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Sammanfattning 
 

Uppsatsen består av två delar. Den första ska ge förståelse för vilka kelterna var 

både som term och som folk. Den ska också ge förståelse för vilken deras religion 

var och hur samhället såg ut. Avgränsningen blev till att uppsatsen till största 

delen bara handlar om kelterna på de brittiska öarna och inte de kelter som levde 

på den europeiska kontinenten. I den andra delen undersöks det om det finns något 

samband mellan den keltiska festen Samhain och dagens populära Halloweenfest. 

Litteraturen som användes var så vetenskaplig som möjligt, mycket av tiden har 

gått åt till att granska och legitimera den litteratur som blivit huvudkällor till 

uppsatsen, till exempel Anne Ross och Miranda J Green. Analysen består av i 

huvudsak av tre delar;  

Den första är en diskussion om det på ett bra sätt framgår vilka kelterna var på de 

brittiska öarna och om jag till viss del håller med författarna och forskarna. Den 

andra är en diskussion om litteraturen och hur man bör förhålla sig till den och 

den tredje är ett försök att visa att samhain och halloween har ett samband. Detta 

har jag gjort utifrån en modell där det plockats ut de tre viktigaste elementen ur de 

högtidsdagar som förknippas med samhain och halloween genom flera 

århundraden. Detta för att på ett lätt och överskådligt sätt se om det finns några 

element som levt vidare genom åren och hur de ser ut idag.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Samhain, Kelt, Halloween, hednisk och Brittiska öarna. 
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1. INLEDNING, SYFTE OCH METOD 
 

1:1 Inledning 
 

Tänk dig att du är på ett Friskis och Svettis pass och har hoppat, sprungit och 

svettats i över en timme. Pulsen är på topp och svetten rinner ner längs pannan, 

och då kommer det som du har väntat på ända sedan du gick in i gympasalen; 

avslappningen. Du lägger dig raklång på golvet och sträcker ut dig och andas med 

långa djupa andetag, salen är nedsläckt och musiken sätts igång. Ingen säger 

någonting och du bara ligger där och fånstirrar ut i mörkret. Plötsligt tänker du på 

musiken som spelas och bilder börjar ta form. Du sluter ögonen och du ser 

grönklädda kullar där dimman svävar lätt över marken, du ser en porlande bäck 

slingrandes nere vid kullens fot. Tankarna börjar nu ändra riktning och går till de 

folk som levde i denna orörda värld för flera tusen är sedan. Vilka var de? Hur 

kom de dit och vilken var deras tro? 

Du rycks upp ur dina tankar när musiken plötsligt tagit slut och verkligheten tar 

vid. Fortfarande när du sitter i bilen på vägen hem från träningen går tankarna 

tillbaka till detta folk. Vad var det för musik som fört dina tankar till detta folk, 

vad var det ledaren hade sagt att musiken hette…..Keltisk folkmusik! 

 

1:2 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att ge en förståelse för vilka kelterna på de Brittiska öarna 

var men också när och hur de levde. Ett annat av uppsatsens syfte är att undersöka 

om det finns seder, ritualer eller någon högtid som överlevt från keltisk tid till vår 

tid, idag. Uppfattningen jag fått när jag läst religionsvetenskap på Högskolan i 

Halmstad är att ritualer ofta har överlevt även när den politiska makten ersatts, 

alltså; att seder och ritualer hemmahörande i en viss religion lever vidare, kanske i 

något annan form, även om själva religionen försvinner eller trängts undan av en 

annan religion. När jag läst in mig på materialet om kelterna fann jag en mening 

som påstod att Halloween är en urgammal keltisk fest. Därför vill jag undersöka 

om det går att se en kontinuitet i firandet av högtiden, samhain, och Halloween. 
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 1:3 Metod 
 

För att kunna se om grunddrag från Samhain överlevt och finns kvar i dagens 

Halloween, och för att ge en blid av kelterna på de Brittiska öarna har det använts 

en hel del litteratur. Flera fjärrlån har hämtats från andra bibliotek då det på 

Högskolan och Stadsbiblioteket i Halmstad inte har gått att finna litteratur om 

kelter eller keltisk religion i någon större omfattning. Problemet med fjärrlån är att 

det tar ungefär en vecka innan man får böckerna och sedan ska de återlämnas efter 

ungefär en månad och vissa får inte lånas om. Första sökningen om kelterna och 

keltisk religion på Libris gav 203 titlar men då jag inte besitter kunskaper i 

franska eller tyska minskade antalet drastiskt. De första beställningarna gjordes på 

måfå eftersom jag inte har någon direkt förkunskap om kelterna. Ganska snabbt 

lärde jag dock mig urskilja vilka böcker som verkade vara bra och relevanta för 

min uppsats och vilka som verkade vara mindre användbara. Att titta på vilket 

förlag som publicerat materialet, vilka källor de använt och vem som skrivit 

böckerna hjälpte mig att finna betydelsefull litteratur för min uppsats. En resa till 

Lund och det teologiska biblioteket gjordes för att inhämta ytterligare källmaterial 

till min uppsats. Fredagen den femte november, dagen innan Alla helgons dag 

visade sig dock biblioteket vara stängt, så det var bara till att vända och åka hem 

igen. Ironiskt tycker jag då jag skrivit väldigt mycket om Alla helgons dag i 

uppsatsen. Tisdagen den nionde november gjordes ytterligare en resa till Lund för 

inhämtning av material. Det visade sig finnas en hel hylla med böcker om keltisk 

religion men vissa var på tyska och franska och andra hade jag redan beställt från 

andra bibliotek. Det fanns dock en bok som var mycket relevant för min uppsats 

men den fick inte lånas hem. Lyckligtvis återfanns denna bok också på ett annat 

bibliotek och kunde fjärrlånas. Eftersom uppsatsen egentligen bara skulle handla 

om kelterna på de brittiska öarna försvann lite material som inte handlade om 

dessa men mycket av litteraturen handlade om just ”de brittiska kelterna”.  

 

Även om uppsatsen handlar om kelterna på de brittiska öarna så har material som 

även rör kelterna på andra ställen i Europa bidragit till att öka min förståelse för 

dessa folk. Den tionde november gjordes en resa till Skottland vilket var mycket 

givande. Efter att ha läst väldigt mycket om kelterna i böcker, fick jag nu också 

bekräftelse på att de faktiskt levt. Flera bilder som rör det keltiska folket i 
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Skottland togs på the Museum of Scotland i Edinburgh och återfinns i en bilaga i 

slutet av arbetet.  

 

1:3:1 Källor och Källkritik 
 

Den första delen av arbetet syftar till att ge viss förståelse för vilka kelterna var. 

Till hjälp för förståelsen har en teori och metod bok som heter Mellan ting och 

text av Anders Andrén använts. Denna bok valdes eftersom uppsatsens första del 

bygger mycket på fakta från arkeologiska fynd och på böcker som bygger på 

dessa upptäckter. Det finns egentligen mycket lite direkt källmaterial från det 

keltiska folket. Efterlämningarna som hittats och daterats till keltisk tid har av 

forskarna använts för att ”pussla ihop” kelternas liv, samhällsuppbyggnad och 

religion. Det är alltså tolkningar, slutsatser och gissningar utifrån dessa fynd som 

till stor del bildat de föreställningar som idag omger kelterna. Boken nämnd ovan 

samt Torsten Thuréns bok Källkritik hjälpte mig därför att förhålla mig kritisk till 

de tolkningar som ges i böckerna kring de fynd som gjorts. Flera andra böcker har 

också använts för att kontrollera tolkningar som återges som fakta. När man 

använder sig av böcker som bygger på kvarlevor och lämningar bör man förhålla 

sig kritisk till dessa och tänka på att kvarlevorna är spår eller rester av händelser 

och inte berättelser om dem.1  Olika böcker så som de som skrivits av munkar 

eller Julius Caesar är också en slags kvarleva, lämningar från en förfluten tid men 

de är också berättelser om det förflutna och därför måste läsaren bestämma sig för 

ur vilken aspekt denne skall läsa böckerna. De kan läsas ur en kvarleveaspekt eller 

ur en berättelseaspekt.2 Båda aspekterna kommer att användas i denna uppsats.  

 

Thurén skriver att fyra kriterier används när man arbetar med källkritik: äkthet, 

tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Ross skriver i sin bok Pagan Celtic 

Britain att några direkta keltiska källor som beskriver samhället inte finns, utan att 

man får utgår ifrån den information man fått från Caesar. Det är då viktigt att 

påpeka att den inte ses som någon absolut sanning då Caesar kan ha skrivit den så 

att hans intressen går före sanningen, vilket innebär att källan kan vara 

                                                
1 Thurén (1997) s:88 
2 Thurén (1997) s:88 
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tendentiös.3 Thurén skriver vidare i sin bok Källkritik att ju mer samtidig källan är 

ju mer trovärdig är den då desto längre tid det gått mellan händelser och skrivande 

desto mer glöms bort. Caesars böcker är skrivna under keltisk tid och är därför en 

samtidig källa. Thurén skriver vidare att om det gått en tid mellan nedskrivandet 

och händelseförloppet hinner författaren bearbeta och strukturera om sina 

minnesbilder och bli mer detaljrika. Detta brukar få till följd att personen själv 

framstår som mer smickrande medan motståndaren kommer i bakgrunden och får 

inte så stor plats i berättelsen.4  Dagboksanteckningar anses vara bra källor om de 

är nerskrivna samma dag händelsen inträffar. Hinner det gå flera timmar och det 

varit en händelserik dag kan det ske stora minnesfel under nertecknandet, ju mer 

du upplever mellan nedskrivandet och händelsen ju svårare har du att verkligen 

komma ihåg vad som hände.5 Ross använder sig bland annat av Caesars böcker 

som är primärkällor och oberoende, jag använder mig dock av Ross bok som då 

blir en sekundärkälla. Thurén skriver att primärkällor är mer tillförlitliga men de 

är inte absoluta.6 Något som Thurén nämner är att ett påstående skall bekräftas av 

minst två av varandra oberoende källor för att vara trovärdiga. Speciellt gäller 

denna regel när det finns anledning att tro att källan döljer sanningen.7 Thurén 

skriver vidare att det inte går att ge en fullständig beskrivning av någonting. Som 

forskare eller uppsatsskrivare måste vi göra ett urval, vi kan bara spegla en dela av 

det forskningsområdet vi valt.8   

 

Dr Anne Ross’s bok Pagan Celtic Britain (1996) har utgjort ett stort underlag för 

den första delen som beskriver kelterna. Denna författare och bok valdes på grund 

av hennes studier och examen (PhD.) i keltisk lära, de keltiska språken och i 

arkeologi. Dessutom upptäcktes vid litteraturläsning och faktasökning rörande 

uppsatsens ämne att många andra som skriver om kelter använder Ross som 

referens, varför det ansågs lämpligt att använda sig av hennes verk. Andra viktiga 

böcker för uppsatsen var Dictionary of Celtic Myth and legend (1992) och 

Exploring the World of the Druids (1997) av Miranda J. Green. Green är 

föreläsare på The University of Wales där hon föreläser om keltiska studier och är 
                                                
3 Thurén (1997) s 63 
4 Thurén (1997) s: 26 
5 Thurén (1997) s: 27 
6 Thurén (1997) s: 34 
7 Thurén (1997) s: 49 
8 Thurén (1997) s: 77 
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författare till flera andra böcker angående keltisk religion. Bredvid dessa böcker 

har också följande litteratur använts för att kontrollera de fakta som återges i nyss 

nämnda böcker; Celtic Sacred Landscapes, Nigel Pennick (1996), Celtic Scotland, 

Ian Armit (1997), Celtic Heritage, Alwyn och Brinley Rees (1996).   

 

I den andra delen av uppsatsen som undersöker om det går att spåra en kontinuitet 

mellan Samhain och Halloween, har jag utgått från boken Halloween; from pagan 

ritual to party night av Nicholas Rogers. Rogers är professor i historia vid York 

Universitetet och är författare till en rad andra historiska böcker. Han använder sig 

av många källor och hänvisningar då han skildrar den historik som omger 

Halloween. Andra böcker om Halloween ansågs inte lika användbara på grund av 

att de saknade referenslitteratur och källförteckning. Ett problem som uppstod vid 

sökandet av fakta om Halloween var att det finns så mycket icke-vetenskapliga 

litteratur. Böckerna kunde handla om allt från att laga den perfekta 

Halloweenmiddagen till hur man gör en bryggd för att skydda sig från häxor och 

demoner. En av de böcker som saknade referenslitteratur, Halloween through 

twenty centuries, Ralph and Adelin Linton (1950), använde jag ändå som en 

kontrollerande källa till Rogers bok, mest för att upptäcka om det förekom 

motsättningar mellan påståenden som återfanns i denna bok och Rogers.  

Det som också ska finnas i åtanke är att all litteratur jag använt mig av är skriven 

på engelska och när översättning görs kan det bli att vissa ord får ny innebörd utan 

att det är meningen men det är sådant som kan ske när man använder sig utav 

litteratur skriven på andra språk än svenska. Ibland finns det heller inget bra 

svenskt ord som passar ihop med det engelska och därför figurerar det engelska 

ord i uppsatsen.   
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2. VILKA VAR KELTERNA? 
 

2:1 Termerna Kelt och Keltisk  
 

En arkeolog och en lingvist har olika definitioner av termerna Kelt och Keltisk.9 

För en arkeolog kan termen Kelt ha en etnologisk innebörd, viket innebär att en 

kelt är någon du kan känna igen genom vissa speciella mönster i en materialistisk 

kultur. För en lingvist däremot kan denna term vara någon som talar ett av de 

keltiska språken, då det finns flera.10   

 

Det har visat sig att vissa av de keltiska grupperna som fanns i Europa, 

exempelvis Gallerna i nuvarande Frankrike, såg sig själva som Celtae. Först och 

främst hade de sitt stamnamn och sin tillhörighet i den men över det såg de sig 

själva som Celtae.11 Det finns emellertid inga bevis för att kelterna på de brittiska 

öarna såg sig själva som kelter, även om det kan ha varit så.12  Det troligaste är i 

stället att de såg sig som ”människor från den och den stammen”. Arkeologernas 

och lingvisternas syn på termerna keltisk och kelt kan användas i samverkan med 

varandra. Språket hos de människor som arkeologerna identifierar med hjälp av 

deras materialistiska kultur kan vara samma språk som finns hos de människor 

som lingvisterna menar med kelt.13  

 
 

2:2 Spridningen av det keltiska folket. 
 

Det folk som lingvisterna och arkeologerna syftar på som kelter menar forskarna 

har sitt ursprung bland invånarna i Europa, de länder som ligger vid norra delen av 

Alperna.14 Arkeologerna har baserat detta på folkets begravningsriter. Folket 

kallas Urnfields (urnfälts) människorna då de kremerade sina döda och lade askan 

i urnor som de begravde på stora gravfält. Människorna levde i byar och använde 

                                                
9 Ross (1996) s:33  
10 Ross (1996) s:33 
11 Ross (1996) s:33 
12 Ross (1996) s:33 
13 Ross (1996) s:33 
14 Ross (1996) s:34 
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sig mycket av brons. Deras kultur spred sig till närliggande områden under många 

hundra år, 1300-700 före Kristus. Det är från denna kultur som det föreställs att 

huvuddragen från det keltiska samhället härstammar.15 Mellan 700-600 före 

Kristus ändrades begravningsritualerna i centrala Europa och de slutade att 

kremera sina döda, åtminstone aristokraterna, och denna kultur brukar kallas för 

Hallsatt kulturen.16 När klanen skulle begrava sina ledare lade de dem på en vagn, 

gjord av ek och med fyra hjul, i en begravnings kammare och lade jord ovanpå. I 

kammaren lade man också vapen, mat och smycken, sådant som var värdefullt 

och användbart att ha med sig till den andra världen.17  

Runt 500 före Kristus förflyttades centrumet för den keltiska makten från Halstatt 

vid nuvarande Österrikes östra gräns till Schweiz.18 Arkeologiska fynd visar på att 

vissa förändringar härrör från denna tid. Till exempel jordbegravde man de döda 

istället för att som tidigare kremera dem.19 Ross uppmärksammar att i de gravar 

man utforskat har arkeologerna funnit nya hästredskap. Från denna tid har 

arkeologerna också funnit ett nytt stridsredskap den två-hjulade stridsvagnen 

vilken kom att bli mycket viktig i strid. De hästredskap man funnit i gravarna 

tillhör den nya stridsvagnen men de har inte funnit själva vagnen eller hästarna i 

gravarna.20 Enligt Ross skedde inte förändringarna på grund av inflyttning av nytt 

folk utan snarare av ett maktskifte inom de betydelsefulla klanerna eller 

familjerna. Under denna tid uppstod också nya byteshandelskontakter vilket 

märktes extra tydligt inom den konstnärliga grenen.21 Denna andra period brukar 

kallas för La Tène perioden. Detta på grund av de fynd man gjort i sjön Lake 

Neuchâtel vid La Tène i Schweiz där man fann en stor metallfyndighet, som trors 

vara efterlämningar från olika ritualer.22 Runt 450 före Kristus kom kelterna till 

den italienska halvön, vissa av dem var barbariska krigare andra jordbrukare. De 

slog sig ner i Etruria men även ännu längre söderut och runt 390 före Kristus kom 

de till Rom. Andra kelter drog sig mer öster ut mot Mindre Asien och 

                                                
15 Ross (1996) s:34 
16 Ross (1996) s:34 
17 Ross (1996) s:34 
18 Ross (1996) s:34  
19 Ross (1996) s:35 
20 Ross (1996) s:35 
21 Ross (1996) s:35 
22 Ross (1996) s:35 
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Makedonien eller så drog de sig mer väster ut mot Gallien och de Brittiska 

öarna.23 

 

2:2:1 Kulturen sprider sig till de Brittiska öarna 
 

Ross menar att de fynd som gjorts antyder att ett barbariskt intåg till de Brittiska 

öarna skedde. Hon skriver vidare att fynden visar på att det var ett ”brilliant”, 

”modigt” men också ”dumdristigt” och ”odisciplinerat” folk som intog ön. De 

vann många slag men utan en politisk organisation att befästa vinsterna i, då 

strider mellan det egna folket och stammarna gjorde dem svagare, gjorde vägen 

öppen för en mer sober och politiskt stabil stat, Rom, att ta över.24  

 

Arkeologer brukar använda följande kronologi när de talar om hur kelterna kom 

till Britannien, Järnåldern A, B och C vilket jag också kommer att göra.25 

Arkeologerna har funnit spår av kelter med troligt ursprung i Halstatt kulturen i 

nord-östra skottland, från cirka 600 före Kristus. De första säkra spåren av kelter 

med ursprung i Halstatt, sannolikt från Frankrike, man funnit är från 500-540 före 

Kristus. De första bosättningarna fanns på östkusten i Yorkshire och på andra 

ställen i sydöstra Britannien. Kulturer som härstammar från Halstatt brukar 

placeras under Iron Age A.26   

 

Bosättningar med La Tène ursprung, kom från Frankrike till Britanniens öst- och 

sydkust och spreds vidare mot väst runt 250 före Kristus. Folket med rötterna i La 

Tène-kulturen brukar vara placerade i den Brittiska Iron Age B. Detta folk förde 

som nämnts tidigare med sig den två-hjulade stridsvagnen som drogs av två 

speciella hästar, jämförbara med dagens ponnyer i Wales, men de förde också 

med sig de heroiska idealen. Det kan vara detta folk som förde med sig det 

Druidiska prästerskapet men det kan också ha varit deras föregångare, folket från 

                                                
23 Ross (1996) s:36 
24 Ross (1996) s: 36 
25 Ross (1996) s:39 
26 Ross (1996) s:39 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 15 

Halstatt. Detta kommer att fortsätta vara under granskning eftersom det inte finns 

några säkra bevis.27  

 

Den tredje perioden går under benämningen Iron Age C, och innehåller 

inströmningar av folk från Belgien som slog sig ner i södra Britannien runt 100-

talet före Kristus. Det belgiska folket utvecklade ”Oppida”, vilket betyder 

stadsbildning, i stor skala och det kan också ha varit de som introducerade konsten 

att emaljera. De förde också med sig Gudar och kultsymboler som de upptagit i 

Gallien. Detta folk hade kontakt med sina stammedlemmar i nordvästra Gallien 

och det var deras fientlighet mot romarna, deras försörjning av skydd för 

flyktingar från Gallien, som gjorde att romarna vände sig mot de Brittiska öarna 

och bestämde att en erövring av öarna var nödvändig.28 Julius Caesar invaderade 

dessa runt år 55 före Kristus och tog med sig fångar innan han gav sig av igen. År 

43 efter Kristus påbörjade Caesars efterföljare Claudius en erövring av ön och 

mellan de här erövringarna fortsatte folk från Belgien att komma och att slå sig 

ner i Britannien. Den inhemska fronten var lätt att besegra för romarna. Interna 

strider mellan stammedlemmar och bristen på disciplin i militära sammanhang 

orsakade nederlag efter nederlag för Bretons, invånarna i Britannien. 29  

 

Den södra delen av nuvarande England föll snabbt under romerskt styre och de 

skapande den Civila provinsen av Britannien (civil Provence of Britain).30 

Människorna på landet verkar dock under denna tid fortsätta på ungefär samma 

sätt som vanligt, att vörda sina egna gudar och traditioner och verkade ha 

obetydlig respekt för de romerska gudarna och för de gudomliga kejsarna.31 Under 

åren mellan de två romerska invasionerna, år 55 före Kristus och 43 efter Kristus, 

flyttade en stor del av folket i Britannien norrut för att undvika den romerska 

övermakten.32 

  

                                                
27 Ross (1996) s:39 
28 Ross (1996) s:40 
29 Ross (1996) s:40 
30 Ross (1996) s:40 
31 Ross (1996) s:40 
32 Ross (1996) s:40 
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2:3 Samhället 
       

Man kan inte säga att det bara finns ett keltiskt samhälle. Man kallar så väl 

bosättningar vid denna tid i Frankrike som i Britannien keltiska. Det finns inte 

heller en enhetlig skildring av ”ett keltiskt samhälle”. Bilden av hur det såg ut i 

Gallien härrör från information från Julius Caesar och rör den romerska 

erövringen av området.33 Bilden av det keltiska samhället på Irland är känd genom 

litteratur som skrivits ner av munkar och texterna beskriver keltiska legender och 

myter. Några direkta keltiska källor som beskriver samhället finns egentligen inte 

vilket naturligtvis gör att informationen från Caesar och munkarna inte bör 

behandlas som absoluta sanningar.34 Som tidigare nämnts måste man 

uppmärksamma geografiska skillnader av kelternas utbredning. Dessutom härrör 

beskrivningarna från olika århundraden, och även innehållet behandlar som ovan 

nämnt olika ämnen. Till olikheterna hör också att Gallien vid början av det första 

århundradet före Kristus var organiserat i civitates så kallade byar och hade ett 

stadsnätverk, en stadsbildning, oppida. Under samma tid var Irland ett land 

uppdelat mellan små individuella klaner och familjer som var utspridda och bodde 

i lantlig miljö.35  

 

2:3:1 Samhället på de brittiska öarna. 
 

Familjen, Fine, bestod av flera släktgenerationer. En klan däremot bestod av fem 

olika släktgenerationer, derbfine. Stammen, tuath, utgjordes av klaner som bredde 

ut sig i ett speciellt område och lydde under en kung.36 På Irland fanns det många 

kungariken av detta slag men kungarnas betydelse var av mer formell karaktär än 

en fråga om makt. Den person som ägde flest boskap i stammen stod högt upp i 

den sociala hierarkin. Eftersom hela klanen ansågs äga marken även om delarna 

tillhörde olika familjer var det de som ägde boskapen som ansågs betydelsefulla. 

Dessa kallades ”de fria männen”.37 De hade en legitim status och ägde en viss 

makt och hade därför rätt att vara med i den församling som fanns i stammen. 

                                                
33 Ross (1996) s:27 
34 Ross (1996) s:26 
35 Kruta & Forman (1985)s:21,24 
36 Kruta & Forman  (1985)s:50 
37 Kruta & Forman (1985)s:52 
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Denna församling utsågs av kungen och det var församlingen som kunde begära 

hans abdikation, i de fall där allvarliga pliktförsummelser skett, och de skulle 

godkänna alla viktiga beslut gjorda av kungen.38 Detta ”demokratiska” system 

gjorde att församlingen av alla maktbärande män blev den högsta lagstiftande 

enheten. Den var i verkligheten bara representerad av den högsta klassen av 

stammen på vilka majoriteten i samhället litade.39 För att församlingen skulle få 

majoritet av folket att lita på dem ordnade de så att folk kunde arrendera boskap. 

De utformade kontrakt som band arrendatorn till hans utarrenderare.40 Kvinnorna 

hade generellt samma rättigheter som männen. En kvinnas förmögenhet och 

oberoende berodde på vilken social status hon hade, precis som för männen. En 

”högklassig” kvinna kunde äga mark, hon kunde även tycka till i valet av make. 

Hon kunde skilja sig från honom och hon kunde följa med honom ut i strid och 

även slåss vid hans sida om hon ville.41 När det gäller hantering av vapen var 

vissa kvinnor jämlika med de bästa krigarna.42 Kvinnor inom härskarfamiljer 

kunde, utan att behöva ge upp makt till sin make, i vissa speciella fall få tillträde 

till monarkin.43 Att det fanns regerande kvinnor med män som hade en 

underordnad position är känt inte bara från Irland utan också från Britannien. Två 

kvinnor eller drottningar, Boudicca och Cartismandua, var speciellt utmärkande, 

de var överhuvud över arméerna som motsatte sig de romerska legionerna.44 På 

kontinenten har man funnit flera kvinnliga begravningsplatser från runt 600-400 

före Kristus. Dessa innehöll offergåvor som ofta är förknippade med medlemmar 

ur den regionala dynastin, tillexempel serveringsflaskor som användes vid 

banketter.45 Dessa banketter var viktiga för det sociala livet och organiserades av 

härskarna och av folk i den rika höga klassen. Banketten förde samman 

församlingen av fria medlemmar från båda könen, från olika åldrar och från olika 

yrkeskategorier. De fördes samman vid stora fester så som Samhain och 

Lughnasad och troligtvis också vid andra tillfällen som var viktiga i den höga 

klassens liv.46 Det var obligatoriskt för det ”vanliga” folket att närvara vid 

                                                
38 Kruta & Forman (1985)s:52 
39 Kruta & Forman (1985)s:52 
40 Kruta & Forman (1985)s:52 
41 Kruta & Forman (1985)s:50 
42 Kruta & Forman (1985)s:50 
43 Kruta & Forman (1985)s:50 
44 Kruta & Forman (1985)s:50 
45 Kruta & Forman (1985)s:50,52 
46 Kruta &Forman (1985)s:55 
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festligheterna, annars utfärdades straff. Inne i festlokalen fanns det en social 

hierarki vilket kunde ses på placeringen av gästerna. De mindre privilegierade och 

de yngre fick ibland sitta utomhus. Det syntes också på de delikatesser och 

drycker som serverades de olika människorna.47 Något som kallades för ”The 

heros portion” gick till den man som ägde störst mod och krigaregenskaper. 

Denna utmärkelse kunde ge upphov till verbal strid men ibland också till en 

dödlig kamp.48 Varje vuxen man ägde en egen utrustning och var tränad att 

hantera vapen och kunde bli inkallade till strid om och när det behövdes. 

  

 

2:3:2 Jordbruk och boskapsuppfödning. 
 
Fälten som stammarna ägde var markerade med inhägnader för att skydda mot 

vindar och djur, både vilda och tama, som kunde skada fälten. Dessa 

stengärdsgårdar kan man se spår av än idag. Fälten var inte speciellt stora och 

skulle kunna plogas på en dag.49 Spannmålsodling och boskapsuppfödning var det 

viktigaste i det keltiska jordbruket. För att få fram fakta om detta har man på 

senare tid gjort experiment på en farm, ”Little Buster”, vid Petersfield i 

Hampshire som konstruerades utifrån arkeologisk data.50 Skörden förvarades 

antingen i underjordiska silors eller i en sorts lada isolerad från marken.51 

Nötkreaturen användes både till arbete och föda, plogning, mjölk och kött, och var 

viktiga för folket. Nötkreaturen som kallas ”Bos Longifrons” var en korthårig och 

liten sort och finns inte kvar idag men en avlägsen släkting finns på öarna och kan 

ge oss en bild av hur de faktiskt såg ut.52 Kelternas grisar var starka, snabba och 

farliga och var mycket mindre än de som finns idag. Köttet från dessa grisar 

användes ofta vid stora fester och var mycket omtalat utanför de keltiska 

områdena.53 Fåren de hade var också annorlunda än de som idag finns på 

”fastlandet”. Denna fårsort finns dock kvar på en ö utanför Skottlands nordvästra 

                                                
47 Kruta & Forman (1985)s:55 
48 Kruta & Forman (1985)s:55 
49 Kruta & Forman (1985)s:33,34 
50 Kruta & Forman (1985)s:34 
51 Kruta & Forman (1985)s:34 
52 Kruta & Forman (1985)s:35 
53 Kruta & Forman (1985)s:37 
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kust. Fåren är små, snabba och förvånansvärt viga och tackans ull var känt för att 

vara utmärkt.54  

 

2:4 Druiderna 
 

Som nämnts tidigare finns det olika förslag på varifrån det Druidiska prästerskapet 

har sitt ursprung. Vissa menar att det kom från folket som hade rötterna i 

Halstattkulturen andra att det var från folket med rötter i La Tène-kulturen och 

vissa, så som Julius Caesar, menar att det var från de Brittiska öarna. Det är bara 

litteratur från den klassiska världen och från den inhemska mytiska traditionen 

som ger oss information rörande druiderna. Författarna från den klassiska världen 

skrev om druiderna under de första århundradena före och efter Kristus. De 

beskriver druiderna som framstående medlemmar i det keltiska samhället.55 

Författare som berättar om druiderna är Julius Caesar i Gallic War, Strabo i 

Geography och Plinius i Natural History, och de beskriver i stor utsträckning 

druidernas funktion. Den andra litteraturen som beskriver druiderna kommer från 

myterna ifrån Wales och Irland. Dessa myter är skrivna på det lokala språket 

(walesiska och iriska) istället för latin och skrevs ned under medeltiden.56 The 

Ulster Cycle´s prosaskrivna berättelser, som är sammansatt och nedskriven någon 

gång mellan 700-och 1200 efter Kristus, tros komma ifrån tidigare muntliga 

traditioner och innehåller den tidigaste (tror man) inhemska mytiska texten.57 I 

denna berättelse från Irland nämns en druid vid namn Cathbadh. Referenser till 

druider i tidig Walesisk litteratur är mer otydlig och sällsynt. Det finns dock en 

berättelse om den walesiska kanoniserade abboten Beuno, Life of Saint Beuno. 

Texten berättar om hur helgonet levde på 500-600-talen och hur han blev en 

präst.58 Den innehåller också en berättelse om hans död och när han vid himlens 

port möter sankte Pär och de andra apostlarna och faktiskt även andra druider.59 

Miranda Green menar att försök att bevisa druidernas existens genom 

arkeologiska fynd måste göras med medvetande om att det rör sig om slutsatser 

                                                
54 Kruta & Forman (1985)s:37 
55 Green  (1997)s:8-10 
56 Green (1997)s:8 
57 Green (1997)s:8 
58 Green (1997) s:8 
59 Green (1997)s:8 
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gjorda utifrån antaganden och inte fakta. Forskarna anser dock att det finns ett 

ganska säkert arkeologiskt dokument som har länkar till druiderna, the Coligny 

Calendar. Detta är en ofullständig bronsplatta daterad runt 100 före Kristus och 

innehåller en lista över lyckobringande och olycksbådande dagar. Den är in- 

graverad i galliska och forskare tror, och är ganska säkra på, att detta var en 

religiös text som prästerna använde sig av när de skulle göra sina förutsägelser.60    

Precis som det är nödvändigt att ha en plats att utföra ritualer på så är det viktigt 

att ha ett kvalificerat folk som kan tolka dem och som kan utföra offrandet och 

detta gjorde Druiderna.61 Forskarna tror att druiderna var medlare mellan 

stammedlemmarna och gudarna och den övermänskliga världen. Det var bara de 

som visste gudarnas karaktärer och ursprung och det var detta som gjorde dem till 

medlare mellan folket och gudarna.62 Det var tack vare denna förmåga som de 

genom muntligt vidareförandet av en esoterisk, mytisk lära förevigade en generell 

idé om människan och universum.63 Det är från Julius Caesar som vi har den mest 

kompletta och lättförståliga beskrivningen av druidernas plats och funktion i det 

keltiska samhället. Han menade att druiderna kom från den högsta klassen och 

tillhörde den intellektuella eliten. I och med det hade de också vissa privilegier. 

De slapp betala skatt och de slapp även att gå ut i strid.64 Om någon i samhället 

ville bli druid måste de under en lång tid genomgå en undervisning, Caesar 

nämnde tjugo år.65 Undervisningen bestod delvis av att memorera heliga 

berättelser, de skulle föras vidare muntligt eftersom kelterna ansåg att dessa inte 

fick nedtecknas.66  

 

2:5:1 Gudarna och andra heliga väsen 
 

Forskarna tror sig ha kommit fram till en ganska bra bild av hur den spirituella 

traditionen såg ut i det keltiska samhället tack vare att jämföra den information 

som olika källor gett. Referenser så som konst och arkeologiska kvarlevor med 

religiös anknytning, grekiska och latinska författare, inskriptioner och bilder i 
                                                
60 Green (1997)s:8 
61 Green (1997) s:71f 
62 Kruta & Forman (1985)s:110 
63 Kruta & Forman (1985)s:110 
64 Kruta & Forman (1985)s:110 
65 Kruta & Forman (1985)s:110 
66 Kruta & Forman (1985)s:110 
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stenar och på mynt har bidragit till detta67. Irländska munkar skrev på mitten av 

tidiga medeltiden ner mytologiska dikter som kom från den romerska perioden. 

Även om forskarna alltså anser att källorna bidrar till förståelsen för hur kelterna 

uppfattade gudarna måste man ändå påpeka att källorna inte ger en helt klar och 

sammanhängande bild av den keltiska religionen och inte heller religionens 

utveckling genom tiden.68  

 

Precis som många andra äldre religioner var inte keltisk religion monoteistisk, de 

hade ingen sammanhängande troslära utan snarare är det frågan om en samling 

olika tro. Dessa kunde variera i tid och rum inom ramverket av ett flexibelt system 

som var centrerat till ett litet antal stora keltiska gudar. Dessa gemensamma stora 

gudar kan kallas huvudgudar, sedan fanns det ett system av olika stamgudar och 

gudomligheter.69 Den irländska mytkalendern visar en hierarki i den gudomliga 

världen. Denna hierarki och ordning sågs som ett resultat av en intensiv kamp 

mellan de gudar som dominerade i universum. De stora gudarna skapade en 

ordning och deras överlägsenhet bidrog till att de andra gudarna skulle underkasta 

sig dem.70 Den relation som fanns mellan den höga klassen och 

härskaren/härskarinnan, kungen och den beskyddande gudomen trodde man 

existerade mellan de gudomligheter som man högaktade i det keltiska samhället.71 

Hierarkin och ordningen var inte definitiv, segrade en grupp människor över en 

annan så kunde de segrandes gudar bli överlägsna de som redan fanns hos den 

slagna gruppen.72  

 

Informationen man fått från Caesar i mitten av 100-talet före Kristus om den 

galliska religionen är viktig, unik och formar basen för den kunskapen vi har. 

Caesar skrev en lista över de stora keltiska gudarna och deras funktion och 

egenskaper. Tyvärr skrev han inte ner de keltiska namnen utan gjorde jämförelse 

med de romerska gudarna. Han identifierade alltså de keltiska gudarna som i stor 

                                                
67 Kruta & Forman (1985)s:101 
68 Kruta & Forman (1985)s:101 
69 Kruta & Forman (1985)s:102 
70 Kruta & Forman (1985)s:102 
71 Kruta & Forman (1985)s:102 
72 Kruta & Forman (1985)s:102 
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utsträckning ofta hade liknande om inte samma egenskaper som gudarna i den 

romerska religionen.73  

När den höga klassen och de utbildade tappade intresset för den gamla läran och 

vände sig till grekiska och latin, vilket gav dem viss kulturell integration och 

möjlighet till administrativt och politiskt arbete, blev förfädernas tro mindre 

betydelsefull och levde kvar endast på landet. De välvaktade myterna som alltid 

blivit bevarade genom de lärda, som strängt överförts av druiderna, blev gradvist 

skingrade. Förbudet att skriva ner de heliga texterna blev döden för bevaringen av 

den muntliga litteraturen, speciellt på kontinenten.74 Irland som under den 

romerska perioden höll sig självständigt lyckades dock bevara delar av 

traditionerna.75 Under kristnandet omformades litteraturen av munkarna så att den 

skulle passa in i deras klassiska litteratur. Dessa texter innehåller trots detta mer 

av den muntliga litteraturen än några andra texter som finns.76 Ett verk som de 

irländska munkarna har skrivit ner är Invasionsboken, Lebor Gabala, och är både 

ett historiskt och mytologiskt verk.77 Tuatha De Danann, gudinnan Danus barn 

betraktas som Irlands gudar. Gudinnan Danu var en modergudinna och det var 

från henne alla de andra gudarna härstammade. De irländska gudarna utgjorde inte 

en enda gudafamilj utan var och en av dem ägde ett särskilt område där de hade 

inflytande.78 Gudarnas konung kallades för Nauda ”Silverarm” och var en 

krigargud. Dagda ”den Gode guden” avbildades ofta med en jättelik klubba och en 

outtömlig magisk kittel och var stammens fader. Den gud som var mäktigast av 

alla kallas för Lugh ”Långarm” och var en allkunnig krigare.79 Moder- eller 

jordgudinnorna skänkte fred och välstånd till folket och ansågs göra landet och 

folket fruktbart.80 Keltiska gudanamn kan man finna i namn på platser och på 

vattendrag både i Europa och på de brittiska öarna. Floden Seine i Frankrike är 

uppkallad efter den keltiska gudinnan Sequana och floden Severn hade fått namn 

efter Sabrina.81  

 

                                                
73 Kruta & Forman (1985)s:105 
74 Kruta & Forman (1985)s:120 
75 Kruta & Forman (1985)s:122 
76 Kruta & Forman (1985)s:122 
77 Ross (1986)s:14 
78 Ross  (1986)s:98 
79 Ross (1986)s:98 
80 Ross (1996) s:45 
81 Ross (1986)s:99 
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Några av de keltiska gudarna har blivit upptagna i kristendomen som kristna 

helgon. Missionshelgonet heliga Brigid av Kildare anses ursprungligen vara 

guden Brigid eller Bergusia. Heliga Anne, källornas beskyddare, var från början 

modergudinnan Danu eller Anu i den iriska gudakretsen. Lugh ansågs enligt 

romarna vara Mercurius motsvarighet.82 Lugh har gett namn åt flera centrala orter 

som till exempel Lugdunum, som betyder Lughs fort, och som idag är staden 

Lyon i Frankrike.83   

 

Kelterna trodde att deras gudar och gudinnor kunde gestalta fåglar och andra djur, 

samtidigt som de då fick deras speciella egenskaper.84 De djur som var 

förknippade med gudarna behandlades med stor respekt, som om de själva hade 

varit gudar. I den keltiska konsten och i legender framgår det att fåglar var viktiga 

och man hade mystiska föreställningar om dem.85 Korpen ansågs olycksbringande 

och varslade om krig och bekymmer. Om en krigare mötte en trana när han var på 

väg till strid betydde det otur. Tranan troddes nämligen vara en förtrollad gudinna.  

Det var endast vid vissa religiösa ceremonier som man fick äta till exempel, 

tuppkycklingar, tranor och gäss, som annars tabubelagda.86 Katter var både 

fruktade och respekterade av kelterna. De var ofta avbildade på gravstenar och 

representerade död, grymhet och mörka övernaturliga makter.87 

 

2:6 Det keltiska året  
 

Det keltiska året var indelat i olika sol- och månfestivaler. En mycket 

betydelsefull kalender som visade det keltiska året var ”The Coligny Calendar” en 

bronskalender som hittades år 1897 i Coligny i Frankrike, och är från runt det 

första århundradet av vår tideräkning.88 Kalendern visar att kelterna var skickliga 

matematiker och att det var fullmånen som visade början på månaderna och inte 

nymånen. Från början följde kalendern månen men anpassades sedan till solen 

och solåret. Dagen räknades från soluppgång till soluppgång, alltså en natt och en 
                                                
82 Kruta & Forman (1985)s:105f 
83 Kruta & Forman (1985)s:106 
84 Ross Anne (1986)s:104 
85 Ross Anne (1986)s:104f 
86 Ross Anne (1986)s:105 
87 Ross Anne (1986)s:113 
88Green (1997) s:89 
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dag. Längden på månaderna varierade vilket berodde på månens kretslopp.89 

Inskriptionerna på kalendern består av förkortningar, vilka är svåra att översätta 

men det forskare vet är att månader och dagar markerades med orden MAT som 

betyder ”Bra” och ANM som betyder ”Inte bra eller tursam”.90 De kalendariska 

festivalerna var fundamentala för kelterna men utöver dessa nationella 

sammankomster fanns det flera små regionala och lokala festivaler, som hölls för 

att markera de större kalendariska festerna. Det fanns fyra stora fester som 

markerade det keltiska året, Samhain, Beltaine, Lughnasad och Imbolc även 

kallad Óimelc.91 

  

2:6:1 Samhain  
 

Samhain var en av de största festerna och firades den förste november. I Coligny 

kalendern finner man Samhain under namnet Samonios. Sammankomsten av ”the 

five provinces at Tara” på Irland skedde under Samhain.92 Under Samhain 

samlade man in alla sina kreatur för vinterförvaring men det fanns bara plats för 

ett visst antal, och de kreatur som det fanns överskott av avlivades, eftersom man 

inte skulle kunna hålla dem vid liv under de kalla vintermånaderna. Det var också 

under samhain som man firade det keltiska nyåret som visade slutet på den varma 

perioden med långa dagar och början på vintern.93 Den kalla perioden stod under 

guden ”Cailleachs” skydd. Natten till Samhain ansågs som ett avbrott i vardagen, 

ett tillfälle då människorna under en viss tid kunde kommunicera direkt med den 

undre världen och dess övernaturliga invånare.94 Andarna och varelserna i den 

undre världen kom från Sídhe, uråldriga gravkullar och gravkumlar, till de 

levandes värld.95 Gudarna och andarna av den andra världen krävde speciella 

ritualer för att tyglas och det var en tid när konstiga saker hände.96 Det var under 

samhain som guden Dagda parade sig rituellt med Morrigán, den glupska krigs- 

                                                
89 Green(1997) s:89 
90 Green (1997) s:89 
91 Green (1997) s:37 
92 Green (1997) s:36,37 
93 Kruta & Forman (1985)s:37 
94 Kruta & Forman (1985)s:37 
95 Ross (1986)s:85 
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och fruktbarhetsgudinnan som ansågs ha mycket makt.97 Samhain var en högtid i 

en mörk och dyster tid på året men var samtidigt fylld av glädje. Mest av allt var 

det en tid fylld av andar och övernaturlig intensitet. Det var nu världarna av liv 

och död var ofrånkomligt sammanflätade.98 

 

2:6:2 Beltaine 
 

Den stora fest som utgjorde början på sommaren inföll i maj och kallades för 

Beltaine. Det var den tid då löven slog ut och ängarna började blomma och det var 

då de släppte ut sina djur på bete. 99 Det har getts två förklaringar till namnet på 

festen Beltaine som firades på Irland. Det första är att det finns en kopplig mellan 

eld och tur, Bil – Tene betyder Bra - Tur. Andra förklaringen till termen är att 

eldarna som tändes representerar en Gud, Belenos. Festen låg nära 

sommarsolståndet och hade en karaktär förknippat med solen. Det tändes stora bål 

i vilken både djur och människor, enligt Caesar, offrades.100 Det var vid detta 

tillfälle som stammen för första gången hade det riktiga tillfället att lämna sina 

vinterbostäder för att till exempel hälsa på andra stammar. Det var på denna fest 

som klanen som varit utspridd under vintern kunde samlas och prata om nyheter 

och planera inför nästa säsong Det var också under just denna tid som möten och 

marknader ägde rum. Festen Beltaine stod under ”den glänsande” Guden Belenos 

skydd. Under denna fest drev Druiderna boskapen mellan två stora bål för att 

skydda dem från sjukdomar.101  Det går dock inte att utesluta att offer utfördes.102 

Miranda J Green berättar i sin bok, Exploring the World of the Druids, om en 

druid vid namn Mide. Mide var den första druid att tända ett Beltaine-bål. Det 

berättas i Dinnschenchas, en Irländsk text från 1100-talet, att hans eld spred sig 

över hela Irland och att han blev fiende med alla de andra druiderna. Han skar av 

deras tungor och brände dessa på bål. Troligtvis skar han ut tungorna och brände 

de på bål för att en druid som inte kunde tala skulle förlora all sin makt och alla 
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sina krafter. Talet var mycket viktigt för druiderna.103  Beltaine firas fortfarande 

under samma namn i Skottland men under namnet Calan Mai i Wales.104 

 

2:6:3 Lughnasad 
 

Lughnasad var en annan stor fest och inföll den 31 juli eller 1 augusti (första frukt 

dagen), forskarna är oense om datumet. Lughnasad finns inristad i the Coligny 

Calendar men med namnet Riuros, ”den stora festival månaden”. 105 Denna 

keltiska festival övertogs av festen Augustus under den romerska perioden som 

också firades den första augusti. Festivalen grundades av Lugh som höll den till 

sin fostermammas, Tailtiu, ära. Det var under denna tid som man gifte sig. Under 

denna fest samlades hela stammen. Man tävlade med sina hästar och hade också 

andra tävlingar som handlade om styrka och mod.106 Pågick det ett krig så var det 

vapenvila under denna fest. Marknader anordnades där handgjorda saker blev 

bortbytta.107 De unga ogifta männen visade sina kvaliteter och kanske skulle deras 

blivande svärföräldrar tycka om dem, eller kanske inte. Kvinnorna kunde ibland få 

välja sina makar själva men det var till slut upp till hela klanen att avgöra vem det 

blev.108 Två stora irländska församlingar hölls under Lughnasad, Óenach Tailten 

och the Óenach Carmain. Den sistnämnda av dessa är kommenterad i en lång 

metrisk dikt Dindshenchas, Stories about Important Places, och har gett oss den 

mest detaljerade redovisningen av de gamla sammankomsterna som tog plats i den 

keltiska världen. Den illustrerar att även om lagar var viktiga under dessa 

sammankomster så utspelade det sig flera andra evenemang, 

kapplöpningstävlingar och lekar.109  
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2:6:4 Imbolc eller Óimelc 
 

Den förste februari hölls festen vars term betyder rening (purification). Det var 

under denna tid som får och andra djur började dia.110 Imbolc kopplas samman 

med den Iriska gudinnan Birgit. Birgit blev sedermera ett kristet helgon men hon 

behöll sin gamla festival. Imbolc var en renande festival för att hålla borta allt ont 

från de dräktiga tackorna deras lamm och mjölk.111  

 

3. SPÅR EFTER KELTISKA SEDER 
 

3:1 Från Samhain till Halloween  
 

Alla helgons dag (All Saints Day) den förste november och Alla Själars dag (All 

Souls Day) den andre november är tiden i den kristna kalendern då man hedrar 

helgonen och de nyligen avlidna. För flera århundraden sedan var det också en tid 

att be för de själar som befann sig i skärselden.112 Att Halloween är så starkt 

förknippat med tron på det övernaturliga beror på att rötterna finns i en hednisk 

religion som aldrig helt försvann när kristendomen med dess redan befintliga 

helgdagar kom. Denna hedniska religion tros vara den keltiska religionen och dess 

firande av festen Samhain även kallad Samuin, vilken markerade sommarens 

slut.113  

 
 
 

3:2:1 Spår från samhain. 
 

I den gaeliska texten från 900-talet Tochmarc Emire nämner hjälten Emire  

samhain som den första dagen i den Irländska kalendern. Det var under denna tid 

man förberedde sig på att ta emot kringresande krigare och shamaner. Det var 
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också en tid fylld av övernaturlig intensitet och man trodde att makten över 

mörker och förruttnelse var i omlopp, att det övernaturliga sipprade ut från Sídhe, 

forntida gravkullar och gravkumlar.114 Irländarna byggde höga bål för att skydda 

sig mot dessa andar och varelser. Bålen var symboler för pånyttfödelse och folket 

åkallade gudarnas hjälp genom att offra djur, kanske även människor.115 Pat 

Robertson, pastor och grundare av ”The Christian Coalition” (1982), hävdade att 

Halloween var en satanisk ritual. Även om det fanns föreställningar om en kamp 

mellan ”the God of Light” och ”the God of Darkness” i några förkristna religioner 

så är satanismen en konstruktion i ett kristet samhälle. Det var först i slutet av 

medeltiden som en satanistisk kult blossade upp och detta tack vare att den blev 

en del av förföljelserna av kättare och häxor, vilket inträffade långt efter att 

firandet av Samhain hade upphört.116  

 

Huvudlitteraturen som finns om keltisk religion och vardag kommer från de 

klassiska författarna av det första århundradet före Kristus; Julius Caesar, Strabo 

och Diodorus vilka alla kritiserade utövandet av mänskliga offer.117 Rogers menar 

att litteraturen i sig inte är förstahandsbetraktelser av dessa författare utan snarare 

de lärdas funderingar kring tro, vidskepelser och utövande bland de ”barbariska” 

människorna i länder norr om Alperna. Skildringarna var nästan bara negativa 

konstruktioner av det som författarna ansåg vara dramatiska förolämpningar för 

ett civiliserat samhälle. De här källorna ger oss egentligen mer information om 

romarna än om kelterna i norra Europa.118 Detta är ett fenomen som Anders 

Andrén påpekar i sin bok Mellan ting och text (1997). Även om man alltså inte 

bör lita fullständigt på nyss nämnda skildringar av keltiska ritualer berättas det 

också i keltiska folksägner om offerritualer där det inte bara var djur som offrades 

utan även människor.119 Att druiderna var förpliktade att utföra människliga offer 

är inte omöjligt även om referenserna om deras aktiviteter är flyktiga.120 Pliny the 

Elder som levde mellan 23 eller 24 till 70 efter Kristus ger oss den mest 

detaljerade beskrivningen av en druidisk ceremoni och handlar om två vita tjurar 
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som blev offrade, troligtvis en fruktbarhetsritual.121 De skildringar, angående 

ritualer, som var mest dramatiska kom från Strabo, Caesar och Diodorus som alla 

skrev om en enorm människoliknande struktur gjord av flätverk, the Wicker Man. 

I denna kastade man in levande människor och djur innan man tände eld på den. 

Figuren tändes och eldades upp med alla männen inuti.122 Det finns inga källor 

som menar att människooffer utfördes just under Samhain. Däremot tror sig 

forskarna veta att man offrade till gudarna under denna högtid. Eftersom 

druiderna utförde offer har man gjort antaganden att offer- ritualerna också ingick 

i firandet av Samhain, men exakt vad som offrades är oklart. Arkeologiska fynd 

visar att människor under den romerska och för-romerska eran faktiskt kan ha 

offrats. Fynden består av högar med människo- huvuden som forskarna menar 

visar på att keltiska krigare behöll kraniet av sina motståndare som troféer, kanske 

även som offergåvor till gudarna. Vid en helig plats på Irland, ”the Hill of Tara” i 

County Meath, har arkeologer funnit en grop fylld av ben både från människor 

och från djur vilket har tolkats som bevis på att mänskliga offerritualer utförts.123 

Uppfattningen som ibland har påträffats är att druiderna skulle vara fredsälskande 

mystiker härrör från 1700- och 1800-talet.124  

 

Att samhain skulle ha varit en blodig högtid, vilket Hollywood har gjort sken av, 

går inte att bevisa utifrån källorna.125 De hedniska rötterna i Halloween som 

uppmärksammats av forskarna kommer från andra symboliska handlingar. Det 

handlar om samhain som en fest i en tid fylld av övernaturlig intensitet. Sir James 

Frazer var den första att publicera begreppet samhain som han påstod var en fest 

för de döda i sin klassiker The Golden Bough år 1890.126 Det finns inga faktiska 

bevis för att samhain skulle ha varit tillägnat de döda eller till förfädersdyrkan 

även om amerikanska folkminnesforskare påstår detta.127 Andra forskare menar 

att Samhain tillägnades guden Saman, de dödas gud. Om Samhain är dedikerad 

till någon menar Rogers att det är till den högsta guden i den gamla irländska 

traditionen Eochaid Ollathaír, ibland refererad som Dagda, som i Tochmarc 
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Etaíne eller Wooing of Etaín beskrivs para sig med tre gudomligheter varav en är 

Mórrígan, en glupsk krigs- och fruktbarhetsgudinna. Berättelsen beskrev en 

gudomlig ritual som gav skydd för skörden. De lantliga samhällen var beroende 

av skörden för sin överlevnad och att förrådet av mat skulle räcka under 

vintermånaderna, speciellt när kringresande krigare kom att inkvarteras i deras 

hem.128 I keltisk lära var vintern en mörk tid då naturen sov, jorden ansågs 

övergiven och ogästvänlig och det var en tid fylld av andar och mörka omen.129 

Vintern var vidare en tid då natt tog överhand över dagen och det fanns en uppsjö 

av övernaturliga varelser, som i den Irländska sagan i The book of Lismore där 

hjälten Fingein blir påhälsad varje samhain av en Banshee, en älva.130 Under de 

långa nätterna som kom med vintern var festerna nära relaterade till förutsägelser 

och sagoberättande, sagor eller myter som den ovanstående. Det som är 

anmärkningsvärt med samhain är att den är en gränsfest som utspelar sig mellan 

höstdagjämning och vintersolståndet. I keltisk lära kom den att markera gränsen 

mellan sommar och vinter, ljus och mörker131, ett ögonblick av rituell övergång 

och ett förändrat tillstånd. Samhain var en period när den normala ordningen i 

universum upphörde och fylldes med en konstig, underlig och övernaturlig 

intensitet.132 

  

3:2:2 Halloweens historia 
  

I den kristna historien angående festivaler och helgdagar som infaller vid samma 

tid som samhain, kom Alla själars dag och Alla helgons dag. De tidigt kristna 

firade ursprungligen de forntida härskarna som blivit martyrer och inte helgon, 

men från 800-talet ändrades detta och man firade i stället minnet av helgonen och 

inte som tidigare de kristna martyrerna. Denna dag blev i Tyskland och England 

den förste november men firades på Irland den 20 april, något som enligt Rogers 

motbevisar att datumet i november valdes för att kristna Samhain. Den franska 

klosterordern, Cluniacs var troligen inspirationen för en fest som ärar alla själar, 

även om det var den spanska kyrkan som var först med att utveckla en sådan 
                                                
128 Rogers (2002) s: 20 
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helgdag och kallad den för the faithfully departed, under pingsten redan år 650.133 

År 998 ordnade Odilo abboten av Cluny i sitt kloster en högtidlig mässa för de 

kristna som nyligen avlidit och deras själar. Datumet var i februari men under 

tidens lopp, cirka två århundraden, flyttades högtidsdagen till dagen efter Alla 

Helgons dag. Att den flyttades berodde troligtvis på tron att helgonen kunde vara 

viktiga förespråkare för de dödas själar, som stod inför den slutliga domen.134 I 

slutet av 1100-talet var Alla helgons och Alla själars dag, Todos Santos och Tots 

Sants på spanska och Hallowtide på engelska, vedertagna högtidsdagar i det 

kristna året. Under medeltiden var de bland de viktigaste högtiderna.135 Alla 

helgons och Alla själars dag markerades med högmässa och böner. Själamässan 

verkade som ett skydd från att bli hemsökt av andar. Spöken trodde de var döda 

släktingar som hälsade på sina familjer för att reda upp de fel som gjorts mot dem 

när de levde och för att upprätthålla respekten för släkten.136 När natten föll på 

Alla helgons dag och Alla själars dag tog vid, ringde man i klockor för alla döda 

själar, även de som befann sig i skärselden, vilka var de själar som befann sig i en 

”mellanvärld” mellan himmel och jord och för vilka man kunde be böner och 

utföra botgöring för deras synder innan domedagen.137  

 

Kyrkan förberedde sig inför Hallowtide genom att försäkra sig om att klockorna 

var i god form eftersom de på vissa platser skulle ringa hela natten, detta för att 

avvärja ondskefulla andar. Detta var en viktig ritual för kyrkan men med tiden 

infogades flera seder i högtiden. I delar av Britannien ledde prästerskapet ett 

högtidligt festtåg till kyrkogårdar där folket helgade sina släktingars gravar med 

heligt vatten eller mjölk. Många kyrkor köpte in extra ljus och facklor just för den 

andliga processionen vid Hallowtide. Folket byggde upp stora bål på 

kyrkogårdarna för att värja sig mot illvilliga och onda andar.138 En vanlig sed i 

byar och städer var att de rika i församlingen offrade pengar och andra föremål till 

de fattiga under Hallowtide och i utbyte bad de fattiga böner för de rikas 

avlidna.139  
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Alla helgons och Alla själars dag var en speciell tid för barn och ungdomar, ett 

viktigt element enligt Rogers för utvecklingen till dagens Halloween. Det var nu 

man slaktade kreaturen inför vintern och deras urinblåsor fungerade som bollar i 

olika lekar och invigningen av fotbollssäsongen kunde ta plats, då konkurrerande 

byar eller konkurrerade delar av den egna byn slogs om segern.140 Hallowtide var 

också förknippad med bröllop och maskerader men även som en period för galna 

upptåg. Det var en tid när korgossar blev pojkbiskopar och samhällets ledare blev 

inskränkta i sin makt av imiterande borgmästare och sheriffer i en ritualiserad 

upp-och-ner-vänd värld fylld av skickliga förklädnader, masker och 

maskerader.141 Hallowtide var associerad med ritualer som handlar om att 

skämma ut, omkastning av roller, larm och oljud vilket kom att bli en väsentlig 

del av den tidiga moderna kulten kring Halloween.142 I en liten by Chêne nära 

Genève blev exempelvis en av invånarna, Besancon Daussy, utsatt för 

förnedrande larm och oljud vid Hallowtide år 1631. Detta på grund av att han i 

andras ögon tillåtit sin fru att förlöjliga honom. Grannarna ansåg att han hade 

upphävt sin roll som överhuvud i sitt hem. Enligt de rapporter som nådde 

auktoriteter i Genève hade han blivit placerad bakochfram på en häst som leddes 

runt på torget. En person som gick bredvid imiterade hans maka som slog honom 

med en slända.143 I mindre formella sammanhang var det en tid då yngre män i 

byn samlades för att ringa in vintersäsongen, spela pajasar och samlas för att spela 

fotboll. I skydd av samlingen skipade man också ”rättvisa” mot icke populära 

grannar. Under den tidiga moderna eran var det en tid med karnevalskvaliteter 

men också av högtidliga uppgifter att hedra de döda.144 Alla Själars dag var oftast 

förknippad med vördnad och inte med hädelse, en dag att ära de döda med en 

midnatts vaka vid gravplatser och fram till 1700-talet också med offergåvor i form 

av kläder och mat till de nyligen avlidna.145 På Irland var det, ända fram till för ett 

århundrade sen, vanligt att man trodde att de döda skulle återvända på All 

Hallows Eve eller på någon av de följande dagarna.146 Ritualerna kring 
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Hallowtide hotades under reformationen på 1500-talet. Protestanterna förklarade 

skärselden som en påvisk lära som inte passade ihop med tanken om 

predestination. De avvisade idén om att de levande kunde påverka de dödas 

villkor eller tillstånd genom böner och avvisade också tron på att helgonen kunde 

fungera som medlare mellan människan och Kristus.147 I ett försök att utplåna 

denna tro och alla de ritualer som upprätthöll sådan tro, förbjöd ärkebiskopen 

Thomas Carnmer år 1546 ringningen i klockor för de döda. Henry VIII vägrade 

att signera påbudet i tron att det kunde äventyra eventuella vänskapsförbindelser 

med Frankrike och det heliga Romerska imperiet. Hans son, som var mer 

protestantisk, Edward VI hade inte lika mycket reservationer kring detta. År 1548 

lyckades hans kungliga kommission framtvinga ett förbud och det var bara ett 

fåtal församlingar som vägrade följa uppmaningen.148 Ritualen kring Hallowtide 

återupplivades en kort period av hans efterföljare Mary men Elizabeth I tog bort 

ceremonin, att högtidshålla minnet av de döda, helt från kyrkobönen år 1559. Alla 

helgons dag blev återinsatt men nu som ett tillfälle att ära helgonen som 

enastående kristna förebilder.149 I norra Wales fortsatte man med ljusprocessioner 

och i England fortsatte man på vissa håll att ringa i klockor. Fortfarande så sent 

som på 1560-talet fördes folk till kyrkorätten för att ha ringt i klockor under Alla 

helgons natt och seden var fortfarande förbjuden 20 år senare.150 I Ripon i North 

Riding of Yorkshire blev flera präster straffade för försök att återinföra seden med 

klockringning.151 I slutet av Elizabeths regim hade det officiella utövandet av 

Hallowtide nära på utplånats men i vissa områden hade de populäraste sederna 

levt kvar.152 Enligt Gentleman´s Magazine år 1783 fortsatte man tända eldar på 

toppen av kullar på Alla helgons natten. Det har berättats om hur familjer vid 

skogen Pendle vid Whalley i Lancashire formade en cirkel och bad för de dödas 

själar tills elden brunnit ut. Liknade ritualer utövades i bergen vid Fylde på platser 

kända som Purgatory fields eller Purgatory farm. Riten är känd som Teanlay, ett 

ord som tros komma från det äldre engelska ordet Tendan som betyder tända eller 

antända vilket mycket väl kan ha bidragit till seden i Hallowtide, en ritual som 
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enligt sir James Frazer härrör från en äldre eldritual för skydd och rening.153 Det 

har rapporterats att farmare i Fylde gjorde en cirkel runt sina fält med en 

brinnande dammviska av halmstrå som satt fast på toppen av en högaffel, detta för 

att skydda jorden från ogräs.154 Vid sidan av dessa eldritualer fanns något som 

kallades för Souling.  Redan innan reformationen kom fanns denna sed att baka 

bröd, soul cakes, för alla kristna själar. Brödet delades sedan ut till alla släktingar 

och fattiga grannar som i utbyte bad för själarna i skärselden i tron att böner och 

ritualer kunde påskynda eller göra det lättare för de dödas själar att passera till 

himmeln.155 Seden återtogs troligen av katoliker som en respons på 

protestanternas upphävande av Alla själars dag i den officiella religiösa 

kalendern.156  

 

Rogers menar att det finns två viktiga kopplingar mellan Souling och det som kom 

att bli dagens Halloween; den första är att ritualen kring souling då det fattiga 

folket gick från dörr till dörr och frågade efter mat i utbyte mot att de skulle be för 

de dödas själar. Den andra är att folket som gick runt bar med sig ihåliga rovor 

som lyktor och i dessa brann ljus som symboliserade de dödas själar fast i 

skärselden. Liknelsen är de utskurna pumporna i form av ett ansikte som används 

mycket i USA. Souling blev ett viktigt tillfälle för de fattiga att under de dystra 

vintermånaderna kunna be om mat och pengar från de rika grannarna.157 Dörr till 

dörrmetoden för mat och pengar kunde också användas under flera andra dagar; 

vid St Catherine’s day den 25 november, St Andrew’s day den 30 november eller 

St Thomas’s day den 21 december, för att nämna några. Dessa dagar låg bara 

några dagar ifrån jul och vilken dag som passade bäst valdes utifrån vissa faktorer; 

den lokala jordbrukskalendern, det religiösa arvet i regionen eller vilket 

skyddshelgon man vördade.158 I norra England överlevde Souling, speciellt 

noterbart i Lanacashire och Cheshire. I Cheshire blev Alla själars dag en dag som 

kännemärke för skådespel i vilken en käpphästs representerade elaka och livfulla 

grannar.159 I West Midlands stod souling inför konkurrens från andra liknande 

                                                
153 Rogers (2002) s:28 
154 Rogers (2002) s:28 
155 Rogers (2002) s:28 
156 Rogers (2002) s:28 
157 Rogers (2002) s:29 
158 Rogers (2002) s:30 
159 Rogers (2002) s:30 
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dagar som bidrog till stöd för de fattiga och i söder hade souling försvunnit eller 

gått ihop med de andra dagarna. Även om många av de seder som rörde 

Hallowtide som senare kom att gå under namnet All Hallows och Alla själars dag 

hade dött ut till mitten av 1600-talet är det ändå tydligt att den ansågs vara en tid 

fylld av övernaturlig intensitet.160 Spöken, andar och häxor var i omlopp under 

Halloween, som den kom att bli känd som under 1700-talet. Samuel Bamford, 

som var en radikal agitator på tidigt 1800-tal, var uppfostrad i den protestantiska 

religionen och beskrev att Alla helgons natt och Alla själars natt var föreskrivna 

spirituella framträdanden. I vissa regioner fanns det seder som lating eller leeting 

vilket innebär att skrämma eller driva ut häxorna och onda andar med hjälp av 

brinnande ljus eller facklor. En annan sed var att man bar ljusen till bergen under 

midnattstimmarna och om ljuset fortsatte att brinna under dessa ”häxtimmar” 

skulle den som bar ljuset få immunitet mot häxorna under det kommande året.161 

Dessa seders överlevnad visar att Hallowtide fortsatte vara en viktig tid för 

förutsägelser och omen i England även om sederna kring souling och dess 

koppling till hjälp mot skärselden hade försvagats.162  

 

Giftermål har förknippats lika mycket till All Hallows som döden. I Derbyshire 

lade unga kvinnor en rosmarinskvist eller en sexpence som kokats, under kudden 

för att drömma om sin blivande make.163 Trots en brokig bakgrund, med olika 

seder, kom Hallowtide i England att bli förknippad med övernaturlighet även om 

det efter reformationen inte fanns några officiella ritualer som utmärkte detta.164 

 

En händelse som enligt Rogers kom att bli betydelsefull för utvecklingen av 

Halloween, var att man år 1605 upptäckte The Gunpowder Plot. The Gunpowder 

plot var ett försök av en grupp missnöjda katoliker i ledning av Guy Fawkes att 

spränga parlamentet. Detta gav upphov till att man införde en helgdag den femte 

november och dagen utgjorde en viktig dag i England under 1600- och 1700-

talen.165 Den blev legitimerad av parlamentet och inkluderades i den allmänna 

bönboken fram till år 1859. Denna helgdag symboliserade Englands befrielser 
                                                
160 Rogers (2002) s:30 
161 Rogers (2002) s:31f 
162 Rogers (2002) s:32 
163 Rogers (2002) s:32 
164 Rogers (2002) s:32 
165 Rogers (2002) s:34 
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från katolska hotelser men efter The Glorious Revolution runt år 1688 fick den en 

dubbel mening eftersom William of Orange den femte november kom till Torbay 

för att strida om tronen i protestantismens namn och en parlamentarisk frihet.166 

Helgdagen kom efter det att representera nationens befrielser från katolisering och 

en möjlighet till absolut monarki av kung James II.167 Den femte november hade 

under den första halvan av 1700-talet fått en politisk ton och privilegierade de 

liberalas, Whig’s, ideologi över de konservativas, Tory’s.168 Guy Fawkes night 

eller Bonfire Night som den femte november kom att kallas blev ett tillfälle till att 

driva med avbildningar av den katolske konspiratorn Guy Fawkes, hans överman 

påven eller vilken impopulär politiker, domare eller präst som helst vars agerande 

verkade auktoritärt eller godtyckligt.169 Efter 1850-talet förlorade Bonfire Night 

sin politiska skärpa men fortsatte vara en bråkig fest som framhävde festliga 

bidrag från grannarna och införskaffning av ved som behövdes till bränsle inför 

vintern.170 Människorna i North Riding of Yorkshire gick omkring och samlade in 

pengar för tjärtunnorna som användes som bränsle till bålen, Bonfires. Om de inte 

fick pengarna tog de kvastar, trä och käppar, allt som kunde användas som bränsle 

till bålen. Bonfire Night var ibland ett tillfälle då samhällig rättvisa skipades och 

det var alltid en natt av mycket andar och upptåg. The London Radical Francis 

Palace såg helgdagen som skojarnas festival, en tid då våldsamma delar av 

samhället dominerade gatorna och när impopulära individer utsattes för en risk att 

bli ”guyed”, driven med, eller påhoppad för deras stränga eller småsnåla 

uppförande.171 Ungdomsgäng i Yorkshire sprang runt och kastade påsar fulla med 

stenar på dörrarna och ropade: ”Fift´o´ november, we’ll mak´ye´remember” (Fifth 

of november, we will make you remember). Guy Fawkes night den femte 

november kom med tiden att undantränga Hallowtide som firades omkring samma 

tid. Några av sederna som ursprungligen hörde till  souling kom att övergå till 

Gay Fawkes night.172  

 

                                                
166 Rogers (2002) s:34 
167 Rogers (2002) s:34 
168 Rogers (2002) s:34 
169 Rogers (2002) s:34 
170 Rogers (2002) s:35 
171 Rogers (2002) s:35 
172 Rogers (2002) s:37 
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Hallowtide i Skottland och på Irland förblev till stor del oförändrad under den 

protestantiska reformationen. Den irländska kyrkan var till exempel mer 

fokuserad på att tygla katolska präster och att bevaka de kvarlevande katolska 

jordägarna än att oroa sig för de vidskepliga böndernas ritualer kring 

Hallowtide.173 De gamla folksägnerna rörande Hallowtide, ibland betonade och 

föryngrade versioner av äldre hedniska seder, blommade upp på 1600-talet och 

detta utan att kyrkan lade sig i.174 På det skotska höglandet uppe på kullar och 

stenkumlar tände man Hallowfires. Askan som blev kvar lades i cirklar som av 

folket ansågs vara magiska och runt dessa dansade de sedan. I andra delar av 

Skottland gick man med tända facklor runt sina fält för att försäkra sig om 

fruktbarhet och för att driva iväg onda andar och häxor.175 Facklorna användes 

även till att rena boskapen vid något som kallades för Ceitein Samhraidh, den 

första vinterdagen. Dessa seder, och det finns många fler som påminner om 

eldritualerna som utfördes vid Samhain, går att finna i de gamla keltiska sagorna. 

Själva elden kallades för Samhnag eller Samhanagan i många av de gaelic-talande 

områdena.176  

 

Skillnaden mellan Alla själars dag och Halloween har inte alltid varit kristallklar 

utan underliggande var att Halloweve, Hollontide kunde firas mellan den 31 

oktober och den 2 november, de kringirrande andarna under forntida samhain och 

de irrande själarna i skärselden kunde bli erkända samtidigt till och med av 

präster.177 En blandning av kristendom och hednisk tro kunde ses i riterna som 

utövandes i Skottland. Ett sådant exempel är The Halloween Supper, där man 

bakade och åt ett bröd som kallades för Sau´mas (all souls) limpan. Det fanns 

också en gröt känd som Sowens, en fonetisk fras för Samhain, det fanns också en 

trekantig kaka kallad Bannock i vilken det ristades ett mönster som symboliserade 

solens strålar.178 Uppe på Högländerna bad man inte längre för de döda under 

Halloween utan riten som utfördes var för att välsigna sina fiskebåtar, detta genom 

att markera dem med ett kors.179  

                                                
173 Rogers (2002) s:39 
174 Rogers (2002) s:39 
175 Rogers (2002) s:40 
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Från mitten av 1600-talet är det svårt att spåra Halloweens utveckling både på 

Irland och i Skottland. Detta beror till stor del på att man måste spåra riternas 

utövande från hur de omnämns i folksägnerna och dessa reflekterar inte alltid hur 

helgdagen kan ha förändrats. Det finns två saker som Rogers uppmärksammar 

gällande festen; det första är att Halloween, under flera olika namn, har en lång 

och livlig historia full av upptåg och maskerad som överlevt till 1900-talet. På 

Shetlandsöarna Gruliks eller Skeklers klädde unga män ut sig i fantastiska dräkter, 

gjorda av djurskinn och halmstrån, och gick mellan husen och dansade, sjöng och 

tiggde om presenter. Allting gick inte snällt till utan man tog också tillfället i akt 

att spela sina grannar ett spratt. Människorna gestaltade ofta illvilliga andar som 

de då trodde fanns omkring dem under denna dag. Det andra är att sambandet 

mellan Hallowtide och de äldre föreställningarna kring Alla helgons och Alla 

själars dag blev mindre betonad och i stället blev det övernaturliga mer aktuellt, 

förstärkta av folksägnerna rörande Samhain.180 Hur Halloween uppfattades runt 

om i Britain berodde på flera olika saker; hur stark de muntliga traditionerna var, 

hur strukturen av ekonomin såg ut och hur den religiösa kulturen såg ut.181 I de 

lantliga områdena var Halloween lika starkt förknippat med skörden och 

förnyelsen av arrendekontrakten av gårdarna och djuren som till den övernaturliga 

världen.182 Skillnaden mellan riterna som ingick i Halloween kan ses på den 

variation av ord under vilken helgdagen är känd. I ett vittnesmål som finns i The 

National Folklore Commission på Irland visar det på att Halloween ofta kallades 

Hollantide eller All Holland och i norra Irland Halleve.183   

 

Idag firas Halloween mest i USA, där den är den andra största festen, bara julen 

anses större, och ses som en fest för barnen då de klär ut sig och går från dörr till 

dörr och frågar trick-or-treat. Familjerna klär in hela huset för att det skall se 

hemsökt ut med pumpor, häxor, spöken och spindelnät med mera. Även i skolorna 

har man uppmärksammat Halloween med fester och parader.184 Många 

skräckfilmer från Hollywood har handlat om Halloween och speciellt filmerna om 

                                                
180 Rogers (2002) s:41 
181 Rogers (2002) s:46 
182 Rogers (2002) s:46 
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Mike Myers, Halloween 1-6 som faktiskt i filmen Halloween 2 refererar till en 

gammal keltisk fest, även om bara ordet Samhain ses som en tillfällig graffiti.185     

I Storbritannien har Halloween gjort ett återvändande och i slutet av oktober fylls 

affärerna med godis och Halloweenmasker. Trick-or-treat utförs precis som i USA 

och upptåg av olika slag har blivit vanligt.186  

                                                
185 Rogers (2002) s: 110 
186 Rogers (2002) s: 86f 
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4. ANALYS 
 

I uppsatsens första del har syftet varit att skildra vilka kelterna på de brittiska 

öarna var genom att belysa vad deras religion består av, var de kom från och hur 

de levde. Eftersom inflyttning till öarna skedde under olika perioder och från olika 

områden och kulturer anser jag att den bild Ross och flera andra forskare har gett 

av det keltiska samhället är mer än trolig. Det finns inte bara en typ av keltiskt 

samhälle eller en typ av kelter. Folket delade dock vissa likheter vilket gjort att 

man ansett sig kunna nämna dem under ett gemensamt namn; Kelter. Uppsatsen 

visar också att termen kelter både kan syfta på ett folk som delar stora likheter i 

språket men också på hur termen kan härledas till folk som delar ett kulturarv.  

 

Forskare har också diskuterat fram och tillbaka om druiderna utförde mänskliga 

offer eller inte. Vissa tycker att de arkeologiska fynd som gjorts i form av till 

exempel högar med människo- och djurben och även de fynd som gjorts av 

människoskallar tyder på detta. Enligt min mening kan man förhålla sig lite kritisk 

till detta. Är detta verkligen bevis på att människor blev offrade? Kan det inte 

också vara möjligt att det är massgravar från en tid då pest eller sjukdomar 

drabbat stora delar av folket? Sådana senare massgravar har påträffats i 

exempelvis Skottland. När det gäller Samhain och om det utfördes människooffer 

under denna fest finns det inga skriftliga och inte heller några arkeologiska källor 

som tyder på. Att druiderna var viktiga för det keltiska folket tvivlar jag inte på 

och inte heller på det faktum att det var de som utförde ritualerna men personligen 

tror jag att den ”vanliga” människan också hade seder och ritualer, även om de var 

privata, tillägnade de gudar som de trodde på inom hemmet. Det keltiska folket 

var polyteister och trodde på mer än en gud. De hade flera stora allmänna gudar 

och gudinnor men också gudar och gudinnor som bara fanns i vissa byar, klaner, 

stammar och familjer.  

 

Då jag inte har direkt använt mig av litteraturen från de klassiska författarna så 

som Caesar och Strabo, har jag fått förlita mig på det material som andra forskare 

har lagt fram. Jag har dock försökt att jämföra vad olika författare 

uppmärksammat kring de klassiska verken för att hålla mig kritisk till materialet. 
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Det jag förstått från de författare och forskare som jag använt mig av i uppsatsen, 

ska man lita till att de stora klassiska författarna beskriver ”sanna” skeenden. 

Anders Andrén skriver i sin bok Mellan ting och text (1997) att litteraturen, i detta 

fall Caesar, avspeglar det egna landet bättre än det land som han egentligen 

försöker spegla. Till exempel berättar Caesars litteratur mer om det egna folkets 

gudar och gudinnor än kelternas i och med att han namnger dem efter de romerska 

motsvarigheterna. Man ska också tänka på att litteraturen är skriven för det egna 

folket under just den tiden.  

 

Festerna som markerade årets skiftningar var viktig för kelterna. Dessa gav 

tillfällen till att träffa andra klaner, man tävlade, lekte och upprättade marknader. 

En utav de viktigaste festerna under det keltiska året var Samhain. Den markerade 

slutet på det gångna året och början på det nya, ungefär som nyårsafton gör för 

oss. Detta var en tid fylld utav övernaturlig intensitet och man kunde komma i 

kontakt med andar och gudar i den undre världen. I del två av min uppsats har jag 

försökt undersöka om det finns någon koppling mellan festen Samhain och 

Halloween. Jag har försökt se om påståendet att Samhain, från att ha varit en 

hednisk fest kom att bli en av de största högtiderna i USA, Halloween.  

 

Hollywood har skildrat Samhain och halloween som en blodig högtid men det 

enda blodiga jag kan finna är den årliga slakten av de kreatur som inte kunde eller 

fick plats för förvaring under de kalla vintermånaderna. Om dessa djur användes 

som offer till Gudarna under Samhain vet jag inte och det finns heller inga bevis 

för att det skulle ha varit så. Det är väl inte helt ologiskt att det kan ha varit så med 

tanke på att djuren ändå skulle slaktas. Jag tycker också att det framgår i 

uppsatsen att ritualer och seder har en stark överlevnadskraft för även om vissa 

ritualer och seder nästan har försvunnit helt så har de kommit tillbaka, kanske i 

något annan form men grundprincipen finns kvar vilket ska diskuteras vidare 

nedan.  

För att undersöka om det finns en koppling och utveckling från Samhain till 

Halloween har jag valt att vidare analysera fem perioder för att uppmärksamma 

om det finns någon logik i påståendet att halloween ursprungligen är en keltisk 

högtid. 
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De redogörelser nedan om vad som var de ”viktigaste” elementen i de olika 

högtiderna har valts utifrån vad jag ansett överlevt till senare högtider. Ordet 

”viktigaste” ska alltså inte förstås som att folket under de tider som redogörs för 

ansåg detta.  

  

I Samhain har jag uppfattat att dessa element som viktigast; A) En tid fylld med 

lekar och samlingar av stammarna. B) ett avbrott i vardagen då andar och andra 

övernaturliga väsen kunde vandra fritt omkring i de levandes värld. C) Det var en 

eldritual och folket tände stora bålar. 

 

De viktigaste elementen i Alla Helgons och Alla Själars dag från 1100-1500-talet 

var; C) Man tände stora bålar för att avvärja sig från onda andar. D) Man gick på 

mässor och bad böner och ringde i klockor för de döda. E) Man ärade helgonen. 

 

De viktigaste elementen i Souling och Alla Helgons och Alla Själars dag på 1600-

1700-talen var; E) Man ärade helgonen F) De fattiga folket gick från dörr till dörr 

och frågade efter mat i utbyte mot böner för de dödas själar. G) Tron på spöken, 

andar och häxor var stark  

 

De viktigaste elementen i Bonfire Night vid 1850-talet; G) En kväll då andar 

häxor och spöken fanns i omlopp. H) Då social omkastning rådde. I) En fest med 

mycket upptåg och bus.  

 

De viktigaste elementen i dagens Halloween:. I) En fest med mycket upptåg och 

bus då ett skräcktema genomsyrar helgen. J) En fest då barnen går från dörr till 

dörr och ropar trick-or-treat. K) En dag då hela familjen är tillsammans. 

 

Här ser man hur ett element vidareförs från en period till en annan och även om 

det inte finns något element i den sista perioden som överrensstämmer med något 

av elementen i den första, kan man se en utveckling och också en gemensam 

grundtanke i alla perioderna. Att namnet på festen varierar under tidens lopp gör 

inte saken lättare. För att besvara arbetets titel: Halloween – ett eko från en keltisk 

högtid?, skulle jag vilja svara så här. Om man verkligen vill se spår av den gamla 

keltiska festen samhain i dagens halloween går det att göra, det är dock frågan om 
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det är riktigt att påstå att Samhain gett upphov till dagens halloween. Att dagens 

barn går från hus till hus och ”frågar” (trick-or-treat) efter godis kan snarare ses 

som en utveckling av Soulingens sed när de fattiga gick från hus till hus och 

frågade efter mat i utbyte mot böner för de döda. Även pumporna med utskurna 

ansikten och med ljus i som finns i dagens halloween kan ses som en utveckling 

av dessa seder då de fattiga som gick runt bar med sig rovor med ljus i som 

symboliserade de dödas själar i skärselden.  

 

Även om det i dagens halloween inte finns några element från sederna kring den 

keltiska festen Samhain, kan man skönja en viss kontinuitet i ett fest firande vid 

månadsskiftet oktober - november. Festerna har under flera århundraden varit 

förknippat med övernaturliga väsen och andar. I dag har det snarare blivit en fest 

där ungdomar klär ut sig och går på fester och är en dag då barnen går runt och 

tigger godis.  

 

I England har Halloween kommit tillbaka men det är i den amerikaniserade 

version, affärerna fylls med godis, man klär ut sig, går på fester och barnen går 

mellan husen och frågar efter godis. När jag var i Skottland och frågade folket, 

både ungdomar och äldre fick jag uppfattningen att denna fest inte har att göra 

med de gamla kelterna och deras firande av festen Samhain.  
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