer fra 

tidligere tider. De både drikker av kilden, kaster mynter i den og binder tøystykker på trærne 

der. Men det ser ikke ut som om meningsinnholdet i ritualene har blitt bevart. I stedet for en 

offergave i form av en mynt for å oppnå kontakt med et overnaturlig vesen, beskrives kilden 

som en moderne ønskebrønn. Det ser også ut som om respekten for ofringene som ble kastet i 

brønnen er forsvunnet, i og med at myntene blir fisket opp og gitt til veldedighet. Noen vil 

kanskje hevde at det er en bedre og mer nestekjærlig handling å hente opp myntene og gi dem 

til noen som trenger dem, men det beskriver likevel en mangel på respekt for tidligere 

tradisjoner og vitner om at frykt for straff fra kreftene i kilden var forsvunnet. 

 I stedet for at klutene i trær og busker er en del av en votivgave ser det ut til at kluten kun er 

en slags opprettholdelse av selve den rituelle handlingen – en «jeg-var-her-hilsen», uten noe 

annet innhold. I tillegg forteller reportasjen noe om forholdet mellom den offisielle kirken i 

Inverness og lekfolket der. De offisielle representantene for kirken hadde tydeligvis forsøkt å 

stanse den folkereligiøse kulten ved kilden. Man kan tenke at disse ritualene ved Culloden 

                                                 
84 Daily Record, Glasgow, 7 mai 1934. 
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Well var rester av både før-kristne og romersk-katolske ritualer, og at den skotske 

protestantiske kirken på 1930-tallet ville få bukt med disse religiøse uttrykkene. Thompson 

(2004: 144) påstår også at Culloden Well er en keltisk kilde, og at tradisjonene rundt kilden 

stammer tilbake til før-kristen tid. Det kan likevel være vanskelig å separere ritualene fra før-

kristen og kristen tid, fordi før-kristne ritualer ofte har blitt gitt en kristen mening, skriver 

Thompson (2004: 209), og kaller denne prosessen «acculturation». Thompson mener at den 

skotske protestantiske kirken var mer fiendtlig til før-kristne elementer i den offisielle kulten, 

deriblant ritualene rundt hellige kilder, enn kirken var andre steder i Storbritannia. Dette førte 

til at ritualene ved de hellige kildene i Skottland og selve kildene ble sett på som ikke-kristne 

(2004: 141 – 42). Likevel er det jo sterke tradisjoner rundt de hellige kildene, for eksempel 

ved Culloden og i Munlochy, så for meg viser dette at kulten ved de hellige kildene fortsatte 

som en del av folkereligiøsiteten, kanskje med sterke før-kristne innslag – men som 

sannsynligvis i dag har en svakere religiøs betydning enn før.  

Alt i alt høres avisbeskrivelsen Bord refererer til av denne festdagen ved Culloden Well ut 

mer som en festdag for befolkningen enn religiøse ritualer utført med en hensikt om å oppnå 

kontakt med de overnaturlige kreftene i kilden. Det er da også mange fortellinger, som de jeg 

har nevnt tidligere i kapitlet, som viser at kulten ved noen kilder var gått over alle grenser og i 

stedet blitt til voldsomme festdager med drikk, dans og markedsboder. Bord har funnet en 

annen øyenvitneskildring, dessverre sier hun ikke når, hvor og hvem, men beskrivelsen er 

kraftig, jeg gjengir deler av den. 

«…it seems more like the celebration of the orgies of Bacchus, than the 

memory of a pious saint, from the drunken quarrels and obscenities practised 

on these occasions. So little is there of devotion…that these places are 

frequently chosen for the scenes of pitched battles, fought with cudgels, by 

parties, not only of parishes, but of counties, set in formal array against each 

other, to revenge some real or supposed injury, and murders are not an unusual 

result of these meetings.” (1986: 76). 

Det er kanskje ikke rart at kirkene forsøkte å stanse festivalene ved kildene, dersom de i løpet 

av 1800-tallet hadde utviklet seg til voldelige fyllefester. Dette ser jo faktisk ut som 

beskrivelsen av organiserte boksekamper, også med våpen, hvor forskjellige kirkesogn eller 

områder kjempet mot hverandre, noen ganger til døde. Det må sies å være langt fra den 
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søkende pilegrim som oppsøkte kilden for dens helbredende eller rådgivende kraft, tilgivelse 

og gjenopprettelse av forholdet til Gud, eller for å finne indre ro.  

Dette er tidligere beskrivelser, jeg har også funnet en beskrivelse av Culloden Well, eller St 

Mary’s Well som den også kalles, fra 2014, på nettsiden til Holy and Healing Wells85. Der 

står det å lese at kilden er godt besøkt i våre dager, med en beskrivelse av noen ritualer. Det 

blir også her fortalt at det beste tidspunktet å besøke Culloden Well er på den første søndagen 

i mai, som sammenfaller med den «Pagan Celtic tradition of Beltane». Av ritualene som ble 

utført, skulle man gå tre ganger medsols rundt kilden, drikke av kildevannet, og knyte en klut 

på et tre nær kilden. Denne kilden blir da også beskrevet som en av Skottlands mest kjente 

‘clootie wells’. Det interessante er gjengivelsen av et utsagn fra Morris og Morris (1980) som 

ved et besøk i 1979 klaget over at stoffbitene, eller ‘klutene’ var av syntetiske fibre. “There 

were many rags in evidence during the visit…but since the majority were of unrottable man-

made fibre it was obvious that the visitors did not fully understand the purpose of this part of 

the ritual.” Ifølge nettsiden fortsetter folk å henge opp syntetiske fibre til dags dato, men også 

stoff av naturlige fibre.» Se vedlegg for bilde fra St Mary’s Well. 

Ian Bradley drøfter også forholdet mellom den offisielle kirken og folkereligiøsiteten i 

Skottland og hevder at i det presbyteranske Skottland kjempet kirkeledelsen en tapende kamp 

mot pilegrimene. Etter reformasjonen og utover 1600-tallet ble det vedtatt å bøtelegge 

pilegrimer til hellige kilder, men det ser ikke ut til å ha stoppet folk. «In 1624 magistrates 

stationed men beside Christ’s Well in Mentieth with orders to apprehend pilgrims and remove 

them to the Castle of Doune.” (2012: 93). Pilegrimene ble straffet med å måtte møte i kirken 

gjentatte ganger kledd i sekkestrie. Bradley nevner flere eksempler fra hele Skottland, og 

forteller om kilder som ble fylt igjen med stein – og tømt igjen, kulten ved hellige kilder 

fortsatte - selv om motstanden fra kirken ser ut til å ha fortsatt fram til våre dager, slik jeg 

viste tidligere.  

Bradley hører også til dem som hevder at ritualene ved hellige kilder, inkludert 

pilegrimsreisene, er en blanding av før-kristne og kristne riter. Han mener at etter 

reformasjonen, da mange av ritualene fra den katolske tradisjonen ble forbudt, dukket de før-

kristne elementene i folkereligiøsiteten opp igjen, i tillegg til at noen av de katolske ritualene 

                                                 
85 https://insearchofholywellsandhealingsprings.wordpress.com/2014/09/19/a-scottish-well-with-many-
names-st-marys-well-culloden/, hentet 28/11/15. 

https://insearchofholywellsandhealingsprings.wordpress.com/2014/09/19/a-scottish-well-with-many-names-st-marys-well-culloden/
https://insearchofholywellsandhealingsprings.wordpress.com/2014/09/19/a-scottish-well-with-many-names-st-marys-well-culloden/


83 

 

fra før reformasjonen fortsatte i folkereligiøsiteten. Jeg har skrevet om kontinuitet i kulten 

også andre steder i oppgaven, men velger å ta med etpar av Bradleys eksempler her. Bradley 

nevner for eksempel ofringer, gå medsols rundt kilden og bade i kildevannet eller sove på en 

stein (2012). Bradley illustrerer denne kontinuiteten i ritualene med et eksempel fra St Tegla’s 

Well i Wales. En kur mot epilepsi inkluderte en mengde forskjellige riter: Pasienten måtte 

bade i kilden, ofre mynter, gå medsols rundt kilden tre ganger mens han eller hun sa Fadervår 

og bar på en kylling. Dette skulle skje etter solnedgang, og deretter måtte pasienten legge seg 

under alteret i kirken, ha hodet på en Bibel og holde fast på kyllingen. I løpet av natten skulle 

pasienten stikke nåler i kyllingen. På morgenen skulle disse nålene kastes i kilden og deretter 

måtte pasienten holde opp kyllingen og stikke nebbet dens inn i munnen sin. Da ville 

sykdommen, det vil si epilepsien, bli overført til kyllingen (2012: 85 – 86). 

4.3 Offergaver og pynt 

En annen viktig del av mange ritualer ved hellige kilder er offer. Jeg har allerede beskrevet 

eksempler på offergaver flere steder i oppgaven, blant annet i det forrige avsnittet om St 

Mary’s Well ved Culloden, men vil her si litt eksplisitt om dette. Det er dokumenterte funn av 

stein, metall og tre som kan ha blitt ofret i hellige kilder. Ofringer av nedbrytbart materiale 

som mat, drikke og blomster er vanskelig å dokumentere annet enn i nåtid. Mynter, nåler 

(«pins») og kluter (stoffbiter) eller hele klesplagg er nokså vanlig å finne. I tillegg har det blitt 

funnet både proteser og krykker, mest sannsynlig lagt igjen av den helbredede som et ex voto-

offer etter mirakelet, men de kan også være et offer med håp om fremtidig hjelp.  

4.3.1 Filler og kluter 

Både ofring av mynter, nåler, andre små personlige eiendeler og kluter var antakelig del av 

mer omfattende ritualer. Nå blir mynter kastet i kilder som en slags rite for å ønske seg noe – 

derav betegnelsen ønskebrønn. En ønskebrønn i dag ser ut til å være et sted hvem som helst 

kan slenge en mynt uti og ønske seg noe, uten noen spesiell hensikt i det hele tatt, og uten 

noen spesiell tro på vannets kraft og evne til å formidle kontakt med det overnaturlige. Likeså 

med klutene – det ser ut som om folk i dag legger igjen alt fra klokker til skjerf og klesplagg 

ved hellige kilder, uten at det har noen større betydning enn en «jeg var her»-hilsen. Det har 

gått så langt at de som passer på hellige kilder i Storbritannia klager på tankeløse folk som 

legger igjen ikke-nedbrytbare klesplagg og andre ting laget av syntetiske materialer og 
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plastikk. Det blir rene søppelbergene ser det ut som, som eksempelet fra Munlochy Clootie 

Well, også kalt St Boniface’s Well, i Skottland viser. Der har myndighetene sett seg nødt til å 

be folk tenke seg om, «If you want to bring a cloot by all means do – biodegradable cotton or 

wool are best for the environment. Perhaps Celtic spirits might look more kindly on them».86 

Bord skriver at denne kilden var en helbredende kilde, men at den nå er redusert til en 

ønskebrønn hvor folk «spill a little water on the ground three times, tie a rag on a tree, make 

the sign of the cross, and drink some of the well water.» (2008: 178). Men hun forteller også 

at de etterlatte klutene, eller klærne, ikke blir fjernet. Tilsynelatende er den gamle troen på at 

det går ille med den som fjerner en ofring fra en hellig brønn fortsatt levende – denne 

personen vil få den sykdommen som den som ofret stoffbiten hadde overtatt fra pilegrimen. 

Fiona Lang, en skotsk forfatter, skriver i bloggen sin fredag 28 september 201287 om et besøk 

til Clootie Well i Munlochy, Black Isle. Lang mener at der gjaldt regelen at ved sykdom 

kunne kluten være stygg, men dersom man ville påkalle alvene burde den være fargerik. Lang 

skriver i dette innlegget om “clootie wells” generelt:  

«Of ancient Celtic origin, the main function of a clootie well lies in the performing of 

a healing ritual. A strip of cloth, or 'clootie' or 'cloot', is dipped into the water of a 

sacred spring and is then tied to the branch of a nearby tree. The cloot may first be 

used to wash an afflicted area of the body, there may be words spoken, or the well 

may be walked around a certain number of times. Offerings of coins are also 

sometimes placed in the well.”  

Hun beskriver området rundt kilden som både vakkert og skremmende. Det er filler og klær 

hengt opp i trærne rundt kilden over et større område. Det høres ut fra hennes beskrivelser og 

ser ut som fra bildene hun har lagt ut fra besøket, at dette har blitt en slags fillekirkegård. Jeg 

kan ikke se mye av den seriøse kulten der i dag. Lang er likevel positivt innstilt, selv om hun 

mener det burde ryddes opp på stedet, og skriver at: “Clootie wells are hopeful places, 

representing a longing for change. They're about the easing of pain and grief over time, and 

the possibility of healing. The cloots are meant to fade and disappear - that's where the magic 

lies.” Se vedlegg - Fiona Lang har gitt meg tillatelse til å gjengi fotografier fra sitt besøk. 

                                                 
86 http://scotland.forestry.gov.uk/visit/munlochy-clootie-well, hentet 28/11/15. 
87 http://fionalang.blogspot.no/2012/09/clootie-well-black-isle.html, hentet 28/11/15. 

http://scotland.forestry.gov.uk/visit/munlochy-clootie-well
http://fionalang.blogspot.no/2012/09/clootie-well-black-isle.html
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Bord hevder at ritualet med å etterlate en klut ved en hellig kilde har blitt mer populært nå enn 

noen sinne. Men hun mener også at innholdet i ritualet har blitt borte. Nå handler det mer om 

en gest – klutene fungerer som et tegn på en slags forbindelse mellom pilegrimen og det 

hellige stedet, ser det ut til.  Den opprinnelige tanken var antakelig at kluten skulle være fra 

den syke personen og representere sykdommen det ble søkt en kur mot. Når kluten ble lagt 

igjen ved kilden ble også sykdommen lagt igjen, og når stoffet råtnet forsvant sykdommen. 

(Bord 1986 og 2006, Jones 1954/1992 og Bradley 2012). 

Jones (1954/1992) diskuterer denne bruken av «rags». Han hevder at klutene har blitt brukt 

ved hellige kilder over hele Storbritannia, men at det egentlig ikke finnes noen sikker 

forklaring på dette ritualet. Jones har listet opp følgende forslag til forklaring: 1. Klutene 

representerer «riddance», ved at de ble etterlatt ved kilden og derved også sykdommen. 2. 

Klutene representerer et offer, ved at et plagg ble ofret ved kilden. 3. Klutene representerer et 

vern mot druidenes heksekunst. 4. Klutene representerer bot og soning (1954/1992: 92 - 96). 

De to første forslagene er mye brukte forklaringer, men de to siste, om druider og botsøvelser, 

har jeg ikke funnet noen ytterligere forklaringer på, ei heller hos Jones selv.  

Jones har ikke oppdaget noen referanser til kluter tidligere enn sent på 1700-tallet i Wales, og 

da kun til noen få kilder. I Skottland derimot fantes det allerede tidlig på 1600-tallet 

beskrivelser av kilder dekket med «rags», og det er det tidligste Jones har funnet. Det kan 

altså se ut som om tradisjonen ikke har vært så utbredt i tidligere tider. Kanskje det har blitt et 

mer populært rituale i nyere tid? Også Quiller-Couch88 påstår at dette ritualet er sjeldent.  

Konklusjonen trekker han på grunnlag av observasjoner på en pilegrimsreise til Madron Well 

i 1845, hvor det var «rags and bandages on the thoms which grew around», men han hadde 

ikke sett dette ved andre hellige kilder. Quiller-Couch mente at det var de syke som etterlot 

filler eller deler av klærne sine som takk for helbredelse eller som det eneste offeret de kunne 

gi (Quiller-Couch 2012: 25). 

4.3.2 Votivgaver 

 I tillegg til kluter og filler har det blitt funnet andre votivgaver i hellige kilder, for eksempel 

nåler, mynter, knapper, beltespenner, smykker og nøkler. Det har mest sannsynlig blitt ofret 

                                                 
88 Boken til Quiller-Couch, se fotnote nr 68, er skrevet i en sammenhengende tekst uten innholdsfortegnelse, 
referanser eller kapittelinndeling. Det er vanskelig å finne ut om informasjonen kommer fra han selv, de som 
senere redigerte teksten hans, eller andre informanter. 
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ikke-konserverbare objekter også, som for eksempel mat, blomster og lys. Det har blitt gjort 

observasjoner av det i nyere tid. Varner skriver at han på sine besøk ved hellige kilder i 

Cornwall så blomster som votivgaver. Han observerte også andre votivgaver der, for 

eksempel krystaller, gudinnefigurer og mynter, og ikke minst mat, ofte i form av små kaker til 

alvene (2009: 83). Votivgaver i form av brød kunne bli brukt i ritualer for å forutsi været, 

mener Varner. Fløt brødet ville det gå bra, sank brødet gikk det dårlig. Brød ble også gitt i 

votivgave av folk som håpet på helbredelse, for eksempel ved Doo Loch i Skottland (Varner 

2009: 83).  Et annet eksempel fra nyere tid er votivgavene ved St Winefride’s Well i 

Flintshire i Wales. Denne hellige kilden blir i dag betegnet som «the Lourdes of Wales», og i 

2012 hadde kilden 36 000 besøkende89, og antallet øker for hvert år. Den vanligste votivgaven 

de siste hundre årene er vokslys («candles» - jeg antar voks- eller stearinlys) og det blir nå 

tent mer enn 50 000 lys årlig, påstår Bord (2006: 136).  Professor Alexandra Walsham90 

(2014: 177) skriver at i 1895 ble det tent 30 000 lys som votivgaver der.  

Nåler – pins - av alle slag har blitt funnet i britiske kilder helt tilbake til romertiden. (Jones 

1992, Bord 2006). I tidligere tider kan antakelig flere av disse nålene ha vært deler av for 

eksempel brosjer til å feste sammen klær med, det vil si deler av et slags smykke. I nyere tid 

har det å kaste en nål i kildevannet blitt svært utbredt.  Det kan være fordi nålene var billige 

og lett tilgjengelige, spesielt etter den industrielle revolusjon. Det var noe alle hadde, slik det 

også til dels var med småmynt. Disse nålene representerte mest sannsynlig et offer til et 

overnaturlig vesen i kilden, med ønske om noe i gjengjeld. Jones skriver at det ble sett på som 

helligbrøde å fjerne noe som var ofret i en hellig kilde, og slik ble de ofrede objektene 

liggende (1992: 93). Mange av disse nålene var bøyde før de ble kastet i kilden. Det finnes 

mange teorier om hvorfor det måtte være en bøyd nål med i offerritualet. Det kunne være et 

ekko av tradisjonen med å bøye en mynt ved sykdom eller i krisetider, og med det love 

mynten som et ex voto-offer dersom krisen gikk over. Bord mener også at bøyde ting, det 

være seg nåler, mynter eller våpen, var populære fordi «bøyde ting» ble sett på som å bringe 

hell (2006: 95 - 96). Thompson hevder at votivgaver i form av bøyde objekter var «to ‘kill’ 

the object and thus ensure its migration into the spirit world» (2004: 29). Det samme hevder 

                                                 
89 http://www.bbc.com/news/uk-wales-18058646, hentet 01/02/16. 
90 Alexandra Walsham, Catholic Reformation in Protestant Britain, Ashgate Publishing, Ltd., Jul 28, 2014, 
nettutgave her: 
https://books.google.no/books?id=W2zfBAAAQBAJ&pg=PA177&lpg=PA177&dq=st+winefride%27s+well+how+
many+candles+are+lit+every+year&source=bl&ots=btznH7ziaW&sig=aUD2OF4a_38R2FN5PvG7PLXh5fo&hl=en
&sa=X&ved=0ahUKEwjv2_XUktbKAhVIfiwKHYygCUcQ6AEIKjAD#v=onepage&q=st%20winefride%27s%20well%2
0how%20many%20candles%20are%20lit%20every%20year&f=false, hentet 01/02/16. 

http://www.bbc.com/news/uk-wales-18058646
https://books.google.no/books?id=W2zfBAAAQBAJ&pg=PA177&lpg=PA177&dq=st+winefride%27s+well+how+many+candles+are+lit+every+year&source=bl&ots=btznH7ziaW&sig=aUD2OF4a_38R2FN5PvG7PLXh5fo&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjv2_XUktbKAhVIfiwKHYygCUcQ6AEIKjAD#v=onepage&q=st%20winefride%27s%20well%20how%20many%20candles%20are%20lit%20every%20year&f=false
https://books.google.no/books?id=W2zfBAAAQBAJ&pg=PA177&lpg=PA177&dq=st+winefride%27s+well+how+many+candles+are+lit+every+year&source=bl&ots=btznH7ziaW&sig=aUD2OF4a_38R2FN5PvG7PLXh5fo&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjv2_XUktbKAhVIfiwKHYygCUcQ6AEIKjAD#v=onepage&q=st%20winefride%27s%20well%20how%20many%20candles%20are%20lit%20every%20year&f=false
https://books.google.no/books?id=W2zfBAAAQBAJ&pg=PA177&lpg=PA177&dq=st+winefride%27s+well+how+many+candles+are+lit+every+year&source=bl&ots=btznH7ziaW&sig=aUD2OF4a_38R2FN5PvG7PLXh5fo&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjv2_XUktbKAhVIfiwKHYygCUcQ6AEIKjAD#v=onepage&q=st%20winefride%27s%20well%20how%20many%20candles%20are%20lit%20every%20year&f=false
https://books.google.no/books?id=W2zfBAAAQBAJ&pg=PA177&lpg=PA177&dq=st+winefride%27s+well+how+many+candles+are+lit+every+year&source=bl&ots=btznH7ziaW&sig=aUD2OF4a_38R2FN5PvG7PLXh5fo&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjv2_XUktbKAhVIfiwKHYygCUcQ6AEIKjAD#v=onepage&q=st%20winefride%27s%20well%20how%20many%20candles%20are%20lit%20every%20year&f=false
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Ray, “people make an offering by ceremonially ‘killing it’ (breaking it or otherwise rendering 

it useless)” (2014: 12). Ray tilføyer at votivgavene ikke alltid ble ødelagt, det er nok av 

eksempler på hele funn i kilder, skriver hun.  

Mynter er en vanlig forekommende gave i vannkilder. I nyere tid kaster «alle og enhver» 

mynter i ønskebrønner, eldre funn går helt tilbake til romertiden (Thompson 2004).  Mynter 

ble også ofret i kilder viet helgener. Myntgaver i hellige kilder viet til helgener «was not 

overlooked by the Church, and some clergy took steps to see that the money was directed 

their way», påstår Bord (1986: 91). Dette kan være et eksempel på en før-kristen rite som ble 

observert og overtatt av offisiell kristendom, og i dette tilfellet også brukt til kirkens fordel, 

eller kanskje den enkelte prest?  

Offer av levende liv er et stort emne. Jeg velger å begrense meg til et par eksempler i denne 

oppgaven. Dyre- og menneskeoffer er utstrakt i tid og geografi. Det å ta liv er en alvorlig 

handling og jeg vil hevde at det viser seriøsiteten i votivgavene. Spesielt stilt overfor 

katastrofer som sult, krig, tørke eller flom, kan det å ta liv, endog menneskeliv, ha blitt 

benyttet i ritualer for å få hjelp av overnaturlige krefter eller takke for det som ble oppfattet 

som gitt hjelp. I teksten om hodeskaller viser jeg at selv om det blir hevdet at bruk av 

hodeskaller var viktig i den keltiske kulten, er det ikke et vanlig funn i forbindelse med 

hellige kilder. Dyreoffer, derimot, synes å ha vært vanligere. Alt fra fugler til hester har blitt 

brukt som votivgaver og et eksempel er hundeskjeletter som har blitt funnet i den hellige 

kilden ved Muntham Court i Sussex (Varner 2009: 78 – 79). I den hellige kilden i 

Shiptonthorpe i Yorkshire ble det funnet flere hodeskaller fra hunder sammen med bunter av 

misteltein. Varner hevder hunder symboliserte både helbredelse og død i keltisk mytologi, og 

påstår at hundene ble brukt som offer i begge tilfellene, spesielt siden misteltein var viktig i 

druidenes ritualer (2009: 78 - 79). Varner har, som sagt, observert en utbredt ofring av 

votivgaver også i dag – i form av mat, blomster, lys og figurer, og trekker den konklusjonen at 

gamle ritualer fortsatt er i bruk. Kontakten mellom “the human and the divine is still 

possible”, hevder han (2009: 83). Men gavene har også forandret seg, skriver Varner, og jeg 

mener det tilhører en ny tid når pilegrimer legger igjen menstruasjonstamponger og 

astmainhalatorer. Også Bord hevder at votivgavene skaper en kontakt mellom det 

guddommelige og pilegrimene. Hun bruker som kilde E. Sidney Hartland, en folkloriker fra 

1800-tallet, og skriver at votivgavene skapte et usynlig bånd mellom kilden og giveren, og at 
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«by leaving an object by the sacred well the pilgrim would remain ‘permanently united with 

the god’ and in receipt of his beneficient influence.» (1986: 92). 

4.3.3 Welldressing 

Well-dressing er en av de mest populære og kjente ritualene rundt hellige kilder i 

Storbritannia, og stadig flere hellige kilder blir «pyntet» hvert år. Det er skrevet utallige 

artikler om dette ritualet, og det finnes til og med en egen hjemmeside i Storbritannia, kalt 

welldressing.com. Der finnes det en kalender hvor alle kan legge ut informasjon om lokale 

arrangementer.91 

 Det finnes ikke noe godt norsk ord for well-dressing, «kilde-pynting» blir for rart, så jeg 

velger å bruke den engelske betegnelsen. Well-dressing betyr rett og slett det – at en kilde blir 

pyntet. Dette skjer på bestemte dager i året, for eksempel Kristi himmelfartsdag eller St Hans. 

Pynten består av lokale og naturlige materialer, som blomster og grønne blader. Denne 

tradisjonen går langt tilbake i tid, men hvor langt er det ikke sikre kilder om. 

Det blir hevdet at well-dressing kan være en etterfølger av romersk hydrolatri, med festivalen 

for Fontinalia som hovedfokus. Dette var en årlig blomsterfestival hvor vannkilder ble pyntet 

med blomster til ære for nymfene som bodde i vannet. Varner (2009), for eksempel, hevder at 

det er sannsynlig at engelsk well-dressing kommer fra romerne. Varner hører til dem som 

mener at en kontinuerlig rite-tradisjon ved hellige kilder ikke kan bevises, men er sannsynlig, 

og at både kristne og ikke-kristne gjennom historien har oppsøkt kildene av samme grunn: for 

å få kontakt med «the mystical powers innate in what many regard as the divine.» (Varner 

2009: 143). Derfor påstår han at noen tradisjoner kan spores gjennom historien, som for 

eksempel well-dressing og ofring.  

I motsetning til i dag, når den anglikanske kirken aktivt deltar i well-dressing, ble dette 

ritualet forbudt i den første perioden med kristendom i Storbritannia. Kong Knut og 

erkebiskopen av Canterbury forbød well-dressing i 1102, fordi de ment dette var en hedensk 

skikk (Varner 2009: 83). Men det ser ikke ut som om et forbud fra den normgivende og 

                                                 
91 Det finnes mange kildereferanser til den generelle informasjonen om well-dressing. Referansene er 
temmelig like i innhold og konklusjoner. Jeg har valgt å vise til en av dem når jeg skriver generelt om well-
dressing, og ellers å oppgi referanser til de enkelte hellige kildene jeg skriver om i denne delen av oppgaven.  
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offisielle delen av kristendommen hindret tradisjonen i å fortsette i folkereligiøsiteten. De 

tidligste opptegnelsene fra middelalderen stammer fra områder med dårlig utbygget 

kommunikasjon, viktigst er Derbyshire. I Derbyshire har well-dressing fortsatt til våre dager, 

og er både vanlig og populært. Landsbyen Tissington regnes som well-dressingens kjernested. 

Jeg kommer tilbake til dette, men først vil jeg beskrive kort hva well-dressing går ut på. 

I dag lages pynten etter et nøye planlagt og detaljert rituale. De samme beskrivelsene går igjen 

på de fleste steder som praktiserer dette. Det tar cirka en uke å lage dekorasjonene, og de blir 

værende ved kilden en ukes tid, og tatt ned når de begynner å visne. Først blir en slags lem av 

tre plassert i vann for å bli skikkelig gjennomtrukket. Deretter kles lemmen med våt leire. Så 

starter den viktigste delen, det å pynte lemmen med et på forhånd planlagt mønster. Hele 

blomster og kronblader trykkes ned i leiren slik at lemmen dekkes. De som utfører 

planleggingen kan være hvemsomhelst, men som oftest skoleklasser, lokale komiteer eller 

representanter fra kirken. Motivene er ofte fra bibelhistorien eller kan ha tilknytning til kristen 

tradisjon. For eksempel i landbyen Barlow i Derbyshire ble det i 2010 laget tre bilder: ett av 

Rebekka ved brønnen, ett av Jesus med disiplene som sjelefiskere, og ett av Peter Pan 

(Bradley 2012: 150). Se vedlegg for bilder av well-dressing. (Bildene er hentet 30/11/15.) 

 De første fortellingene om well-dressing fra middelalderen er som sagt fra Tissington. Det 

blir sagt at i 1349 eller i 1350 ble kildene der dekorert og da er det ikke vanskelig å gjette at 

dette hadde med Svartedauden å gjøre. Visstnok var landsbybeboerne takknemlige for at det 

rene kildevannet reddet dem fra epidemien. Det er seks kilder i Tissington, og flere av dem 

blir dekorert hvert år. Det finnes ikke dokumentasjon for hva som skjedde mellom 1300- og 

1600-tallet, men fra 1615 finnes det noe. Det året skal det ha vært en forferdelig tørkeperiode 

i England, og det falt knapt en dråpe regn fra mars til september.  Men i Tissington led de 

ingen nød, for kildene der var fulle av vann gjennom hele perioden. Det fortelles at folk i 

landsbyen var så glade for denne «special intervention of Providence» (Thomson 2004: 168) 

at de dekorerte kildene og feiret på Kristi himmelfartdsdag.  På hjemmesiden til Tissington 

Hall er det et sitat fra kirkeannalene i 1615: “There was no rayne fell upon the earth from the 

25th of March until the end of Maye, and then there was but one shower. Two more showers 

fell between then and the 4th of August, so that the greater part of the land was burnt up, both 

corn and haye.”92  Denne tradisjonen har blitt videreført fram til våre dager, med et par 

unntak. Det ble ikke foretatt noen well-dressing under andre verdenskrig og årene rett etter, 

                                                 
92 http://www.tissingtonhall.co.uk/tissington-hall-village-well-dressing.html, hentet 30/11/15. 

http://www.tissingtonhall.co.uk/tissington-hall-village-well-dressing.html
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og det var et opphold i 2001, på grunn av munn- og klovsykeepidemien, forteller Thompson 

(2004: 168).  

Det blir også diskutert når well-dressing i Tissington tok den formen den har i dag. Thomson 

skriver at The Church Treasury fra 1896 har illustrasjoner som viser den moderne 

utformingen med en trelem, leire og blomster. Det finnes også en beskrivelse fra 1758 der 

dekorasjonene var enklere, og igjen fra 1818 der dekorasjonene hadde den nåværende formen. 

Thompson trekker den konklusjonen at et sted mellom disse årstallene skiftet ritualene og ble 

mer avanserte (2004: 168 – 169). Det viktigste er at well-dressing i Derbyshire, med 

Tissington som midtpunkt, har en kontinuitet gjennom skiftende tider fra middelalderen fram 

til i dag. 

Kulten i Derbyshire er den mest kjente og den mest utbredte. Men det finnes fortellinger om 

well-dressing i tidligere tider andre steder også, og spesielt i nabofylket Staffordshire. Der 

finnes det beskrivelser helt tilbake til 1600-tallet om well-dressing på diverse steder, men 

Bradley (2012) hevder at mange av ritualene kun går tilbake til 1800-tallet. I følge han må 

påstanden om en eldre tradisjon ses i forbindelse med populariteten av folklore og ønsket om 

å forankre dagens ritualer i gamle tradisjoner. Dersom Bradley har rett i sin påstand, vil dette 

være et eksempel på at det ikke bare er i nyreligiøse miljøer, men også i kristne dette ønsket 

om historisk kontinuitet er tilstede. 

I Rorrington i Shropshire var well-dressing populært på 1800-tallet. På Kristi himmelfartsdag 

ble det dekorert, danset og festet, og nåler ble kastet i den hellige kilden for å gi hell og 

motvirke heksekunst. Deltakerne drakk vann av den hellige kilden, men viktigst av alt, en 

lokal mann brygget øl til feiringen. Da ølbryggeren i Rorrington døde i 1830-årene, sies det at 

landsbyen sluttet å dekorere kilden (Hope 1893/2012: 147), så man kan jo undres over hvor 

religiøst innholdet i ritualet var. Hope bruker øyenvitneskildringer i beskrivelsen av denne 

feiringen. Han intervjuet folk som hadde deltatt i feiringen i sin ungdom, så selv om 

fortellingene er subjektive er det ingen grunn til å tvile på at feiringene fant sted – eller at de 

ikke fant sted sent på 1800-tallet da Hope foretok sine undersøkelser.  

Meningen med ritualene kan ha skiftet gjennom tidene. Dersom teorien om at well-dressing er 

et før-kristent rituale stemmer, må det være elementer av paganisme i ritualet. Etter at 

kristendommen ble innført i Storbritannia, har ritualene hatt en mening innenfor kristen lære. 

Det har vært for å hedre helgener og det har vært for å feire spesielle helligdager, som for 
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eksempel Kristi himmelfart. Jeg skrev også om landsbybeboerne i Tissington som feiret og 

takket Gud for at de unnslapp både Svartedauden og en alvorlig tørke. Ritualene omfatter 

flere kristne riter, både bønn, velsignelse, takk og en messe i en nærliggende kirke. Det kan 

også være med en hyllest til en helgen, og folk har gått, og går, i prosesjon til kilden mens de 

synger salmer. Når det gjelder troen på kraften i den hellige kilden og muligheten for å oppnå 

kontakt med de overnaturlige vesener som kunne stå bak denne, ser det ut til at dette ikke blir 

vektlagt i dag i samme grad som feiring av spesielle dager i den kristne kalenderen. Bradley 

siterer Claude Handford93, tidligere prest i Barlow: 

“By the blessing, we do not pretend to do any magic to the wells, but we do ask for 

God’s blessing on all the hard work put in by the dressers; that the Gospel may be 

preached by these silent sermons in flowers; that we may have a plentiful supply of 

good and wholesome water for the needs of man, beast, crops and fruits; and that the 

homes of our village may be God-fearing centres of Christian living.” (2012: 150). 

Andre steder, som i Gumfreston i Pembrokeshire, ser det ikke ut til at det er en spesiell plan 

bak dekorasjonen til de tre kildene ved kirken. Der blir det holdt «workshop» og alle kan 

komme og lage sine egne dekorasjoner til kildene ved påsketider. Gumfreston huser tre gamle 

helbredende kilder. Disse kildene ble tidligere besøkt på påskedagen og ritualet besto av å 

kaste bøyde nåler i vannet (Jones 1954/1992: 90). Denne kilden var også kjent for at barn 

hentet hellig vann ved nyttår, som jeg har fortalt om i forbindelse med ritualer og tid. Jeg har 

ikke funnet noen antydninger til at well-dressing ble foretatt ved disse kildene i tidligere tider, 

så dette ritualet er sannsynligvis nytt fra 1990-tallet som det også påstås på flere nettsteder.94 

Det er da et eksempel på at ritualer ved hellige kilder, i denne forbindelse well-dressing, sprer 

seg til nye steder. Det er interessant i denne forbindelse at Bord i 1985 hevdet at well-dressing 

hadde vært vanlig før, i en enklere variant, men var nå i tilbakegang alle steder utenom 

Derbyshire. Dette var nok i en periode da det var mindre interesse for å ta vare på de hellige 

kildene, men det var jo faktisk Bord sin egen bok som var med på å tenne gnisten for 

interessen igjen. Nå er well-dressing mer populært enn noen sinne, men det kan se ut som om 

innholdet i dette gamle ritualet har blitt glemt mange steder. Som avslutning på dette temaet 

                                                 
93 C. W. Handford, Barlow: A Brief History of the Church, village and well-dressings (uten dato): side 8. 
94 For eksempel https://insearchofholywellsandhealingsprings.wordpress.com/2013/09/19/gumfrestons-
church-wells/, hentet 22/02/2016. 

https://insearchofholywellsandhealingsprings.wordpress.com/2013/09/19/gumfrestons-church-wells/
https://insearchofholywellsandhealingsprings.wordpress.com/2013/09/19/gumfrestons-church-wells/
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vil jeg ta med et eksempel fra Malvern. På Malvern Gazette sin hjemmeside95 står det å lese 

om den lokale well –dressing festivalen i mai 2014. For meg ser det ut som om det religiøse 

elementet er helt glemt. Malvern Well er viet St Oswald, og i tidligere tider ble kilden 

dekorert en gang i året for å takke St Oswald for alle som var blitt helbredet i året som gikk. I 

dag finnes det ingen spor igjen av St Oswald. Festivalen er en konkurranse med premiering 

for å pynte en vannkilde, alle lokale pumper er tatt i bruk, og befolkningen kan stemme fram 

en vinner via epost. 

4.3.4 Hodeskaller og ritualer 

Hodeskaller er kanskje ikke det man først og fremst forbinder med ritualer rundt hellige 

kilder. Når well-dressing i dag er en populær og harmløs rite ved mange hellige kilder i 

Storbritannia, er bruken av hodeskaller i ritualer ved kildene mer for de spesielt interesserte. 

Likevel finnes det dokumentasjon om bruk av hodeskaller fra forskjellige tider gjennom 

historien. Jeg vil presisere at jeg kun ser på hodeskaller tatt fra det menneskelige skjelettet, og 

ikke hoder laget som skulpturer i stein eller andre materialer. 

Hodeskaller har vært et kjent element i kulten rundt de hellige kildene helt fra før- kristen tid 

og opp til 1900-tallet. Mara Freeman påstår at søken etter helbredelse og visdom fra 

overnaturlige krefter ble forbundet med hellige kilder av “the Celtic well-pilgrims who would 

drink the water in a special cup made from the skull of a severed head, thus creating a direct 

link with the dead who reside in the Otherworld.” Dette ritualet ble utført ved den hellige 

kilden Llandeilo i Dyfed i Wales helt opp til våre dager, skriver hun: “ this pagan tradition 

was carried on in Christian guise up to this century: in order for the water to be beneficial, it 

had to be drunk from the skull of the Celtic Saint Teilo, whose church stood in ruins about the 

well.”96 

Det er mange elementer både om ritualer og historie her, og det er viktig å huske at Freemans 

utgangspunkt er at hun har publisert artikkelen sin på en nettside for druider. Det er med 

denne bakgrunnen, mener jeg, at hun tolker ritualet som et middel for å få kontakt med 

overnaturlige krefter og påstår at dette er et før-kristent rituale som har fortsatt etter at 

                                                 
95 
http://www.malverngazette.co.uk/news/12942790.Well_dressing_fans_choose_their_favourites_in_this_year
_s_festival/, hentet 30/11/15. 
96 Freeman, http://www.druidry.org/library/sacred-waters-holy-wells, hentet 2/12/15. 

http://www.malverngazette.co.uk/news/12942790.Well_dressing_fans_choose_their_favourites_in_this_year_s_festival/
http://www.malverngazette.co.uk/news/12942790.Well_dressing_fans_choose_their_favourites_in_this_year_s_festival/
http://www.druidry.org/library/sacred-waters-holy-wells
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kristendommen ble innført i Storbritannia. Forklaringen på dette er at skallen det ble drukket 

av tilhørte den katolske helgenen St Teilo. 

 Rattue (1995) hevder at hydrolatri fantes i Storbritannia før romerne kom og at det ble lagt 

votivgaver i hellige kilder. Han bruker uttrykket keltisk hydrolatri selv om han hører til dem 

som mener at det ikke finnes noen enhetlig keltisk folkegruppe. Rattue bruker som eksempel 

Wookey Hole i Somerset. Dette er et område med flere sammenhengende huler, og derfra 

renner elven Axe. Det spesielle med Wookey Hole er at det er en keltisk gravplass der. I 

1940-årene ble denne gravet ut, og det ble funnet 14 hodeskaller, uten de tilhørende kroppene. 

Dette stedet har blitt respektert som hellig gjennom tidene, Rattue nevner for eksempel en 

tekst fra 1470, der den historieinteresserteWilliam Worcestre skriver at det er en hellig kilde i 

Wookey Hole (Rattue 1995: 24). På en nettside om Wookey Hole97 blir det forklart at det har 

bodd folk og dyr i hulene i 50 000 år, men det står lite om funn av skjelettdeler eller graver og 

ingenting om de 14 hodeskallene. Men arkeologer har funnet mange rester etter menneskelig 

aktivitet, deriblant rester etter keltiske bosettinger. Det står også på denne nettsiden: 

«Somerset, in the South of England, is a land of mysteries. Here at Wookey Hole, where a 

river flows out of the underworld, pagan and Christian legends intermingle.” 

I en artikkel publisert på nettsiden til universitetet i Bristol finnes det flere opplysninger om 

Wookey Hole.98 Arkeologer har, i flere omganger, undersøkt hulene. De har funnet rester etter 

gravplasser, deriblant det som kan være stedet disse hodeskallene stammer fra. De døde ble 

antakelig lagt oppe på bunnen i den innerst tilgjengelige hulen, i eller ved elva, fullt påkledde 

med krukker med utstyr. Man påstår at etter hvert som kroppene råtnet og grus fylte seg opp 

rundt dem rullet hodene av kroppene og ned i elva. Det kan være en alternativ forklaring til at 

hodeskallene ble ofret i elva i et rituale. Ingen vet sikkert noe om dette, men uansett ble 

vannkilden i Wookey Hole sett på som hellig. En annen fortelling som viser at vannet i kilden 

var spesielt, er legenden om heksa i Wookey Hole. Heksa var en forsmådd kvinne som hevnet 

seg ved å forhekse nyforelskede par slik at de brøt opp. En av disse forsmådde mennene som 

senere var blitt en munk, gikk inn i Wookey Hole hvor heksa holdt til. For å stanse henne 

velsignet han vannet der inne og sprutet det utover i hulen der hun gjemte seg. Hun ble 

                                                 
97 http://www.wookey.co.uk/, hentet 2/12/15. 
98  http://www.ubss.org.uk/resources/proceedings/vol15/UBSS_Proc_15_1_23-52.pdf, hentet 2/12/15. 

http://www.wookey.co.uk/
http://www.ubss.org.uk/resources/proceedings/vol15/UBSS_Proc_15_1_23-52.pdf
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øyeblikkelig forsteinet, og er en av stalakittene der. Historien slutter ikke der, i 1912 ble det 

funnet et visstnok 1000-år gammelt skjelett av en kvinne inne i hulen.99  

Eksemplet fra Wookey Hole gir dessverre få hentydninger til hvorfor hodeskaller var 

populære i så mange hundre år i forbindelse med hellige kilder. Det finnes andre eksempler på 

funn fra tidlige tider. I løpet av de årene Romerriket strakte seg over England, ble det også 

brukt hodeskaller i kulten rundt vann, og det er gjort flere funn i vannkilder. Det største funnet 

er i Themsen, hvor det på ett sted er funnet cirka 300 skaller, de fleste av disse fra unge menn 

(Ray 2014: 23). Dette kan være et votivoffer, skriver Ray. I en artikkel i British Archaeology 

(January/February 2012: 14 – 21.)100 skriver arkeologen Dominic Perring at flere hundre 

kranier, datert fra cirka år 43 - i den tidlige romerske perioden - har blitt funnet på Walbrook 

ved Themsen. Disse menneskene var opprørere mot romerne og ble tatt av dage til skrekk og 

advarsel, påstår han. De kan ha vært vist fram offentlig før hodene ble deponert som 

votivoffer i elven. Denne kulten hvor hodeskaller inngikk som votivoffer senket i vann 

forekom over hele England. I Northwood i Hertfordshire ble det funnet en hodeskalle i en 

hellig brønn ved en romersk villa, datert til 200-tallet, v.t.. I en hellig kilde i Odell i Bedford 

ble det også funnet en hodeskalle fra det første århundret, men her var underkjeven plassert i 

steinene rundt kilden (Bord 2006: 123, Rattue http://people.bath.ac.uk/liskmj/living-

spring/sourcearchive/ns5/ns5jr1.htm, hentet 2/12 2015). Når det gjelder bruk av 

menneskeoffer i forbindelse med vannkilder hos romerne i England, finnes det et annet og 

mer grusomt eksempel. Rattue forteller i samme artikkel at ved «the Romano-British well-

temple at Springhead in Kent» ble fire seks måneder gamle babyer funnet ofret, to med 

avkappet hode. Babyene ble funnet begravet i hvert sitt hjørne av badet, så det må ha vært 

utført et rituale der, kanskje for å innvie badet, hevder Rattue. 

I forbindelse med denne oppgaven har jeg ikke funnet dokumentasjon som forteller klart om 

forbindelsen mellom keltere eller andre folk og det å kappe hodet av folk og ofre dem i 

hellige kilder. Det finnes en forbindelse mellom hodeskaller og hellige kilder, eller ritualet 

med å dekapitere folk og kilder, men kanskje ikke noen systematisk forbindelse. Det kan være 

et offer både ved starten og slutten på bruken av en hellig kilde, mener Bord. Det ble for 

eksempel funnet deler av en hodeskalle i Coventina’s Well ved Carrawburgh i 

                                                 
99 Skjelettet er nå utstilt i Wells and Mendip Museum, http://www.wellsmuseum.org.uk/#!blank/c152, hentet      
02/12 2015.  

100 Dominic Perrings artikkel, http://www.archaeologyuk.org/ba/ba122/feat1.shtml, hentet 25/03/16. 

http://people.bath.ac.uk/liskmj/living-spring/sourcearchive/ns5/ns5jr1.htm
http://people.bath.ac.uk/liskmj/living-spring/sourcearchive/ns5/ns5jr1.htm
http://www.wellsmuseum.org.uk/#!blank/c152
http://www.archaeologyuk.org/ba/ba122/feat1.shtml
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Northumberland. Denne hodeskallen ble funnet sammen med mange andre objekter. Det 

finnes opptegnelser som viser at denne kilden var i bruk til 400-tallet, da objektene ble 

plassert i kilden og dekket til. (Bord 2006: 123). Dette kan ha vært i forbindelse med 

kristendommens innføring.  

I en artikkel i The Living Spring Journal101 fremsetter Linda Dearden en teori om kelternes 

bruk av hodeskaller ved hellige kilder. Hun skrev dette etter et besøk til de to kildene viet St 

Teilo i Wales. Dearden forbinder området rundt St Teilo’s kilder med både før-kristen og 

tidlig kristen tid og skriver at hele området rundt den hellige kilden er «particularly powerful» 

(Se Bowman s. 7.) fordi det er nær et keltisk tempel og steinsirkelen ved «Gors Fawr, which 

is all that remains of a giant circle containing within it twelve circles.» Dearden drøfter også 

sammenhengen mellom keltiske ritulaler, hodeskaller og kilder:  

«The Celtic head cult was linked to water and heads were probably sacrificed to wells 

to enhance and give back any healing power, which people had taken from the water. 

Celts would leave offerings at their sacred watering places for they believed that the 

water would lose its power if they took without giving anything back. As head-hunters 

the pagan Celts believed that the severed head was also a fertility symbol and when a 

head was thrown into a well its influence was added to that of the water, which they 

believed had life-giving properties. There are many stories linking wells with heads, 

especially in Scotland and Wales.”102 

Dearden forbinder hodeskaller, helbredende ritualer og vann fra hellige kilder. Hun er ikke 

alene om å mene at hodeskaller var viktige elementer i ritualer hos kelterne. Varner (2009) 

hevder at «hodekulten» hos kelterne var viktig i forbindelse med deres respekt for vann. Det 

har blitt funnet hodeskaller i flere hellige kilder og de kan både ha inngått i ritualer for 

helbredelse og for gjenoppliving fra døden, påstår Varner. Kelterne brukte hodeskaller når de 

skulle drikke vann fra de hellige kildene, denne riten opprettet kontakt mellom personen som 

drakk av skallen og overnaturlige vesener, mener han. Det samsvarer med Freemans 

påstander, omtalt tidligere i kapitlet. Varner påstår at kelterne tok godt vare på hodeskaller til 

                                                 
101 The Living Spring Journal var en nettbasert journal som utkom mellom 2000 og 2002. Hensikten var å 
publisere diskusjoner og artikler om hellige kilder i Storbritannia. Alle utgangspunkt og meninger var tillatt. 
Dearden skriver ut fra et nyreligiøst standpunkt, mener jeg. 
102 http://people.bath.ac.uk/liskmj/living-spring/sourcearchive/fs9/fs9ld1.htm, hentet 4/12/15. 

http://people.bath.ac.uk/liskmj/living-spring/sourcearchive/fs9/fs9ld1.htm
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viktige personer, fordi det ble trodd at «the soul and intelligence still resided in the skulls after 

death.» (2009: 30). Dette gjelder også katolske keltere, siden et eksempel i Varners bok er St 

Piran (Kieran), Cornwalls helgen.103  

På nettsiden druidicdawn.org skriver Andy Harrop-Smith at keltiske folk trodde vannet var 

hellig og hadde en  “mystical, supernatural quality” og at hellige kilder “formed a connection 

between the mortal world and the Otherworld, and votive offerings were often made in the 

form of weapons, jewellery, cauldrons and sometimes even sacrifices.” Og videre: “The 

human head was also revered by the Celts. They believed that the head, not the heart housed 

the soul of a person.” Harrop-Smith skriver videre om forbindelsen mellom hodeskaller og 

hellige kilder, at “The association of severed human heads and skulls with sacred Wells and 

Springs, especially those with healing properties, was very ancient and common to the early 

Celtic world in general. It was believed that the power of the head would increase the power 

of the water and visa versa. Later, when head lopping was not so fashionable, the cult of the 

head remained important and heads carved in stone or metal would often act as a substitute 

for human skulls.”104 

Utsagnene til Harrop-Smith samsvarer med meningene til andre som skriver fra et nyreligiøst 

perspektiv, slik som Dearden og Freeman. Harrop-Smith nevner jo for eksempel betydningen 

av hellige kilder som et liminalt sted hvor det er lett å oppnå kontakt med andre verdener, noe 

som i dag igjen blir lagt vekt på, kanskje spesielt i nyreligiøse grupper. 

Hodeskaller eller ansikter i form av skulpturer laget av stein eller metall finnes ved mange 

hellige kilder. Dette kan være, som Harrop-Smith påstår, et tegn på en kontinuitet når det 

gjelder respekten for menneskets hode. Det kan også være et eksempel på en kontinuitet av 

elementer fra førkristen tid som har fortsatt i folkereligiøsiteten fram til i dag.  

En grunn til hvorfor hodeskaller fortsatt blir forbundet med hellige kilder, kan være ritualet 

hvor det å drikke av skallen inngår. Man må ha trodd at dette skulle gi en virkning. Vannet 

                                                 
103 St. Piran levde på 400-tallet og var abbot i et kloster. Hodet til St. Piran blir i dag oppbevart i en kirke i 
Perranzabuloe. De andre kroppsdelene ble antakelig spredt rundt som relikvier. Mytene rundt hans død 
forteller at han mirakuløst triplet kroppen sin etter sin død slik at det skulle være nok kroppsdeler til de kirkene 
som ønsket relikvier. Det er flere hellige kilder viet til St. Piran, både i Cornwall og i Bretagne. Han skal ha blitt 
206 år gammel og døde mens han var svært beruset, da falt han i en brønn og druknet – herav en forbindelse 
til hellige kilder. Fortellingene om at han kunne helbrede syke er kanskje de viktigste når det gjelder 
forbindelsen til hellige kilder. 
104 http://www.druidicdawn.org/node/2450, hentet 6/12/15. 

http://www.druidicdawn.org/node/2450
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kunne få kraft fra personen hodeskallen hadde tilhørt, eller det kunne bli lagt vekt på at 

ritualet måtte følges nøye. Ritualet med St Teilos hodeskalle, som hørte til St Teilo’s Well er 

et godt eksempel. Da er jeg tilbake til Freeman, som skrev om St Teilo og hvordan folk ble 

helbredet ved å drikke hellig vann fra hodeskallen hans. Dette er en før-kristen rite som ble 

tatt opp i katolske ritualer ved kilden, hevder hun. Bradley mener også dette er en mulig 

forklaring, så her er det samme forklaring fra personer med forskjellig utgangspunkt. Bradley 

er prest i den skotske kirken og Freeman tilhører en moderne druideorden. Liknende ritualer 

som ved St Teilo’s ble, ifølge Jones (1954/1992: 100) utført ved flere hellige kilder i Wales. 

Ved Ffynnon Llandyfaen er det dokumentasjon på at denne tradisjonen holdt seg til rundt 

1815, skriver Jones. St Teilo’s well og ritualene der holdt seg lengre fram i tid. Der måtte 

altså den syke drikke av hodeskallen til St Teilo, men det var ikke nok. Skallen måtte holdes 

av det eldste medlemmet av familien Melchior (Jones 1954/1992: 81 og Bradley 2012: 69).105  

Bill Walden-Jones skriver på bloggen sin i 2011 etter en tur i St Teilos fotspor om hvordan 

folkereligiøse elementer i kulten har fortsatt fram til vår tid, til tross for motstand: «So what 

happened to the skull? It was still being used by pilgrims to the spring up to at least 1947, 

rather discreetly as this sort of thing wasn't approved of by the low Anglican Church and even 

lower Nonconformists who predominate round here (had this been RC Brittany there would 

have been a Rococo shrine, plastic bottles of water in the shape of Teilo, etc).”106 

Jeg vil trekke den konklusjonen at bruken av hodeskaller i ritualer ved hellige kilder ikke var 

utbredt, men at den kan ha vært med på å beholde kunnskapen om hellige kilder nettopp på 

grunn av at det er så spesielt. Dette er et eksempel på hvordan elementer i folkereligiøsiteten 

har fortsatt side ved side med kirkens offisielle religionsutøvelse. Det er usikkert om ritualene 

som involverer hodeskaller har vært kontinuerlige og om trosinnholdet har vært konstant eller 

har endret seg.  I andre sammenhenger, for eksempel ved well-dressing, har jeg vist at 

innholdet har endret seg til at det sosiale aspektet kommer i forgrunnen for en tro på 

kontakten med overnaturlige krefter. 

                                                 
105 I denne familien hadde det gått i arv å være voktere av denne kilden. Det finnes, som dokumentasjon på 
virkningen av ritualet, fortellinger om folk som ikke fulgte ritualet, og dermed ikke ble kurert - ikke før de 
forsøkte igjen og fulgte alle deler av ritualet. Ritualet med å bruke St Teilos skalle til noe positivt holdt seg 

lenge. Det finnes fortellinger om at i løpet av første verdenskrig dro folk til St Teilo’s Well og drakk vann av 
skallen med det håp at den blodige krigen ville få en snarlig slutt (Jones 1954/1992: 81 og Bradley 2012: 69). 

106 http://billwaldenjones.blogspot.co.uk/2011/02/new-age-crank.html, hentet 6/12/15. Hodeskallen fulgte 
familien Melchior fram til den ble plassert i Llandaff Cathedral i 1994, men i tidsperioden fra 1940-tallet fram til 
da var den mest sannsynlig ikke i bruk eller sett av andre. 

http://billwaldenjones.blogspot.co.uk/2011/02/new-age-crank.html
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5 Avslutning 

Målet med denne oppgaven var å finne noen trekk ved hellige kilders betydning og historie 

fram til i dag. Historien har vist seg å være mangfoldig. Til tross for stor motstand fra den 

offisielle og normgivende kirken i noen historiske perioder har kildene og kulten rundt dem 

bevart sin betydning, primært i folkereligiøsiteten. Jeg har gjennom arbeidet med oppgaven 

sett at viktige diskusjoner blant forskere i dag handler om hvorvidt kulten er en kontinuasjon 

fra før-kristen tid, om det har foregått en sammenblanding av før-kristne og kristne ritualer, 

eller om den kulten som kan spores kun tilhører kristendommen, da mest i form av en 

folkereligiøs variant. Jeg kan ikke trekke noen bastant konklusjon, men mitt inntrykk etter å 

ha sett på forskningen så langt tilbake det er mulig å dokumentere, er at enkelte elementer av 

ritualer og trosinnhold har blitt med framover i tid og blitt blandet med nyere elementer, slik 

at den kulten som framstår rundt hellige kilder i dag er et resultat av historiske 

endringsprosesser, men også kontinuitet over tid. 

Jeg har benyttet historiske kilder og nyere litteratur som beskriver og drøfter hellige kilder. 

Det har vist seg at de fleste som forsket på og skrev om hellige kilder på slutten av 1900-tallet 

og fram til i dag har en tilknytning til nyreligiøse miljøer. Det vil være lett å trekke den 

konklusjonen at majoriteten av aktiviteten rundt de hellige kildene i dag også foregår i disse 

miljøene. Men, som jeg viser i oppgaven, er bildet mer komplekst enn som så. Den sosiale 

dimensjonen rundt de hellige kildene tilhører også kristendommen. Rundt om i Storbritannia, 

for eksempel i Tissington som jeg skriver om i kapittel 4.3.3, planlegges det nå, våren 2016, 

tradisjonell pynting av hellige kilder, «well-dressing». Denne aktiviteten foregår som oftest 

innenfor en kristen ramme og bildene det pyntes med er fra bibelhistorien. Pilegrimsferd er et 

annet viktig og primært kristent rituale rundt hellige kilder i Storbritannia. I kapittel 4.2.2 

viser jeg at hellige kilder har vært mål for pilegrimsreiser i århundreder. Hensikten med 

pilegrimsferdene har forandret seg, botsaspektet vektleggs ikke slik som før Reformasjonen. I 

dag deltar både den anglikanske og den romersk-katolske kirken i ritualene ved disse hellige 

kildene, og hellige kilder er også pilegrimsmål for nyreligiøse grupper, for eksempel Chalice 

Well i Glastonbury. Men de mest populære pilegrimsferdene har siden middelalderen gått til 

steder som Walsingham (Our Lady’s Well) i Norfolk og Ladyewell i Fernyhalgh i 

Lancastershire – begge viet Jomfru Maria.  
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Hvordan ser framtiden ut for de hellige kildene? Ingen kan vite, men ut fra mine kilder ser det 

lovende ut. En årsak kan være kildenes posisjon i lokalmiljøet. Rundt om i hele Storbritannia 

deltar folk i dugnader for å bevare «sin» hellige kilde. Diskusjonen går livlig i 

Facebookgrupper og ny historisk informasjon blir stadig funnet og delt. Fagmiljøer har fått 

øynene opp for at også hellige kilder er en del av lokalhistorien som bør forskes på. 

I denne oppgaven har jeg satt søkelyset på kontinuitet i kulten rundt de hellige kildene. 

Konklusjonen må bli at det er en kontinuitet i begrepet, stedet og kulten. Den hellige kilden 

har vært tilstede geografisk, kulturelt og religiøst så langt tilbake det går an å spore. Hvor 

lenge vites ikke. Som oppgaven viser, har innholdet i ritualene og holdningene til de hellige 

kildene vært i kontinuerlig endring, og de samme ritualene kan ha ulikt trosinnhold til ulike 

tider. Men det forskes stadig, og ny informasjon, som kan kaste lys på kontinuiteten i kildenes 

historie, dukker opp. Jeg vil avslutte med et eksempel på dette. I kapittel 4.2.1 om 

cirkumambulasjon, drøfter jeg betydningen av tretallet og om det kan vise kontinuitet tilbake 

til før-kristne elementer. Et eksempel på nyere forskning er fra Isle of Sheppey i Kent.107 Der 

fikk et team av amatørarkeologer ledet av Brian Slade i 1991 tillatelse til å utforske to hellige 

kilder, datert 3500 år tilbake, i landsbyen Minster. De fant potteskår fra bronsealderen, 

romerske fliser og en figur av en trehodet gudinne. Hun blir beskrevet som «The Triple 

Goddess». Den ene kilden, Abess’s Well, er nå registrert som et «Grade One» historisk 

minnesmerke. Slade mener at Sheppey kan være et av de siste stedene druidene holdt til. 

 Men det viktigste funnet var en støpeform av en fødende, trehodet gudinne. Denne ble brukt 

til å støpe voksfigurer i, og det ble også funnet biter av disse. Det skal ha hjulpet på fertiliteten 

å bryte i stykker disse figurene og slippe dem ned i den hellige kilden. I følge nettsidene (Se 

fotnote nr 103.) skal kildene i Minster ha vært viktige helbredende kilder tilbake til 

middelalderen, kanskje tilbake til før-kristen tid. Disse funnene viser en kontinuitet tilbake til 

før-kristen tid, men det stanser ikke der. Etter at funnet av fertilitetsgudinnen ble kjent, har 

mirakler igjen begynt å skje i Minster, og har resultert i en spontan økning i valfarten til 

Abess’s Well. Pilegrimenes mål er å drikke av det hellige vannet i kilden. Men det som 

virkelig bringer tankene hen til de hellige kildene i tidligere tider er miraklene folk påstår 

skjer. Allerede ni måneder etter at gudinnefiguren ble funnet rapporterte Ian White, som fant 

                                                 
107 Jeg har benyttet to kilder for å beskrive hva som skjer på Isle of Sheppey: 
http://www.kenthistoryforum.co.uk/index.php?topic=1772.15, hentet 26/03/16 og 
http://www.shareintl.org/archives/healing_water/hw_bj3headed.htm, hentet 26/03/16. 

http://www.kenthistoryforum.co.uk/index.php?topic=1772.15
http://www.shareintl.org/archives/healing_water/hw_bj3headed.htm
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henne, at kona hans hadde født en baby, etter å forgjeves ha forsøkt i årevis. Historien spredt 

seg, og etter dette har mange par rapportert at de har fått hjelp av fruktbarhetsgudinnen i 

Minster. Noen har også rapportert om helbredelse fra sykdommer. Ian White ble intervjuet i 

en avis og uttalte om Abess’s Well: «There is little doubt of a life force here, it is ancient, pre-

Christian, but I believe it is a force for good.”108 Jeg har skrevet flere steder i oppgaven at 

trosinnholdet i noen av ritualene rundt de hellige kildene er svekket. Mange av de hellige 

kildene i England har i dag først og fremst en kulturhistorisk og lokal interesse. Men her er et 

eksempel på det motsattte, så hvem vet hva fremtiden vil bringe? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
108 Sitatet er fra http://www.shareintl.org/archives/healing_water/hw_bj3headed.htm, hentet 26/03/16. 

http://www.shareintl.org/archives/healing_water/hw_bj3headed.htm
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