
de: «Du er snart på toppen!» Kanskje han 
heller burde gitt den til den barbeinte 
mannen som trår varsomt i steinuren 
bak meg. 

Endelig. Nå skimter jeg kirken innhyl-
let i tåke og yr. To pilegrimer kledd i 
goretex og shorts trosser uværet. De 
vandrer 15 ganger rundt kapellet mens 
de sier 15 «Fadervår», 15 «Hill deg, Maria» 
og trosbekjennelsen før også de søker 
tilflukt i den lille, hvite kirken. Hutrende 
tenner jeg et stearinlys og sender tanker 

til mine nærmeste. Tre unge kvinner lig-
ger på kne foran St. Patrick-statuen ved 
alteret. De bøyer hodet, ber og gjør kor-
sets tegn mot søkkvåte jakker.

Uværet glir raskt over, slik det har for 
vane her på den irske vestkysten. På vei 
ned, da jeg er ferdig med den verste 
steinuren, gir jeg staven min videre til en 
mann med dårlige knær. St. Patricks sta-
fettpinne.

Sunniva – eller sagnet om henne – inngår 
i rekken av irer som seilte over havet og 
grunnla kristne samfunn og klostre. 
Flere av disse lå på Hebridene og Orkn-
øyene, områder som ble underlagt Norge 
i vikingtiden. 

Bli med tilbake dit, på en keltisk pile-
grimsreise i vesterled. Men la oss først 
starte i St. Sunnivas hjemland, Irland. 

Det er søndag morgen da jeg parkerer 
ved foten av det kjegleformede fjellet 
Croagh Patrick i Mayo fylke på den irske 
vestkysten. Ifølge legenden var det på 
toppen av dette lysegrå kvartsittfjellet at 
Irlands nasjonalhelgen St. Patrick fastet 
i 40 dager og netter i år 441. 

I dag er det lille kapellet på toppen av 

fjellet et viktig pilegrimssted. Mange vel-
ger å bestige det hellige fjellet den siste 
søndagen i juli. 

St. Patrick får æren av å ha kristnet 
Irland på 400-tallet og for at den grønne 
kløveren er blitt et symbol på sma-
ragdøya. Ved å holde frem kløveren over-
beviste han de irske småkongene om at 
det gikk an å være tre, men likevel ett. 

Et massivt, grått steinhav ligger mel-
lom meg og toppen. En mann på vei ned 
gir meg staven sin og lyver oppmuntren-

Pilegrimsreise i vesterled
På øya Selja sør for Stadlandet i Norge hedres fortsatt den irske helgenen  
St. Sunniva. Det er ikke tilfeldig at Norges første helgen og de hellige  
seljamennene kom fra «den grønne øya».

AV KIRSTI MACDONALD JAREG
Forfatter Croagh Patrick

Det hellige fjellet

De norrøne i vesterled
• Fra slutten av 700-tallet beretter irske og skotske mun-
ker om brutale vikingangrep, særlig plyndring av klostre. 
Men etter hvert bosetter de norrøne seg på permanent 
basis i Irland, på Hebridene og på Orknøyene. De stifter 
også familier, og flere lar seg døpe, for både irene og 
skottene har allerede vær kristne i over 300 år ved starten 
av vikingtiden.
• Områdene i vesterled går med tiden ut av norsk herre-
dømme. Kong Magnus Lagabøte oppga Hebridene og Isle 
of Man ved freden i Perth i 1266. Avtalen var at den skotske 
kongen skulle betale en årlig avgift i evig tid som kompen-
sasjon (noe han ikke gjorde). Orknøyene ble pantsatt til 
Skottland i 1468 av Christian 1, konge over Danmark-Nor-
ge, og Shetland året etter. Pantet ble aldri innløst.

Papa Stronsay

Iona

Croagh Patrick

På pilegrimsdagen «Reek Sunday» klatrer over 20.000 
menneske r, mange av dem barføtte, opp Croagh Patricks  
764 høydemetere.    Foto: Kirsti MacDonald Jareg

St. Patrick var bare i tenårene da han ble kidnappet fra 
et sted i dagens Storbritannia og solgt som slave i 
Irland. Etter seks år som gjeter klarte han å rømme, 
men hadde i mellomtiden funnet Gud mens han opp-
holdt seg i ødemarken. Flere år senere vendte han tilba-
ke til Irland for å misjonere og kristne landet. 
 Foto: Andreas F. Borchert/Wikimedia Commons U
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Iona er en liten øy på vestkysten av 
Skottland, omkranset av hvite sandstren-
der. Lukten av kull slår mot meg idet 
fergen legger til ved den lille landsbyen 
Baile Mòr, en husrekke i granitt, der fles-
teparten av øyas omkring 170 fastboende 
bor.

Iona regnes som kristendommens 

vugge i Skottland, og igjen starter det 
hele med en irsk misjonær. Året er 563 
da abbeden Columba, eller Colmcille på 
gælisk, kom seilende fra Irland, kastet et 
blikk sørover, konstaterte at irskekysten 
endelig var ute av syne og gikk i land på 
Iona. Legenden sier at han grunnla klos-
teret som en botshandling.  

Slik gikk det til, fortsetter historien, at 
skinnbåten til Columba og 12 apostler 
skrapte mot en av Ionas vakre strender 
12. mai. Kanskje var det en hebridisk vår-
dag, der blåsjatteringer blafret mot den 
hvite sandbunnen. 

Columba og følget hans bygget et 
enkelt kloster av plank, og snart ble øya 
et av de viktigste religiøse lærestedene i 
Europa. Pilegrimer trampet i ukevis gjen-
nom skotske, golde dalsøkk eller kom 
seilende. Men én ting har dagens pilegri-
mer til felles med middelalderens tilrei-
sende. Iona byr på ro, tid til bønn og 
ettertanke og den spesielle følelsen av å 
være på hellig grunn. 

En smal vei går fra landsbyen og forbi 
ruinene av et nonnekloster fra 1100-tallet. 
Lam gresser fredelig langs veien som fort-
setter forbi hvitmalte St. Columba hotell. 
Til slutt er jeg fremme ved steinkatedra-
len som ble grunnlagt på 1200-tallet over 
stedet der St. Columba bygget det opprin-
nelige klosteret. 

Foran katedralen ruver St. Martin-kor-
set. Det ornamenterte, keltiske korset var 
vitne da norske vikinger angrep Iona førs-
te gang i 795, to år etter angrepet på Lin-
disfarne kloster, som innledet vikingtiden. 
Siden vendte de norrøne tilbake til Iona. 
Igjen og igjen. Til slutt tok munkene kon-
sekvensen av angrepene og evakuerte 
relikviene etter St. Columba til Irland. 
Med i bagasjen var sannsynligvis det som 
i dag er Irlands mest verdifulle kulturskatt 
– den illuminerte «Book of Kells», som 
ligger utstilt i Trinity College i Dublin. 

Før i tiden fulgte pilegrimene en bro-
steinsbelagt gate som gikk fra Martyrbuk-
ten ved havnen og opp til den lille 
kirkegården ved katedralen. Kistene til 
klanhøvdinger og skotske konger, som 
Macbeth, ble båret av sterke hender opp 
langs «De dødes gate» før de ble stedt til 
hvile. Det skal ligge 48 skotske, 4 irske og 
8 norske konger gravlagt på den gamle 
kirkegården. Men de gamle, vindherjede 
gravsteinene holder hemmelighetene for 
seg selv. 

Navnene er visket ut for flere hundre 
år siden.

Iona
Kristendommens vugge i Skottland

St. Martin-korset er 4,3 meter høyt og date-
res til årene rundt år 750 eller noe senere. 
Korset er hugget ut av én enkelt steinblokk, 
trolig fra fastlandet, og viser scener fra 
Bibelen. Foto: John Copland/Shutterstock/NTB

Til tross for alle busslastene som daglig kommer for å besøke Iona katedral, et av Skottlands helligste og 
viktigste historiske steder, er det alltid en fredelig atmosfære på øya. Pilegrimer som turister må nemlig 
belage seg på å ta bena fatt eller sykle langs den smale gaten som leder opp til katedralen. 
 Foto: Kirsti MacDonald Jareg

Til og med kong Magnus Berrføtt skal ha merket den spesielle atmosfæren på Iona under 
et voldelig tokt mot Hebridene i 1098. Snorre Sturlason beretter: Kong Magnus kom med 
hæren sin til Den hellige øya, der ga han grid og fred til alle menn og all deres eiendom. 
Folk forteller at han ville lukke opp døren til den lille Kolumkillekirken. Kongen gikk ikke 
inn, men lukket straks igjen kirkedøren og låste den, og sa at ingen siden skulle være så 
djerv å gå inn i kirken, og slik har det vært siden. Så seilte kong Magnus med hæren sin 
sør til Il [Islay] og herjet og brente der. Foto: Kirsti MacDonald Jareg U
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Den lille øya Papa Stronsay ligger en 
kort båttur fra øya Stronsay på Orknøy-
ene. Jeg har gjort en avtale med fader 
Michael Mary om å besøke øya. Han er 
forstander ved Golgotha kloster, som 
huser munkeordenen The Transalpine 
Redemptorists. «Du kommer akkurat i 
tide til å feire Kristi legemsfest», skriver 
han i en SMS. 

Litt før klokken tre står jeg derfor på 
fergepiren i den lille landsbyen Whitehall 
på Stronsay da jeg hører en fjern motor-
dur og sang. På dekket av en liten sjark, 
blant rosa bøyer og tauverk, klamrer et 
dusin syngende menn i svarte, flagrende 
munkekutter seg fast i rekka. Snart klat-

rer brødrene fra Golgotha kloster opp 
metallstigen på kaia, fortøyer båten og 
forbereder seg til en kort messe i det lille 
kapellet som klosterordenen eier i White-
hall.

Munkeordenen kjøpte Papa Stronsay 
ved en innskytelse da fader Michael 
Mary og noen andre munker var på et 
retreat i Skottland. På den tiden holdt 
de til i Frankrike, men da en eiendoms-
megler viste dem et prospekt av en liten, 
ubebodd øy på Orknøyene, ble nysgjer-
righeten vakt. De tok båtturen over til 
Papa Stronsay og kjente umiddelbart en 
religiøs atmosfære – men så betyr også 
navnet Papar «prest». Navnet viser til at 

også dette klosteret var grunnlagt av 
irske misjonærmunker. Det var fortsatt 
i drift da vikinger koloniserte Orknøye-
ne. Lille Papa Stronsay var med andre 
ord dynket i kirkehistorie. Hva kunne 
passe bedre enn å slå seg til her? 

«Røkelsen vitner om Guds tilstedevæ-
relse», sier fader Michael Mary på vei ut 
av kapellet etter messen, «og blomstene 
vi strør på gaten, er et teppe for Ham». 
Den lille prosesjonen vår marsjerer ver-
dig og syngende gjennom fiskerlands-
byen Whitehalls hovedgate. Selv går 
fader Michael Mary under en gullfarget 
baldakin og bærer på et stort gull- og 
sølvfarget kors. To av brødrene svinger 

små klokker som gir fra seg en klirrende 
lyd.  

Nede ved stranden, ved enden av 
gaten der piren med fiskebåtene ligger, 
venter en flatbunnet lekter. På vei til Papa 
Stronsay fortsetter seremonien, på latin 
og engelsk. Ikke før sent om kvelden blir 
jeg lattermildt satt i land etter at mun-
kene har gått på grunn og lekteren må 
taues løs av en lokal bonde med traktor. 
Dagen har vært fylt av nok en messe, en 
omvisning på klosteret, en tur innom 
drivhuset som munkene drifter selv – og 
et godt hjemmelaget måltid med rødvin 
til. 

Ta en pause på Iona
Pilegrimer kan bo flere 
steder på Iona. Felles er at 
de tilbyr den reisende ro, tid 
til bønn og refleksjon, guds-
tjenester og fellesmåltider. 
Av og til arrangeres også 
pilegrimsvandringer på øya, 
eller man deltar i praktiske 
oppgaver. En gudstjeneste i 
den vakre, gamle katedralen 
er en opplevelse som er 
verdt å få med seg. Iona er 
også stort sett bilfri og byr 
på lange, hvite sandstrender 
og fine turstier. Hvis du vil 

bo på et pilegrimssted, må du bestille plass i god tid i 
forveien. For mer informasjon og bestilling:  
iona.org.uk eller iona@island-retreats.org. 

St. Magnus
Orknøyene kan nås med fly fra Bergen i sommermå-
nedene med Loganair. Fra den største øya Mainland 
kan man ta ferge videre til andre øyer som Stronsay 
med Orkney Ferries. I hovedstaden Kirkwall (norsk: 
Kirkevågen) ligger også St. Magnus-katedralen til 
minne om den norskættede helgenen Magnus Orkn-
øyjarl. Den årlige internasjonale St. Magnus-festivalen 
finner etter planen sted 17.–24. juni. 
Se stmagnusfestival.com.

Westport
Hvis du vil bestige det hellige fjellet Croagh Patrick, er 
den vakre landsbyen Westport et godt sted å bo. 
Westport ligger omkring én mil fra Croagh Patrick og 
byr på mange restauranter og puber. Få ting smaker så 
godt som en Guinness etter den strabasiøse ferden. 

Papa Stronsay
Munkene gjenerobret en del av Orknøyene

Munkene som bor i klosteret på Papa Stronsay, kommer fra hele verden og er blitt en del 
av hverdagsbildet i lokalsamfunnet. Foto: Kirsti MacDonald Jareg

1792: Kong Gustav 3. blir 
skutt under et maskerade-
ball i Stockholms opera-
hus. Tidligere samme 
kveld hadde kongen fått et 
anonymt brev der han ble 
advart mot å gå på ballet. 
Han valgte å trosse advarselen og 
innfant seg i operahuset iført et mør-
keblått kostyme med hvit maske. Her 
ble han ifølge øyenvitneskildringer 
omringet av en gruppe maskerte 
menn og skutt i ryggen på kloss hold. 
Han dør av skadene 13 dager senere. 
Den maskerte skytteren viser seg å 
være en kaptein ved navn Jacob 
Johan Anckarström. Selv om mye 
tyder på at han er del av en adelig 
konspirasjon mot kongen, blir ingen 
dømt for medvirkning til drapet. 
Anckarström blir halshugget i Stock-
holm 27. april.
1943: Statistisk sentralbyrås viktigste 
publikasjoner blir nektet utgitt av det 
tyske sikkerhetspolitiet, med unntak 
av engrospris- og leveomkostningsin-
deksen. Årsaken er at Reichskommis-
sar Josef Terboven ikke ønsker å gi ut 
statistikk som viser at det går skralt 
med Norge etter nyordningen.

1969: Golda Meir (70) blir 
Israels første kvinnelige 
statsminister. Lenge før 
Margaret Thatcher kalles 
for «jernkvinnen», bærer 
Meir det samme tilnavnet 
i israelsk politikk. Israels 
sterke leder gjennom flere år, David 
Ben-Gurion, omtaler henne ved en 
anledning som «det eneste mannfol-
ket i regjeringen».

1971: Trygve Bratteli (Ap) presente-
rer sin første regjering. Blant de 16 er 
familie- og forbrukerminister Inger 
Louise Valle eneste kvinnelige stats-
råd.

Kilder: Store norske leksikon, NTB, 
Aftenposten, engelund.dk, Wikipedia, 
Oslo Byleksikon, britannica.com, ordtak.
no, arbark.no, okkupasjonen.no, sket.dk.

16
mars

På denne dag

17
mars

Golda Meir 
hadde bl.a. 
vært uten-
riksminister 
i Israel.  
Foto: AP

Foto: Shutterstock/NTB

Foto: Shutterstock/NTB

Foto: Shutterstock/NTB
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