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Sammendrag 
Denne oppgaven er en analyse av hvordan nysjamaner i Norge har forandret seg etter 

Facebook og andre sosiale mediekanaler ble etablert i 2005. Oppgaven drøfter også hva 

begrepet nysjaman betyr og hvordan forskere og ulike religiøse aktører definerer kategorien. 

Videre har jeg undersøkt nysjamaners markedsføring og hvordan dette kan sammenlignes 

med en type misjonering. Oppgaven undersøker også hvordan nysjamaners påvirkning fra 

sosiale medier kan ha bidratt til en type endring av lederrollene i dagens sjamanistiske 

trossamfunn. Det er spesielt tre nysjamaners virksomhet jeg diskuterer i oppgaven. Jeg 

drøfter hvordan de konstituerer sine lederroller, hvordan de bruker sosiale medier og hvilke 

elementer de anvender i markedsføringen. Data er innhentet fra sosiale medier og 

sjamanistiske nettsider.  
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1 Innledning  
 

I det moderne norske samfunnet møter vi norske sjamaner på TV, i sosiale medier og i 

ukeblader og noen av dem har egne hjemmesider og nettbutikker, men som en kanskje ikke 

tenker noe over. Sjamanisme inngår i samisk kultur og religion, men gjennom 

oppblomstringen av den såkalte New Age-religion har sjamanistiske elementer blitt 

populære. Et særtrekk ved nyreligiøsiteten er at tradisjonelle religiøse elementer fra flere 

tradisjoner blandes, og i denne oppgaven vil jeg undersøke framveksten av det som kan kalles 

nysjamanismen i Norge. 

 

Vi kan spore en merkbar endring i nordmenns forhold til sjamanisme. På 1700-tallet ble 

samiske sjamaner, og på bakgrunn av mangelfull kunnskap da det finnes få kilder, ansett som 

mennesker med onde krefter, mens en i dag konsulteres av nysjamaner som alternative leger 

og psykologer. Denne oppgaven vil ta for seg endringer innen norsk nysjamanisme siden 

2005 til og med 2017, slik nysjamanismen framtrer i sosiale medier. Jeg vil også undersøke 

om den norske nysjamanismen er blitt påvirket av sjamanistiske retninger som eksisterer 

utenfor Norge. Denne typen påvirkning på nysjamanismen vil jeg undersøke i kontekst av 

den pågående globaliseringsprosessen. Nysjamanismen har blitt mer aktuell i Norge som 

følge av en større interesse for naturen, fysisk og psykisk helse blant den norske befolkning. 

 

1.1 Problemstilling 
Grunnen til at jeg har valgt å begrense oppgaven til nysjamanismens utvikling etter akkurat 

2005, er fordi det er rundt det året sosiale medier som Facebook og YouTube ble etablert. 

Facebook ble opprettet i 2004, men var først kun tilgjengelig for bruk av amerikanske 

universitetsstudenter. I 2006 fikk alle utenlandske personer over 13 år med en gyldig e-post 

adresse tillatelse til å registrere en egen Facebook-profil. 

 

Facebook er det største sosiale mediet som blir brukt, med 1.71 milliarder aktive brukere i 

følge statistikk per 13. november 2016, det vil si 1/7 av verdens befolkning (Statista, Inc. 

2016). Facebook er et sosialt medie som i stor grad kan bidra til for eksempel politiske 

endringer i verden. Eksempler er partier som fokuserer på å nå ut til potensielle velgere 

gjennom Facebook, og som derfor kan ha større sannsynlighet for å vinne valg (Elgot 2015). 
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Gjennom Facebook har en også muligheten til å velge nøyaktig hvilken målgruppe en har lyst 

til å nå ut til. Det konservative partiet i England brukte 120 000 pund i måneden i 2015 på 

Facebook-kampanjer for å få flest mulig velgere (ibid.: avsnitt 21). Facebook har derfor en 

type makt og påvirkningskraft som også kan øke oppslutning om en religiøs retning, og i 

denne oppgaven vil jeg undersøke om Facebook brukes til å spre informasjon om, samt verve 

tilhengere til nysjamanisme. Jeg vil også se på hvordan plattformen har påvirket utviklingen 

av denne tradisjonen i Norge. 

 

En generell mediatiseringsteori jeg vil gjøre rede for (se Lövheim 2012: 133) hevder at 

medier kan bidra til endringer i religioner. Jeg vil derfor forsøke å finne ut hvordan verdens 

mest brukte sosiale medie, Facebook, kan ha bidratt til en utvikling av former for 

nysjamanisme i Norge siden 2005. Jeg vil også fokusere på internett som helhet og hvilken 

betydning vår digitaliserte samtid har hatt for nysjamanismen. Jeg går ut ifra at mange av de 

som er interessert i sjamanisme leter etter informasjon på internett. Et annet stort sosialt 

medie jeg vil fokusere på er Youtube. Nettstedet blir vanligvis ikke ansett  som et sosialt 

medie. men har nærmest like mange brukere som Facebook. Jeg vil også fokusere på 

hjemmesider og kort trekke inn nettsamfunnet Twitter. 

 

1.2 Begrepsavklaring 
1.2.1 Medier 
Medier omfatter forskjellige plattformer. Blant annet aviser, TV, radio, filmer og musikk, 

men jeg vil i denne oppgaven hovedsakelig avgrense oppgaven til å omhandle sosiale medier 

på internett. Nærmere bestemt de sosiale mediene Facebook og YouTube som en finner på 

internett. 

 

Medier kan bidra til å danne trossamfunn, ritualer og nisjesamfunn (Stout 2012: 10). Visse 

mediarelaterte opplevelser kan også sies å ha egne religiøse karakteristikker (ibid.: 10). Et 

eksempel er kristenrocken blant pinsevennene, hvor musikken er et medium som 

kommuniserer en religiøs beskjed til lytterne på en oppdatert måte (ibid.: 10). Et annet 

eksempel er regissør Mel Gibsons film Passion of the Christ som kom ut i 2004. Fortellingen 

i filmen er en kristen beskjed om Jesus’ siste dager, og blir formidlet via film som medium.  

 



	   3 

Som følge av teknologiske utviklinger innen media, etter blant annet at internett kom, har 

politikk, samfunn og ikke minst religion endret seg (Stout 2012: 11). Ulike religionsformer 

har blitt påvirket av den globale bruken av internettet siden slutten av 1980-tallet og tidlig 

1990-tallet. Professor i religionsvitenskap, Wade Clark Roof ved University og North 

Carolina og Professor i sosiologi Robert Wuthnow ved Princeton University mener at 

religion har blitt mer personalisert enn før internetts globale bruk eksisterte (ibid.: 11). Det er 

fordi religiøse mennesker som tar i bruk moderne teknologi, som for eksempel 

smarttelefoner, datamaskiner eller lignende med internettilgang, kan finne det de trenger av 

informasjon om religionen sin når og hvor som helst. Mens de tradisjonelle mediene 

vedvarer, er i det 21. århundre også blitt mulig å kombinere eldre medier med den nye 

teknologien, og slik er en mangfoldig måte å mediere religiøse budskap blitt skapt (Stout 

2012: 20).  

 

1.2.2 Facebook 
Jeg vil i denne oppgaven å ta for meg hvordan norske nysjamaner bruker Facebook for å 

markedsføre sin tro og praksis. Det er derfor nødvendig å definere ord og begreper som 

vanligvis blir brukt i sammenheng med Facebook. Å skrive på ‘veggen’ til noen betyr, for 

eksempel, å legge igjen en kommentar på Facebook-siden til en Facebook-bruker. Selv om 

det er mange som bruker Facebook, trenger det ikke nødvendigvis å bety at alle er kjent med 

oppsettet eller språket som har blitt dannet via etableringen av Facebook. 

 

‘The Facebook’ ble etablert av Mark Zuckerberg i 2004 og begynte først som en kanal på 

internett, hvor kun de som studerte på amerikanske colleger og universiteter hadde tilgang. 

Det begynte som en medieplattform hvor studentene kunne laste opp bilder via Facebook slik 

at andre som også hadde Facebook kunne se bildene.  

 

I 2006 ble Facebook åpnet for hele verdensbefolkningen. Det var da mulig å laste opp bilder 

av andre og “tagge” personer, det vil si å opprette en lenke til andre personers Facebook-sider 

gjennom deres bilder. På denne måten kunne Facebook helt fra starten av lage et sosialt 

samfunn på internett. Facebook har i tillegg gjort det mulig for personer å annonsere 

arrangementer – et tema jeg vil komme tilbake til senere i oppgaven i min diskusjon av 

hvordan sjamaner kan markedsføre aktiviteter gjennom Facebook.  
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Facebook gjør det mulig for en person eller et selskap å lage et arrangement hvor de som er 

invitert kan svare via Facebook om de vil delta på arrangementet eller ikke. Slik blir det 

enklere for de som har opprettet et arrangement å estimere omtrent hvor mange som vil møte 

opp. Arrangementet trenger ikke nødvendigvis å være lukket, det kan også være åpent for 

resten av Facebook-brukerne, så hvem som helst kan melde seg på et arrangement. 

 

1.2.3 YouTube 
YouTube er en videoplattform på internett, men som nevnt over har ikke YouTube den 

samme typen sosial media-status som Facebook. Det er ikke like mange som forstår at 

YouTube faktisk er et sosialt medium. Først og fremst er YouTube et sted hvor hvem som 

helst med en internettilkobling og gratis YouTube-konto kan publisere sine egne 

hjemmelagde eller profesjonelle videoer. 

 

Hver YouTube-bruker kan også kommentere på de fleste filmene på YouTube i 

kommentarfeltet under filmen eller gi en tommel opp eller ned, med mindre kommentarfeltet 

har blitt låst for kommentarer og “tommel opp”. Hvis en YouTube-bruker får mange tomler 

ned på filmene sine kan det også tolkes i den retning av at filmen ikke er legitim, og kan gi 

YouTube-brukeren som publiserte filmene et dårlig omdømme. 

 

Det faktum at hver YouTube-bruker kan kommentere og gi tomler opp eller ned er et konkret 

tegn på at YouTube er en demokratisk sosial mediekanal og ikke bare et sted en kan se 

filmsnutter. YouTube-brukere kan også kommunisere med hverandre i en åpen samtale i 

kommentarfeltet under filmen. 

 

1.2.4 Tradisjonell sjamanisme som religionsform 
Det er først og fremst viktig å få frem i oppgaven om jeg velger å definere sjamanisme som 

en religion eller ikke. Professor i religionshistorie og ekspert på samisk sjamanisme, Brita 

Pollan (1993: 175) påstår at sjamanisme ikke er en religion. Pollan velger heller å definere 

sjamanisme som en religiøs praksis, “[…] forbundet med en bestemt måte å kontakte 

oversanselige virkelighetsplan på for å avhjelpe forskjellige krisetilstander” (ibid.: 175).  

 

Den svenske religionshistorikeren Åke Hultkrantz definerer sjamanisme som en religiøs 

konfigurasjon, og ikke som en religion i seg selv, hvilket essensielt betyr at sjamanisme kan 
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sameksistere med andre religioner (Bäckman og Hultkrantz 1978: 11). Hultkrantz definerer 

det slik; 
What I design as a religious configuration is a semi-independent segment of an 

ethnic religion in which all beliefs, rites and epic traditions correspond to each 

other and make up an integrated field, often with the exclusion of beliefs, rites 

and traditions which play a role in another segment of the same religion. A 

nuclear feature of the religious configuration is what social anthropologists call 

the “belief system,” i.e. the coordinated, interrelated chain of religious beliefs 

that constitutes the basic motivation of the segmentation. Shamanism is a 

religious configuration with such a belief system, namely, an ideology and a set 

of expectations concerning shamans. 

(Bäckman og Hultkrantz 1978: 11) 

Slik jeg tolker definisjonen til Hultkrantz innebærer det at sjamanismen kan knyttes til andre 

religioner og slik kan sjamanismen oppleves som en religion. 

 

Jeg er delvis enig i Hultkrantz’ definisjon av sjamanisme som religiøs konfigurasjon, at det 

kan sameksistere med andre religioner, og at det finnes en type forventing til hva en sjaman 

bedriver. Jeg er derimot ikke enig i at sjamanisme ikke kan kalles for en religion i seg selv 

uavhengig av andre organiserte religioner. Jeg har derfor valgt å bruke Gilhus og 

Mikaelssons religionsdefinisjon. De definerer religion som den observerbare 

kommunikasjonen mennesker har med hypotetiske guder og øvre makter som de har i sitt 

forestillingsunivers (Gilhus og Mikaelsson 2001: 29). I oppgaven velger jeg å definere den 

tradisjonelle sjamanismen ut ifra Gilhus og Mikaelssons religionsdefinisjon, da begrepet 

dekker det som har blitt observert av religiøs praksis fra tidlig samisk sjamanisme, men også 

blant annet nord-eurasisk sjamanisme. Hvilket betyr at jeg velger å definere sjamanisme og 

nysjamanisme i denne oppgaven som en religion. Et siste begrep som det er litt vanskelig å 

definere er sjamanist. Jeg kommer i denne oppgaven til å bruke det begrepet om de som ikke 

nødvendigvis praktiserer som sjaman, men som tror på det sjamanistiske verdensbildet, blant 

annet at alt i naturen er besjelet. 

 

I Le Chamanisme et les techniques archaïques de l'extase (1951) skrevet av 

religionshistorikeren Mircea Eliade og oversatt til engelsk i 1964 ved tittelen Shamanism: 

Archaic Techniques of Ecstasy, definerer han kort det komplekse fenomenet sjamanisme på 

en nøytral måte som en teknikk for ekstase (Eliade 2004: 4). Denne definisjonen mente 

Eliade best dekket det han betraktet som sjamanisme i Sentral- og Nord-Asia, samt Nord-
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Amerika, Indonesia, Oceania og andre steder i verden (ibid.: 4). Eliades definisjon av 

begrepet sjamanisme fungerer som referanse for min senere drøftelse av begrepet 

‘nysjamanisme’. 

 

I Die Religionen der Mongolei (1979) av den østeriske historikeren og mongolisten Walther 

Heissig – oversatt til engelsk av professor i religionshistorie Geoffrey Samuel i 1980 – 

forklarer Heissig at det er vanskelig å gi en definisjon av kategorien ‘sjamanisme’ da denne 

religionsformen ikke har en kanon (Heissig 1980: 2). Dette betyr at all videreformidling av 

religionen har skjedd gjennom muntlig overlevering av historier, tro og skikk (Heissig 1980: 

3). Siden Mongolia er et stort land, på nærmere tre ganger størrelsen til Frankrike, har det 

oppstått variasjoner i måten religionen har blitt praktisert på. Det finnes også bevis for at 

sjamanismen på et tidlig tidspunkt her utviklet seg i forskjellige retninger. Et av de mest 

fremtredende eksemplene finner en i deres hymner og fortellinger. Fortellingene tar som 

regel for seg geografiske områder hvor disse hendelsene har skjedd (ibid.: 3). Det må derimot 

være enighet blant sjamanene om hvilke historier og hymner de godkjenner. Så, i noen 

områder kan sjamanene godkjenne en fortelling, mens andre sjamaner, lokalisert et annet sted 

kan være uenige. Dette gjør at de har sine egne fortellinger og hymner som gjenfortelles 

videre i deres gruppe. Sjamanismen har på senere tidspunkt blitt delt inn i større retninger. 

Jeg har valgt å trekke inn den tidlige mongolske sjamanismen i oppgaven for å vise at den 

tradisjonelle samiske sjamanismen og den mongolske sjamanismen er sammenlignbare. 

 

For å sette en historisk kontekst til nysjamanismen i Norge i dag vil jeg gi en kort innføring i 

to ulike typer tradisjonell sjamanisme, den mongolske og den samiske. Med tradisjonell 

sjamanisme mener jeg den samiske sjamanismen før 1700-tallet. Da var ennå ikke den 

samiske sjamanismen påvirket av de kristne misjonærene. Når det gjelder den mongolske 

sjamanismen vil jeg avgrense det til slik den var før 1500-tallet. Disse to “tradisjonelle” 

sjamanistiske religionsformene vil være nyttige for å se om norske nysjamaner bruker 

lignende forestillinger og ritualer i sin nyetablerte sjamanpraksis. 

 

1.2.5 Å definere nysjamanisme som nyreligiøst fenomen 
Det er litt vanskeligere å definere nysjamanisme enn hva vi har lest om tradisjonell 

sjamanisme. Det er fordi det står “ny” foran begrepet sjamanisme, men det betyr ikke at 

religionen er “ny”, da den bygger videre på den tradisjonelle sjamanismen. Blant mange 
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forskere hevdes det at en religion blir kalt for en “ny” religion hvis den oppstod etter 1800-

tallet (Gilhus og Mikaelsson 2005: 19). På den andre siden finnes det også forskere som 

påstår at nyreligiøsitet oppstod fra rundt 1960 – 1970-tallet (ibid.: 19) 

 

Hva er bakgrunnen til enkeltpersoner som tiltrekkes av nysjamanismen på nettet og i sosiale 

medier? Særtrekk en kan finne innen nyreligiøse bevegelser i Vesten er blant annet 

rasjonalisering og avmytologisering av religion. Gilhus og Mikaelsson (2005: 13) kaller for 

eksempel de som er “[…] deltagere på kurs og workshops om magi og de som er med i 

alternative bokklubber der magi er tema […] mennesker som nærmest kan betraktes som 

nyreligiøse på deltid eller i fritiden”. De hevder videre at innen noen nyreligiøse retninger 

“har guder eller andre overnaturlige vesener liten betydning, i stedet er menneskets selv 

religionens ytterste referansepunkt (Gilhus og Mikaelsson 2005: 19). Religionssosiolog Paul 

Heelas kaller det for “selvreligion” (ibid.: 19). Nyreligiøse retninger avmytologiserer på den 

måten deres egen religion. Det er slike trekk jeg vil drøfte gjennom oppgaven, og undersøke 

om det gjelder nysjamanismen. 

 

Men nysjamanene definerer derimot selv sin egen religionsform, dette er en emisk definisjon, 

og på den andre siden har forskere, som for eksempel Eliade, en akademisk definisjon av 

fenomenet, en etisk definisjon. I tillegg gjør bruk av blant annet sosiale medier at 

nysjamanismen tilpasser seg og transformerer seg i svært hurtig tempo (Hammer 2015a: 

379). Alt dette gjør det vanskelig å definere nysjamanisme, men globaliseringen har gjort 

sjamanismen tilgjengelig for alle og mer “demokratisert” enn for eksempel den tidlige 

samiske sjamanismen fra 1600-tallet (Gilhus og Mikaelsson 2005: 111).   

 

Russell T. McCutcheon (2001: 229) skriver i Critics not Caretakers (2001) at en er først nødt 

til å definere, klassifisere og skille religioner, før en i det hele tatt kan diskutere dem. 

McCutcheon (ibid.: 229) hevder videre at religioner ikke er noe som bare eksisterer der ute 

som noe konkret som vi skal finne ved induksjon, analyse og tolkning ved bruk av 

hermeneutiske verktøy og fenomenologi. Nettopp derfor, mener han, er kategorisering og 

klassifisering viktig. McCutcheon (2001: 230) mener at forskeren må være varsom med å 

generalisere og essensialisere religion, fordi det bidrar til forutinntattheter, i stedet for å 

danne teorier.  
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Jeg støtter meg på McCutcheon når jeg velger å studere nysjamanfenomenet som; 

“observerbar oppførsel av biologiske, historisk plasserte mennesker og menneskesamfunn 

som prater, handler og organiserer seg selv på måter som gjør en akademiker nysgjerrig og 

villig til å analysere” (McCutcheon, 2001: 11). 

 

Jeg følger McCutcheons råd nettopp fordi nysjamanisme og alt det kategorien innebærer er 

vanskelig å definere. Dette er fordi personer som kaller seg sjamaner fordi de ser mange 

likhetstrekk med sjamanisme, kan like godt kalle seg for medier i stedet. Jeg vil komme 

tilbake til dette spørsmålet senere i oppgaven under en drøfting av hva det innebærer å være 

en nysjaman, og om hvordan de selv velger å definere seg. 

 

Craig Martin skriver i A Critical Introduction to the Study of Religion (2012: 157) at 

populære religioner og kulturer ikke er “ubevegelige” og at religioner gjennomgår 

“evolusjoner, transformasjoner og metamorfoser” (ibid.: 157). Dette vil jeg ta som 

utgangspunkt når jeg undersøker i hvilken grad sjamanismen i Norge har endret seg i 

perioden 2005 til 2017. Oppgaven min blir da å undersøke og å analysere hva de faktiske 

endringene i nysjamanismen innebærer. 

 

Jeg vil drøfte videre definisjonen av nysjamanisme i kapittel 3 – Norsk nysjamanisme og hva 

det innebærer. Jeg vil også påpeke at begrepet sjaman og nysjaman vil bli brukt om 

hverandre når jeg refererer til en nysjaman, men ikke motsatt. Dette er fordi jeg anvender 

sjaman som et paraplybegrep for både nysjamanisme og sjamanisme, og jeg vil i kapittel 2 

gjøre rede for noen forskjellige typer klassisk sjamanisme. 

  

1.3 Teori & Metode 
For å kunne analysere nysjamanismen slik den har manifestert seg gjennom sosiale media-

plattformer i perioden 2005-2017 vil det ikke være tilstrekkelig å kun anvende én teori. Jeg 

vil anvende deler av tre forskjellige hovedteorier, som tar for seg ulike aspekter av 

problemstillingen, hvordan internett og sosiale medier har påvirket endringen av 

nysjamanismen i Norge etter 2005. Den første teorien er en globaliseringsteori som vil ta for 

seg hvordan sjamanismen har blitt påvirket av verdenssamfunnet. Den andre teorien er en 

mediatiseringsteori, som peker på hvordan mediene er med på å endre og nærmest skape 
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religioner. Vil det være tilfellet med sjamanismen også? Den tredje og siste teorien tar for 

seg Paul Giffords tre kategorier knyttet til religiøse autoriteter; skrifter, tradisjon og karisma. 

 

1.3.1 Globaliseringsteori 
Jeg har valgt å anvende Roland Robertsons globaliseringsteori som diskuteres i Religion and 

Globalization (1994). Det er en interessant teori fordi den gir et bilde av en verden der 

nasjonale identiteter forsøkes etablert, men der nasjonale identiteter paradoksalt nok vil 

framstå i en globalisert versjon. Religionssosiolog Peter Beyer diskuterer teorien, og hevder 

at religion og globalisering utvikles i en paradoksal prosess: 
Globalization thus involves a double and somewhat paradoxical process. Because 
there is no common and dominant model to which societies can conform, each 
society creates its own particular image of a global order by promoting, even 
inventing, its own national image of the good society – in short, its own national 
identity. 

(Beyer 1994: 28) 
I følge Robertson kan etableringen av en religion som nysjamanisme være et motsvar til 

globaliseringen som pågår i verden, men samtidig vil utviklingen av nysjamanismen 

paradoksalt nok være et globalisert fenomen (Beyer 1994: 29). Jeg vil se om denne teorien 

har forklaringsverdi når det gjelder nysjamanismen som eksisterer i Norge. 

 

1.3.2 Mediatisering 
En oppgave som skal undersøke hvordan sosiale medier påvirker nysjamanismen må også 

anvende teori som omhandler mediene. Teorien om mediatisering er en påstand om at 

mediene til en viss grad er med på å påvirke, utvikle religioner og endre menneskers syn på 

religion. I dag har mediene stor nok påvirkningskraft til å endre religioner, men hva er 

mediatisering?  

  

Lynn Schofield Clark (Lövheim 2012: 133) gir en definisjon av mediatisering. Hun påstår at 

medias portrettering av religionen er med på å endre og å skape fenomenet. Hun skriver: 
The process by which collective uses of communication media extend the 

development of independent media industries and their circulation of narratives, 

contribute to new forms of action and interaction in the social world, and give shape to 

how we think of humanity and our place in the world. 

Den danske professoren i medievitenskap Stig Hjarvard (Lövheim 2012: 132) påstår at 

mediatiseringen endrer “kjerneelementene” i religioner, gjennom hvordan media påvirker 

formidling av religion til individer og grupper. Oppgaven min blir derfor å undersøke og 
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drøfte om det er slik at media, gjennom blant annet Facebook, er med på å endre den norske 

nysjamanismen. 

 

1.3.3 Paul Giffords tre autoritetskategorier 
Jeg vil i kapittel 7, Autoriteter og hierarki innen nysjamanismen i Norge, drøfte Paul Giffords 

teori om tre autoritetstyper 1) Skrifter, hvordan hellige skrifter bidrar til å etablere en leders 

makt, 2) Tradisjon, hvordan autoriteter og makt blir skapt gjennom tradisjoner, og 3) 

Karisma, hvordan en leder skaper tillit, lydighet og lojalitet blant sine følgere. En kan se at 

disse tre autoritetstypene er basert på Max Webers tredelte autoritetstyper, men Weber velger 

å kalle de for et tradisjonelt herredømme, et legalt rasjonelt herredømme og et karismatisk 

herredømme. Slik jeg tolker Giffords teori er autoritetstypene hans mer rettet mot religion 

enn hva Webers teori er, derfor har jeg valgt Giffords teori fremfor Max Webers. 

 

Det er relevant for oppgaven å trekke frem disse tre autoritetskategoriene fordi sjamaner ofte 

er en type karismatiske personligheter eller autoriteter, i følge Gifford (2012: 406). Jeg vil 

undersøke om rollen Giffords tre autoritetskategorier kan anvendes på tre konkrete norske 

nysjamaner jeg har valgt å studere nærmere. 

 

Det er flere forbindelseslinjer mellom globaliseringsteorien, definisjonsteorien, 

autoritetsteorien og mediatiseringsteorien. I dag er det slik at verdenssamfunnet, gjennom 

globaliseringsprossesser påvirker mediene og således får betydning for hvordan religiøse 

autoritetstyper skapes, og hvordan vi definerer begreper. 

 

1.4 Primærmateriale 
Primærmateriale denne oppgaven er basert på er tekster og uttalelser skrevet av tre norske 

nysjamaner på internett i perioden 2010 til 2017. Jeg vil også anvende informasjon jeg kan 

finne om norske nysjamaner i sosiale medier. Noe av materialet vil også være intervjubasert. 

Jeg har et intervju som har skjedd i sin helhet via Facebook med en kvinne i midten av 30-

årene fra Vestfold i Norge. Jeg har i tillegg en 15 minutters personlig samtale med en av de 

tre nysjamanene som jeg vil referere til senere i oppgaven. Jeg vil også kort drøfte én norsk 

kvinnelig nysjamans måte å markedsføre sine helsebehandlinger på internett og i andre 

medier i kapittel seks. 
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1.4.1 Primærlitteratur  
Noe av materialet jeg har innhentet har vært gjennom Sjamanistisk forbunds egen Facebook-

gruppe, hvor medlemmene av gruppen kan publisere innlegg hvor de tillater brukerne av 

gruppen en “rett til å fremme og utøve en sjamanistisk praksis” (Sjamanistisk forbund 

Facebook-gruppe – forumregler). De tillater også brukerne av gruppen å promotere sin egen 

sjamanvirksomhet og kurs ved at de kan publisere i Facebook-gruppen. 

 

Hjemmesidene til nysjamaner brukes i oppgaven for å vise hvordan forskjellige nysjamaner 

opererer for å nå ut til sine klienter. Jeg har valgt å drøfte Facebook-siden ChagaTM og 

internettsiden Isogaisa-festivalen, begge drevet av nysjamanen Ronald Kvernmo. Jeg har 

også valgt å bruke hjemmesidene til nysjaman Pål-Esben Wanvig og Eirik Myrhaug. 

Hjemmesidene til begge sjamanene er eksempler på hvordan nysjamaner har tilpasset seg 

samfunnets raske teknologiske utvikling. Begge nysjamanene når ut til mange mennesker ved 

bruk av de riktige mediekanalene som for eksempel sosiale medier. Nettsiden og Facebook-

siden til Kvernmo viser en markedsføringsvinkling hvor religionen fremstilles som et 

kommersielt produkt i form av kurs og kostholdsprodukter. Spesielt vil jeg komme tilbake til 

kostholdsproduktet chaga i kapittel 6 – Nysjamaners forhold til natur og helse på internett og 

i sosiale medier. 

 

1.4.2 Sekundærlitteratur  
Det materialet jeg kommer til å bruke i denne masteroppgaven er for det meste analyser av 

forskningslitteratur om nysjamanisme. 

 

I sin doktorgradsavhandling Samisk nysjamanisme: i dialog med (for)tid og stad (2010) 

drøfter Trude Fonneland forskjellen på en tradisjonell samisk sjaman og en norsk nysjaman. 

Hun diskuterer også forskjellene mellom tradisjonelle sjamanritualer og nysjamanistiske 

ritualer. Avhandlingen analyserer i tillegg hvordan nysjamanene velger å markedsføre seg, og 

hvordan flere nysjamaner bedriver en type misjonering. Det er viktig for meg å undersøke 

denne misjoneringen fordi det kan vise at sjamanismen har i større grad blitt en mer 

institusjonalisert i form av etablerte skoler og kurs i Norge enn den var bare et par 10-år 

tilbake i tid. 
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Nordic Neoshamanisms (2015) redigert av religionshistorikere; Trude A. Fonneland, en 

ekspert på kontemporær religion og samisk sjamanisme, og Siv Ellen Kraft, 

religionshistorieprofessor med ekspertområdet på New Age spiritualitet. Denne boken har 

bidrag fra 11 forskjellige forskere av nyreligiøsitet og nysjamanisme i Norden. Boken 

inneholder også informasjon om to av de tre nysjamanene jeg har valgt å undersøke nærmere 

i løpet av denne oppgaven.  

 

Jeg vil også bruke noe fra religionshistoriker og spesialist på alternativ spiritualitet og 

folkemedisin, Anne Kalvigs bok Spiritisme (2016). Det er fordi boken drøfter definisjonen av 

begrepet medium og sammenligner det med hva det vil si å være en sjaman. Dette 

definisjonsskillet mellom medium og sjaman er viktig å få med seg i oppgaven for å prøve og 

gi en mer nøyaktig forklaring på hva nysjamanismen i Norge er i løpet av oppgaven. 

 

Mircea Eliades Shamanism – Archaic Techniques of Ecstacy, utgitt på fransk i 1950, er en 

eldre og klassisk studie av sjamanisme. Eliade drøfter sjamanistiske tradisjoner fra alle kanter 

av verden, og alt fra ritualer til klesdrakt blir beskrevet i detalj. Boken er en klassiker i studiet 

av sjamanismen og blir hyppig referert til i forskningslitteraturen, men får kritikk av 

religionshistoriker Olav Hammer (2015a: 19 – 21) for å gi et orientalistisk perspektiv på 

sjamanismen. Hammer mener det er fordi Eliade kun gir synonymer på sjamanisme og at han 

bruker sjamanisme som et paraplybegrep som omfatter alt som har den minste affinitet til 

fenomenet som betegnes som sjamanismen. Hammer (2015a: 19) kritiserer også Eliade for å 

være for bastant i hva han mener er en reduksjonistisk beskrivelse av hva den opprinnelige 

sjamanismen er og hvor den kommer fra. Eliade påstår at det er sjamanismen fra Sibir og 

Sentral-Asia som er den “ekte” formen for sjamanisme, og ikke for eksempel den samiske 

sjamanismen en finner i Norden eller sjamanismen som eksisterer i Amerika (ibid.: 19). Den 

ene grunnen til at Eliade påstod at det var sjamanismen fra Sibir og Sentral-Asia som var den 

opprinnelige formen, har med etymologien av ordet sjaman å gjøre som har sitt opphav i 

Tungus-språket fra Sibir. 

 

Boken Media and Religion (2012) av medievitenskapsprofessor ved Universitetet i Arizona 

Daniel A. Stout tar spesifikt for seg temaer innen religiøs markedsføring. Stout skriver samt 

om hvordan media har vært med på å endre religioner til noe annet enn de var før. Boken har 

derfor stor tyngde i oppgaven, siden jeg ikke har funnet mange andre bøker innenfor det 

samme tema. På den annen side er boken fra 2012, og spesielt sosiale medier har endret seg 
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merkbart i løpet av de fire årene. Denne boken vil være en kilde som spesifikt viser til 

mediatiseringsteorien innen religion. 

 

For å gi en definisjon på hva den tradisjonelle samiske sjamanismen innebærer tar jeg 

utgangspunkt i religionshistoriker og ekspert på samisk sjamanisme, Brita Pollans Samiske 

Sjamaner – religion og helbredelse (1993). Jeg har brukt denne boken fordi Pollan viser til 

detaljerte beskrivelser av hvordan samiske sjamanritualer pleide å bli utført på rundt 1700-

tallet, og boken gir et innblikk i hva slags status sjamanene hadde på den tiden. 

 

1.5 Forskningsetikk 
Ved bruk at informasjon fra Facebook anbefaler Den nasjonale forskningsetiske komité for 

samfunnsvitenskap og humaniora, NESH, at samtykke innhentes fra deltakere/informanter 

der dette er mulig (Hvinden og Fossheim 2014). Jeg har samlet data fra Facebook-gruppen til 

Sjamanistisk forbund som er en åpen gruppe, og jeg har valgt å anonymisere alle som har 

kommentert og/eller publisert innlegg. Dette har jeg gjort fordi det ikke var mulig å avklare 

på forhånd i alle tilfeller der jeg har brukt kommentarer og innlegg. Etter mine vurderinger 

inneholder ikke innleggene konfidensiell informasjon, men for å være på den sikre siden har 

jeg valgt å anonymisere. Den ene Facebook-informanten jeg har intervjuet er ikke 

anonymisert fordi hun ga tillatelse til at jeg kan bruke hennes navn i oppgaven. Jeg har ikke 

anonymisert materiale jeg har brukt om lederskikkelser innenfor nysjamanismen som aktivt 

bruker Facebook for å nå ut til tilhengere. Dette er materiale som er fullt tilgjengelig for 

hvem som helst på internett, og disse sjamanlederne velger å eksponere seg i det offentlige 

rom for å promotere sin virksomhet, enten det er på Facebook, nettsider eller på messer. 



	  14 

2 Historisk bakgrunn 
2.1 Samisk sjamanisme 
Vår tidlige religionshistoriske kunnskap om tradisjonell samisk sjamanisme var i hovedsak 

basert på det de norske misjonærene skrev om sjamanene på 1700-tallet (Solbakk 2008: 7). 

En av disse misjonærene var læreren Isaac Olsen som oppholdt seg i Varanger fra 1703 til 

1708 (Solbakk 2008: 9). Olsen lærte seg samisk, og levde blant samene. Olsen ble på mange 

måter hatet av det samiske folket fordi han gjorde samenes åndedyrkelse og offersteder kjent 

(ibid.: 9). Samene valgte derfor å gjøre livet til Olsen vanskelig. Religionshistoriker og 

ekspert på samisk sjamanisme, Brita Pollan (2007: 14), har skrevet at om Olsen ikke hadde 

hatt kjennskap til den kristne djevelen, ville han mest sannsynlig ikke kunnet skildre samenes 

religion og kultur på den måten han gjorde. Olsen var ikke i tvil om at samenes sjamanisme 

var den rake motsetningen til Gud og himmelriket. Olsen påstod videre at samene i Finnmark 

var djevelens utvalgte folk og at “ondskapens sentrum” lå i nordområdene (ibid.: 14). Olsen 

hadde skildret sjamanene, eller noaidiene, og sjamanfølget, noaidigázzi, slik: 
 

Det levde en mann i Varanger som het Mathias Melchersen. Han var gift og kunne 

også lese bøker. I 1704 kom “noaidigázziene” til han og tilbød seg å lære han 

noaidikunsten, som var hans arv etter slekten som er utdødd. For han var født og 

båren til å motta den kunsten. Men han sa nei, at han ville ikke lære den om han så 

hadde vært født og båren ti ganger til det. Dessuten hadde han et svakt hode som 

ikke kan tåle eller huse så mange kunster og anstrengelser. Han hadde nå først lært 

seg å lese bøker, og derfor kunne han ikke love å lære seg noaidikunsten, for hodet 

hans kunne ikke tåle eller huse to slags kunster. Så bad de han bare tro på boken 

sin og dø og se hvilken nytte han hadde av det. For nå skulle de pine og plage han 

til døde, siden han ikke ville motta den gode kunst som hadde tilhørt hans forfedre, 

og som de hadde brukt til å hjelpe både seg og sine i sykdom, ulykker og alt annet 

ondt og til å skaffe seg både levevei og lykke og langt liv. Så ble mannen straks 

syk, og noaidigázziene pinte og plaget han med mange slags og utallige plage, helt 

til han døde av de sykdommer. 

(Solbakk 2008: 7) 
 

Fra denne skildringen fra tidlig 1700-tallet av samisk sjamanisme er det i all hovedsak svart 

magi og ondskap som blir trukket frem som trekk ved sjamanene og religionen deres. 
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Noaidi er oversatt fra samisk og betyr ‘sjaman’. Det kan også oversettes som en bestemt 

religiøs autoritet. De religiøse lederne i samisk religion ble på nordsamisk kalt noaidi 

(Solbakk, 2008: 15). Både menn og kvinner kunne være sjaman, men det var som regel menn 

som fikk betegnelsen noaidi. Dette var mest sannsynlig fordi de kristne misjonærene var 

opptatt av mannskulturen i samenes miljø og kvinnene ble heller omtalt som hekser eller dømt 

for å drive med trolldomskunst (ibid.: 15). Begrepet noaide har i senere tid også blitt brukt om 

kvinner, men de blir i dag også omtalt som noaideáhkku, ‘noaidikjerring’ (ibid.: 15). Ordet 

sjamanisme er derimot ikke knyttet til én bestemt religion. Det er fordi forskere mener at  

sjamanisme finnes i alle deler av verden (ibid.: 15). 

 

I den tidlige samiske sjamanismen, lik den i Mongolia, var det ikke hvem som helst som 

kunne bli sjaman. Det var kun mennesker med spesielle evner, og sjamanen ble ansett som 

utvalgt av ånder som ikke var av denne verden (Solbakk 2008: 16). De blivende sjamanene 

måtte gjennom hard opplæring, hvor de skulle omgås med og håndtere ånder. Målet for 

sjamanene var å kommunisere med disse åndene slik at åndene kunne bli overtalt til å hjelpe 

til i senere sjamanritualer (ibid.: 16). For at sjamanene skulle komme i transe som gjorde det 

mulig for dem å kommunisere med åndene, måtte de bruke en runebomme, eller goavddis. 

Slike teknikker for å oppnå transe er lik den en finner i blant annet den tidlige sjamanismen i 

Mongolia.  

 

2.1.1 Runebommen – sjamanens viktigste redskap 
Runebommen er viktig for å kunne praktisere som sjaman i klassisk forstand. Men også 

nysjamanene vektlegger runebommen og mener at denne er et av sjamanenes viktigste rituelle 

hjelpemidler. Sjamanismen har ikke noen kanon, men på de samiske runebommene finnes det 

tegninger og tekster som har blitt oversatt til historier, i følge sjamanekspert Brita Pollan 

(2007: 49). Teologen Hans Skanke sammenligner samenes runebomme med den kristne 

katekismen, mens teolog Jens Kildal kaller trommen for Djevelens bibel (ibid.: 49). Den 

norske misjonæren Thomas von Westen, omtalt som samenes apostel, valgte å konfiskere 

sjamanenes runebommer, og den handlingen kan i følge Brita Pollan (ibid.: 49) tolkes som en 

type sensur av samenes hellige skrift. Som følge av Westens konfiskering og destruering av 

runebommene finnes det nå bevart kun 70 samiske runebommer (Solbakk 2008: 24). 
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Runebommen ble i seg selv sett på som et hellig objekt, og det var ikke uvanlig at det ble 

gjort ofringer til trommen (Solbakk 2008: 23). Runebommen måtte lages av spesielle typer 

trær, men ikke spesielle artstyper. Det var heller snakk om unike trær, i den forstand at treet 

måtte stå for seg selv, og i tillegg vokse et sted der det ikke ble truffet av solen (ibid.: 23).  

 

2.1.2 Gode og onde samiske sjamaner 
De samiske sjamanene har på samme måte som de mongolske sjamanene, to typer sjeler. De 

har den fysiske sjelen, og så er det den løsrevede, vandrende sjelen som kan reise til det 

hinsidige eller andre områder for å hente informasjon. Sjamanene hadde evner til å spå i 

fremtiden, helbrede og forklare sykdommer, overvåke samenes moral og hente informasjon 

om hvor de beste jaktmarkene var (Solbakk 2008: 17). Det fantes også gode og onde sjamaner 

i samenes religion. De gode sjamanene gjorde bare godt for siida-folket, samene, og ble kalt 

for Guds vismenn. Tradisjonen hevder at om sjamanene ble behandlet dårlig, kunne de bli 

sinte og dermed sette forbannelser på andre, noe som kunne føre til døden. Disse onde 

sjamanene ville mennesker og dyr vondt, og ble kalt for boranoaidi (Pollan 1993: 78). De 

kunne finne på å sende onde ånder på folk de mente var fiender, og de brukte som regel en 

fugl kalt Wuocko for å sende disse åndene (Pollan 1993: 132). 

 

Det finnes også andre typer sjamaner kalt jouvssaheaddji. Disse var gode sjamaner som kunne 

avverge boranoaidiens onde hensikter (Solbakk 2008: 20). Denne typen sjaman kunne også 

virke som en vigilant, en som passer på at de andre samene for eksempel ikke blir ranet. I 

følge historiker Aage Solbakk (ibid.: 20) kunne jouvssaheaddjien bruke sine krefter til å 

blinde tyver, sette fyr på dem eller binde de fast så de ikke rømte. Dette er konkrete eksempler 

på fysisk skade en sjaman kunne påføre andre uten å være i kontakt med personen. 

 

Som følge av den kristne misjon i Nord-Norge har sjamanisme blitt et negativt ladet ord. Å bli 

kalt sjaman utviklet seg til å bli et skjellsord og synonymt med en som bedrev djevledyrking 

(ibid.: 20). Ordet og posisjonen som sjaman fikk en såpass negativ betydning at samene etter 

hvert begynte å kamuflere sin religion. I Nord-Norge valgte sjamanene å fortsette sin 

virksomhet, men valgte heller å anvende andre betegnelser som for eksempel; buorideaddji  

som betyr helbreder. 

 

2.1.3 Et typisk tradisjonelt samisk sjamanritual 
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Jeg vil her få frem hvordan et tradisjonelt sjamanritual ble fremført av de samiske sjamanene. 

Det vil være relevant å vite om de tidlige sjamaners typiske ritualer for å forstå om en 

nysjaman velger å fremføre sine ritualer på lignende måter som de tidlige samiske sjamanene.  

 

I et typisk sjamanritual vil en noaidi, samisk sjaman, først ta kontakt med sin egen sjamanånd, 

kalt noaiddesvuoigenga (Solbakk 2008: 19). Disse sjamanåndene kan blant annet være en 

noaidifugl noaideloddi, en noaidifisk noaideguolli, en reinbukk noaidesarvvis, eller en orm 

kalt gearpmasj (ibid.: 19). Sjamanen sier til sjamanånden sin “Heathi dal gohccu du mátkái 

(‘nød ber deg nå å begi deg på reisen’)”(Solbakk 2008: 18). Ved å si disse ordene til sin 

sjamanånd noaiddesvuoigenga, ber sjamanen om hjelp fra noaidigázziene, 

sjamanmedhjelperne, sine. Når sjamanhjelperne har ankommet er det to typer hjelpere 

tilstede. Det er de hjelperne som er synlige og de usynlige som kun sjamanen kan se. Den 

første typen hjelpere er sjamanen selv, og en mann og en ung kvinne. Men det kan også være 

to kvinnelige medhjelpere. Kvinnene som deltar som hjelpere har på seg pyntede 

helligdagsklær. De hadde også på seg linluer; grunnen til at de bruker nettopp lin og ikke 

bomull eller ull, er fordi sjamanene påstod at lin inneholdt magisk kraft (ibid.: 18). 

 

De andre sjamanhjelperne er det kun sjamanen som kan se. De er to kvinnelige hjelpere og en 

type energi kalt árja (ibid.: 18). Árja kan nesten oversettes med ånder, eller slektninger fordi 

árja som regel er avdøde slektninger eller andre sjamaner som nå lever i det som kan 

sammenlignes med en sjamans himmelrike, kalt sáivu (Solbakk 2008: 19). 

 

Når selve sjamanseremonien begynner løsner sjamanen på beltet, skoene og personen tar av 

seg luen sin. Sjamanen drikker ruhpaliepmatsjáhci, vann som er blandet med bunnfallet fra 

tran eller brennevin (ibid.: 19). 

 

Etter at sjamanen har drukket vannet med bunnfallet, legger han så ansiktet i hendene og 

vugger frem og tilbake mens han sier “Válmmasjtit hearggi! Sáhtsjalit vatnas!” hvilket betyr 

at kjørereinen skal gjøres i stand, og at båten skal skyves hurtig ut (ibid.: 19). Sjamanen går 

deretter i transe. Noaidien reiser i transen ned i en “usynlig” verden. Denne underverden kan 

ha visse likhetstrekk med den mongolske typen underverden, hvor sjamanen reiser til 

underverdenen for å prate med Erlik Khan, herskeren av underverdenen (Eliade 2004: 10). 

Mens den samiske sjamanen reiser til den usynlige verden, vil de fysisk synlige kvinnelige 

hjelperne i denne verden hjelpe sjamanen på reisen ved å holde en samtale med sjamanen kalt 
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monatæmbe. Kvinnenes funksjon er å hjelpe sjamanen til nøyaktig å vite hvor han er på sin 

reise. 

 

På slutten av ritualet, etter sjamanen har kommet tilbake fra sin “reise” til underverdenen, 

takker han hjelperne sine ved å joike, og han forteller de som er til stede under seremonien at 

de må ofre til gudene (Solbakk 2008: 19). I følge tradisjonen har sjamanen vært i kontakt med 

ånden i underverdenen og fått løst visse problemer ved å gjøre et bytte med ånden. Den 

samiske sjamanen vil også motta en gave eller belønning kalt vearru, som betyr avgift eller 

skatt i dagens samiske samfunn, som takk for et gjennomført ritual (ibid.: 19). 

 

2.1.4 Uforklarlige alvorlige sykdommer relatert til ånder 
Når noen i et samisk samfunn ble smittet av alvorlige sykdommer de ikke kunne forklare, 

kunne en sjaman mene at det var en avdødd slektning som hadde “kastet” sykdommen på den 

syke personen. Tanken var at den avdøde slektningen gjorde sin levende slektning alvorlig 

syk slik at om personen døde ville de ha muligheten til å være sammen med hverandre. Men 

det kunne også tolkes i den retning at den avdøde slektningen ville den levende vondt fordi 

det var noen uoppklarte problemer mellom dem (Solbakk 2008: 19). Sjamanene mente at den 

syke personens sjel var i et dødsrike ledet av en demon kalt Rohttu og Jábmiidáhkká, konen 

hans, og her ble den syke pint (ibid.: 19). Rohttu har kommet til å bety sykdom eller pest i 

samiske samfunn. Sjamanen kunne tilby ofringer til de to demonene for å holde sykdommen i 

sjakk. Det var også mulig for sjamanen, ved hjelp av sine sjamanhjelpere, å ta en trommereise 

for å finne den syke personens vandrende sjel, slik at sjamanen kunne helbrede den. 

  

2.2 Sjamanismen i Norge i dag 
13. mars 2012 ble Sjamanistisk forbund godkjent som et religiøst trossamfunn i Norge, 

hvilket betyr at utvalgte sjamaner knyttet til Sjamanistisk forbund kan utføre religiøse 

seremonier som bryllup, dåp og begravelse. De kan også få økonomisk støtte avhengig av 

hvor mange tilhengere de har (Fonneland 2015: 33). En kan i dag finne nysjamaner som 

påstår at de er både en sjaman, men også en helbreder, når i virkeligheten begrepet 

“helbreder” egentlig allerede er inkorporert i betegnelsen samisk sjamanisme. Men for 

nysjamanene vil det heller være snakk om hvordan sjamanene velger å markedsføre sin 

virksomhet, noe jeg vil komme tilbake til senere i oppgaven i kapittelet Markedsføring av 

nysjamanismen. 
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Det at sjamanen mottar gaver for gjennomføringen av ritualet eller kurs vil en se er i stor grad 

blitt implementert i dagens nysjamanistiske samfunn. Hvor nysjamaner kan ta 200 kr i 

inngangspenger for å oppleve en trommereise (Flaata 2016). Ellers kan enkeltpersoner for 

eksempel betale 2500 kr for et tredagers sjamankurs (Kvernmo 2016). Jeg vil komme tilbake 

til denne typen “institusjonalisering” av sjamanismen og drøfte det senere i oppgaven, samt 

hvordan sosiale medier har bidratt til en mediatisering av sjamanismen. 

 

Nysjamanen Ronald Kvernmo påstår at rus aldri har vært en del av samisk sjamanisme sin 

tradisjon og uttrykker det slik på nettsiden hans;  

 
“Av de eldste samiske sjamanene jeg har snakket med, så er de enige om en ting: Rus har 

aldri vært en del av samisk sjamanisme! Samtlige er også enig om at heller ikke vi skal 

blande rus inn i sjamanismen! […][skrevet i store bokstaver] ISOGAISAFESTIVALVEN 

ER ET RUSFRITT ARRANGEMENT. HVA BETYR RUSFRITT! DET BETYR 

GANSKE ENKELT AT RUSMIDLER IKKE ER TILLATT, HVERKEN I KROPPEN, 

PÅ KROPPEN ELLER I BAGASJEN! DET INKLUDERER ALKOHOL OG ALLE 

FORMER FOR ILLEGALE RUSMILDER. DET BETYR OGSÅ RUSMIDLER SOM 

VOKSER VILL I NORSK NATUR. DET STERKESTE SOM ER TILLATT Å INNTA 

ER BÅLKAFFE... 

(“Rusfritt,” ingen dato, avsnitt 1 – 3).  

 

Det er tydelig at Kvernmo ikke vil ha noen assosiasjoner til rusmidler, mens det samtidig 

vises til kilder hvor alkohol blir inntatt under sjamanritualer. Hva er årsaken til endringen i 

sjamanpraksis? Jeg vil gå nærmere inn på dette tema om rus senere i kapittel 6 –  

Nysjamaners forhold til natur og helse i sosiale medier. 

 

Nysjamanismen i Norge blir mer og mer populær, og sjamaner oppsøkes gjerne på  

Alternativmessen som arrangeres rundt om i Norge, der besøkstallet stiger hvert år. 

Alternativmessen er et stort samlingssted for de som ønsker å reklamere for sine åndelige 

og/eller helbredende tjenester; her har for eksempel spåkoner, sjamaner, kristne og 

kiropraktorer hver sin bod. Messen holder på i tre dager, fra fredag til søndag. Her reklameres 

det for tjenestene og noen av deltakerne har også muligheten til å holde foredrag i avlukkede 

seminarrom. Én av de viktigste sjamanene som valgte å holde et foredrag på 

Alternativmessen i november 2015 var Pål-Esben Wanvig. 
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2.3 Utviklingen av nysjamanisme – Michael Harner 
New-Age-grupper fra Vesten har blitt tiltrukket av nysjamanismen som kan anses som en del 

av nyreligiøsiteten (Bernstein 2008). Utviklingen av nysjamanismen i Vesten i dag er 

påvirket av aktiviteten til nysjaman og antropolog Michael Harner. Michael Harner gjorde 

antropologisk feltarbeid i Peru på 1960-tallet. Harner forsket på sjamanske ritualer, og bedrev 

det religionshistorikere forstår som emisk forskning. Han framstilte sjamanismen “innenfra” 

og han ble påvirket av sjamanismen som han mente var noe vi i Vesten trengte. Harner startet 

det som nå har blitt kjent som Core Shamanism. Core shamanism handler om det å dyrke 

selvutvikling, men ikke nødvendigvis ha troen på at det finnes engler, eller reinkarnasjon, 

men at muligheten eksisterer (Hammer 2015b: 24). Ordet “core” betyr kjerne, og har med 

selvrealiseringen av det som anses som en indre kraft å gjøre. Videre hevder Harner at det er 

viktig for folk i vesten å bruke den “tradisjonelle” sjamanismens kjerneteknikker for å for 

eksempel kunne oppnå transe (Harner 1990: xvii). 

 

2.3.1 Core-Shamanism 
Michael Harner utga Way of the Shaman i 1980, der han beskriver hvordan det er mulig for 

alle å utføre sjamanistiske ritualer. Han hevder at alle kan ta del i denne nye formen for 

sjamanisme for å oppnå realisering av sitt indre jeg. Harner var inspirert av Mircea Eliades 

Shamanism – archaic techniques of ecstasy. Harner strippet sjamanismen for mye av de 

materielle objektene som er viktige i tradisjonelle sjamanistisk ritualer. Harner ville at 

sjamanismen skulle være tilgjengelig for travle mennesker i Vesten som ikke har tid til å 

delta i tradisjonelle ritualer. I stedet for å ha lange sammenhengende ritualer slik tradisjonell 

sjamanisme har, hvor ritualene kan gå over flere dager, valgte Harner å bryte opp ritualene 

slik at mennesker med en travle arbeidsdager kunne få muligheten til å være med på slike nye 

sjamanritualer. Harner har for eksempel delt opp et sjamanistisk innvielsesritual over seks 

uker til å gå over tre år. (Hammer 2015b: 27). 

 

Prisene for å delta på ritualene arrangert av Michael Harner og koster rundt 250 dollar. Olav 

Hammer er ironisk til at sjamankursene må koste mye, og er kritisk til at nysjamanisme har 

etablert egne “sjamanbutikker”. Han skriver: 
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Courses in Harnerian drum journeys are promoted and sold on market premises. People 

who teach courses obviously need to receive an income that is sufficient to cover their 

living expenses and generate at least a modest surplus. Drum journeys and other 

neoshamanic rituals are therefore necessarily treated like any other goods – available for 

those able and willing to pay for the courses […] At the time of this writing (2014), 

two-day workshops in topics such as shamanic healing and shamanic dreamwork were 

offered for roughly 250$ […] Just as there is merchandise associated with most other 

spiritual alternatives in the marketplace, there is a Shamanic Store, where books, CDs, 

drums, and other products can be ordered online. 

(Hammer 2015b: 25 – 26) 

 

Mara Einstein er professor ved Queens college i USA innen mediaøkologi, som er studiet av 

mediamiljøer og hvordan blant annet teknologi og informasjon spiller en stor rolle i 

samfunnet. Einstein mener at en kan finne ut mye om religiøs “branding” og markedsføring 

av religiøse produkter ved å studere historien til New Age religion (Stout 2012: 18). Michael 

Harners markedsføring av en form for nysjamanisme med tilhørende salg av sjamanistiske 

kurs og ritualer er kun ett eksempel på utviklingen som skjer innen nysjamanismen.  

 

Harners nysjamanisme har påvirket utviklingen av nysjamanismen i Norge, noe som tydelig 

kommer til syne gjennom Core-sjamanismens spredning på internett. Internett gjør Harner sin 

religion lett tilgjengelig globalt og er tilgjengelig for alle som har tilgang.  

 

2.3.2 Kritikken mot Core-Shamanism 
Noe av hovedkritikken mot Harners Core-Shamanism kommer fra blant annet professor i 

visuell kultur Robert J. Wallis (2003: 63 – 67). Wallis påstår at Harner bedriver kulturell 

appropriering, hvilket innebærer at en privilegert folkegruppe overtar minoriteters religiøse 

ritualer og kulturelle symboler, og gjør disse til sine egne. Essensen i kritikken går ut på at 

Harner utnytter minoritetene han har studert, for så å bruke sjamanismen for personlig 

økonomisk vinning. Det er nyttig for meg å nevne Harner sin Core-Shamanism fordi den er 

del av den globaliseringen som skjer over internett. Core-Shamanism er en del av den 

allmennkunnskapen alternative nordmenn finner på internett og mer spesifikt i sosiale 

medier.  
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3 Norsk nysjamanisme og hva det kan 
innebære 

 

3.1 Norsk sjamanisme påvirket av dagens globalisering 
Forskning fra tidlig 2000-tallet viser at New-Age religionen Wicca er rangert som en av de 

raskest voksende religionene i Vestens samfunn (Partridge 2004: 47). Det tyder på at det er 

noe innen New-Age som tiltrekker seg flere følgere. Samisk sjaman Eirik Myrhaug påstår i et 

intervju at sjamanismen er en av de raskest voksende religionene i Europa. Han mener en av 

årsakene kan være menneskers daglige tilknytning til det digitale (Mendoza K. 2015). I følge 

Myrhaug fører den teknologiske utviklingen oss vekk fra naturen, og som svar på dette 

oppsøker mennesker religioner som sjamanismen, mener han (ibid.). På den annen side 

begrunner Gilhus og Mikaelsson fenomenet med noe de velger å kalle multireligiøse 

forestillingsuniverser (Kalvig 2016: 19). Det betyr at nyreligiøsitet har smeltet inn i vår 

kultur, og blitt en integrert del av hverdagen vår. Dette er et fenomen som eksisterer blant de 

som ikke har én spesiell religiøs tro, og som er åpne for opplevelser. Disse typene mennesker 

klarer også å abstrahere det essensielt religiøse ved religionen – i dette tilfellet sjamanismen –  

og heller fokusere på opplevelsene ved den religiøse praksis. 

 

Sjamanistisk forbund har hatt en vekst på hele 236% med 44 betalende medlemmer i 2013 og 

148 medlemmer i 2016 (“Antall tilskuddstellende medlemmer,” 2016). Dette kan støtte opp 

under globaliseringsteorien til Roland Robertson, hvor det nasjonale folket paradoksalt nok 

lager en type motstandsbevegelse mot globaliseringen, ved å ta til seg det de påstår er deres 

nasjonale røtter, men ender heller opp med å danne noe nytt (Beyer 1994: 28). Grunnen til at 

de ender opp med å danne noe nytt er fordi samfunnet i for eksempel Norge har blitt såpass 

påvirket av globaliseringen at det er nærmest umulig å komme seg utenom.  

 

Et eksempel vil være hvordan en person velger å gå tilbake til sine samiske “røtter”, ved å ta 

del i den samiske sjamanismen. Problemet ligger i hvordan denne personen finner andre 

følgere innenfor den samiske sjamanismen. I dagens samfunn søker vi opp personer på nettet, 

som regel på Facebook. Jeg vil derfor være enig i at denne “motstandsbevegelsen” mot 

globaliseringen i det hele tatt er en selvmotsigelse. Sjamanismen, slik vi ser den i Norge i 

dag, er ikke den typen sjamanisme Norge hadde for 100-200 år siden. Det kommer heller 
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ikke til å være mulig, slik jeg forstår det ut ifra Robertsons teori, å vende tilbake til hvordan 

religionen var før. Det kan sammenlignes med entropi, en kan helle fløte i kaffen, men det er 

umulig å røre den tilbake igjen til nøyaktig det den var tidligere. Du kan prøve å skille fløten 

fra kaffe så godt du kan, men da eksisterer kaffe og fløten som to litt forskjellige ting enn det 

de var før blandingen. 

 

På den annen side vil det være vanskelig å definere hva disse “røttene” egentlig innebærer, 

men det de prøver å virkeliggjøre er denne fantasien om  hvordan ting var før. Hvordan livet 

var før teknologien og globaliseringen. Problemet kan ligge i definisjonen av ordet 

globalisering. Globalisering innebærer blant annet samhandling og gjensidig forhold mellom 

mennesker og land. Det kan argumenteres for at denne typen globalisering har eksistert helt 

siden menneskene begynte å gå på jorden. 

 

Sjamanen Eirik Myrhaug virker optimistisk til globaliseringen, og mener at det er det som 

trekker folk mot sjamanismen (Mendoza K. 2015). På den måten kan det virke som, slik jeg 

tolker det, at globaliseringen er en type “skremselspropaganda” som kan drive mennesker 

mot sjamanismen, og andre elementer som synes upåvirket av globaliseringen. Følgere av 

sjamanismen vil som regel vekk fra deres stressende hverdag med teknologiske duppeditter, 

og inn i et rolig mentalt nivå. Men slik Robertson beskriver globaliseringsteorien, blir det 

hele en paradoksal prosess, hvor en tror en går vekk fra globaliseringen, men ender heller opp 

med å bidra, ved å inkorporere teknologien i sjamanismen.  

 

3.2 Nysjamanisme kan være bedre tilpasset det moderne 

menneske 
Jeg var på alternativmessen i Lillestrøm høsten 2015, hvor jeg fikk en 15 minutters personlig 

samtale med en nysjaman ved navnet Pål-Esben Wanvig. Han er en praktiserende sjaman 

innen The White Feather Shamanic School og kjent som Rainbow Reiki®, drevet av den 

tyske sjefssjamanen (Lübeck 2010). Wanvig er utdannet gjennom Lübeck, og jobber nå også 

for det alternativt-religiøse selskapet til Walter Lübeck. Rainbow Reiki-selskapet driver blant 

annet med healing, sjamanisme, meditasjon og psykologi (ibid.). 

 

Wanvig er en utdannet sivilingeniør, journalist og sier at han ble sjaman som følge av en 

“burnout” i 2003 og fordi skolemedisinen ikke kunne hjelpe ham (Wanvig 2016a). Wanvig 
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(2012) skrev i det alternativt religiøse bladet Medium i 2012, at religioner inneholder dogmer, 

og har en prest, mens sjamanismen ikke har dette, og sjamanismen kan derfor ikke kalle seg 

for en religion. Wanvig skriver videre at det er nettopp fraværet av dogmer og regler som gjør 

at mennesker nå trekkes mot nysjamanismen. Fordi åndeligheten kan oppleves hvor som 

helst, og når som helst. På den annen side skapte reformasjonen nettopp denne friheten hos de 

kristne også. Det å ikke måtte være i kirken, for å kunne ha kontakt med Gud, men at troen i 

seg selv var det essensielle for å kunne være kristen.  

 

 Da jeg møtte Wanvig, skilte han seg ikke ut fra en ellers vanlig kledd person i midten av 40-

årene. Han hadde på seg en skjorte, flisgenser og kakibusker. Han var glattbarbert i ansiktet, 

smilte, og hadde det som kan tolkes som en positiv utstråling. Wanvig har karaktertrekk i 

retning av den karismatiske ledertypen som Paul Gifford (2010: 406) mener er et særtrekk 

blant sjamaner. Veltalenhet, attraktiv fremtoning og tegn til intellekt, med tanke på Wanvigs 

bakgrunn som sivilingeniør. Alle disse tre punktene som kjennetegner en karismatisk leder 

merket jeg var tilstede under vår 15-minutters samtale. Han begynte med å hilse på meg, og 

repeterte navnet mitt og avsluttet også samtalen ved å ta meg i hånden. 

 

Under dette uformelle og uavklarte intervjuet var det lett å prate med ham. Jeg kom inn på 

definisjonsspørsmålet rundt begrepet nysjamanisme, og spurte om han ville definere seg selv 

som en nysjaman. Da svarte Wanvig at han heller ville definere seg selv som en moderne 

mann som bruker en oppdatert versjon av den tradisjonelle sjamanismen. Han fortsatte med å 

forklare at dette innebærer å bruke verktøy som er mer tilpasset dagens samfunn (Personlig 

samtale med Pål-Esben Wanvig 05.11.2015). Da påpekte Wanvig at han ikke trengte å ha på 

seg noe sjamanklær for å kunne reise til underverdenen, som er en vanlig del av den 

tradisjonelle sjamanismen – som regel for å møte Erlik Khan, som hersker i underverdenen i 

følge den Sentral-Asiatiske tradisjonelle sjamanismen (Eliade 2004: 10). Men Wanvig trengte 

kun å bruke noen millisekunder på å komme seg til underverdenen ved bruk av tankene, og 

oppdaterte teknikker som han har lært seg.  

 

Wanvigs definisjon av begrepet nysjamanisme henger i tråd med Craig Martins (2012: 157) 

teori om at religioner gjennomgår transformasjoner og evolusjoner. Wanvig påstod videre at 

hvem som helst kan lære seg disse moderne sjamanteknikkene. I motsetning til den 

tradisjonelle sjamanismen, hvor de mener at sjamanisme kun er for noen få utvalgte. Og at et 
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fåtall får drømmer som skal være en forutanelse om at de blir den neste kommende sjamanen. 

Det blir også nevnt av Eliade (2004: 109) at sjamanske krefter som regel går i arv. 

 

På hjemmesiden til Wanvig (2015d) under kurset for å bli sjaman står det; “Er du klar for å 

avdekke din arv som Sjaman og Healer?”. Det betyr at han er delvis enig i at en arver 

sjamankreftene. På den andre siden betyr det at potensielt alle kan arve disse sjamankreftene, 

slik at alle har muligheten til å melde seg på sjamankurset hans. Wanvig er derfor fra en helt 

annen skole innen sjamanisme, som har reformert, og tilpasset den tradisjonelle sjamanismen 

til det moderne mennesket. Wanvig fortalte i intervjuet at det moderne mennesket ikke har tid 

til å bruke fem timer på å komme seg inn i en transe for å prate med de hinsidige. Wanvig 

påpekte at hans type sjamanisme, var den eneste av sin sort som eksisterer i Norge, og at 

denne typen sjamanisme ville være konkurransedyktig på det kommersielle markedet. 

Wanvig har på denne måten, den samme typen tilnærming til sjamanismen som det Michael 

Harner har, hva det gjelder en oppdatert versjon av religionen. At det moderne mennesket 

ikke har tid til å reise vekk i flere uker for ta del i et innvielsesritual. Men også 

markedsføringen av sjamanismen hans er av en tydeligere misjonerende art enn den 

tradisjonelle sjamanismen.  

 

På den andre siden påstår Michael Harner at den tradisjonelle sjamanismen i seg selv passer 

for det moderne mennesket. Der hvor sjamaner kan bruke noen timer på å nå det hinsidige, 

kan andre bruke måneder eller år på stille meditasjon, chanting og/eller bønner for å oppnå 

det mentale stadiet til en sjaman (Harner 1990: xv). Harner påstår derfor at selv teknikkene til 

den tradisjonelle sjamanismen fungerer svært effektivt, og at det derfor er et middel vi som 

travle, moderne mennesker burde ta til oss (ibid.: xv).  
 

For this reason alone, shamanism is ideally suited to the contemporary life of busy 

people, just as it was suited, for example, to the Eskimo (Inuit) people whose daily 

hours were filled with tasks of struggle for survival, but whose evenings could be 

used for shamanism. 

(Harner 1990: xv) 

 

Jeg spurte Wanvig hva han tenker om at Lilli Bendriss kaller seg for et medium, og ikke en 

sjaman, samtidig som hun har sterke bånd til sjamanismen (Kalvig 2016: 68). Også fordi de 

tradisjonelle sjamanene på mange måter har vært mediumer som har kommet i kontakt med 
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sine og andres avdøde forfedre. De har muligheten til å kommunisere med sjeler på den andre 

siden. Wanvig mente at benevnelsen “medium” helt klart kun er en salgsteknikk Lilli 

Bendriss bruker. Da lurte jeg på om det kunne ha en sammenheng med at begrepet 

sjamanisme kan være mer stigmatisert enn det “medium” er. Wanvig svarte at det helt klart 

kunne ha noe med det å gjøre. 

 

Lilli Bendriss blir omtalt i boka Nordic Neoshamanisms som et “shaman medium” av 

religionshistoriker Anne Kalvig (2015b: 73). Videre skriver Kalvig at Bendriss sine metoder 

er lettere å kjenne igjen som en del av sjamanisme, men at Bendriss er motvillig til å kalle det 

hun driver med for sjamanisme. Og påstår heller at hun kun anvender sjamanistiske teknikker 

(ibid.: 73). Dette kan skape en forvirring hva det gjelder definisjonen av nysjaman. Vil en 

nysjaman være en som kan anvende sjamanistiske teknikker, men uten å ha 

“sjamanutdanning”, eller en tradisjonell sjamanistisk innvielse? 

 

Under alternativmessen var jeg også på en meditasjonsreise utført av Lilli Bendriss for et 

publikum i en sal. Hele meditasjonsreisen varte i 40 minutter. Før selve meditasjonen 

begynte, forklarte Bendriss at hun kom til å prate et språk som heter The Language of Light 

som hun hadde hørt om gjennom Internett, og at det var en indianer sjaman ved navnet David 

Singing Bear som visstnok hadde lært henne dette språket. Da jeg selv hørte Lilli Bendriss 

prate språket hørtes det på mange måter ut som noe indianere kunne ha pratet. Bendriss sa 

selv at det hun kom til å si på språket ikke egentlig betydde noe, men at det heller ikke skulle 

kalles for tungetale. 

 

3.3 Skillet mellom sjaman og medium 
Mens begrepet mediumskap nærmest har blitt stuerent blant nordmenn har sjamanismen ikke 

fått helt den samme statusen. Mediumskap, og kontakt med døde har eksistert som et 

fenomen i flere tusen år, men fikk medvind i den moderne verden på midten av 1800-tallet 

(Kalvig 2016: 25). Dette skjedde etter at den amerikanske Fox-familien i New York hevdet at 

de var i stand til å kommunisere med ånder ved hjelp av banking. “Ånden” svarte på 

familiens spørsmål ved å banke tilbake. For eksempel ville de spørre ånden hvor gammel den 

14 år gamle datteren var, og ånden ville banke tilbake like mange ganger som år. 
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Etter å ha kommunisert med åndene i en periode fikk familien informasjon om at ånden mest 

sannsynlig var en død dørselger, som hadde blitt myrdet av en tidligere leietaker. Ånden 

mente også at liket skulle ligge begravet i kjelleren (Kalvig 2016: 26). Informasjonen 

familien Fox fikk fra ånden, spredte seg snart til naboer, og var i løpet av kort tid et kjent 

tema i byen. Naboer kom også på besøk for å være vitner til bankingen, og nærværet av 

ånden (ibid.: 26).  

 

For å finne ut om liket til dørselgeren virkelig lå i kjelleren ble det gravd for å komme til 

bunns i saken. Gravingen ble oppholdt en periode etter at de mest sannsynlig traff et vannrør. 

Noe som gjorde at hele kjelleren ble fylt med vann. Familien fikk senere ordnet med en 

vannpumpe som fikk vannet ut av kjelleren, så gravingen kunne fortsette. Familien fant 

tilslutt menneskelevninger (Kalvig 2016: 27). Det er usikkert om det faktisk var dørselgerens 

lik, men folkets reaksjon hadde nok mer å si. Slik var begynnelsen på det første moderne 

medium. Denne historien skjedde for drøyt 150 år siden, og slik jeg forstår det har det 

moderne mennesket latt seg overtale av historien. Den virker overbevisende, selv for de som 

er skeptisk til slike alternative hendelser. Jeg som selv er ateist og ikke tror på det 

overnaturlige, blir slått av tilfeldighetene i historien. Selv om jeg muligens vet at det ikke er 

sant, er det en del av meg som vil at denne historien skal være sann. Dette kan være en av 

årsakene til at mediumskap kan være mer populært og stuerent enn hva sjamanisme er. 

Nettopp den overbevisende troverdigheten som følger med historiene til mediumene, og at 

det er historiene i seg selv som lar det moderne mennesket friste til å høre flere historier. 

 

Dette kapitelet skal for all del ikke handle om hvem av et medium og sjaman som er mer 

interessant eller overbevisende. Det er derimot vanskelig å komme utenom det faktum at 

noen nordmenn lar seg skremme av historiene til medier. Seertallet til åndenes makt som lå 

på rundt en halv million, er et bevis på at en stor andel nordmenn velger å se på programmet 

(Veka 2013). Mens en sjaman på den andre siden kan bli ansett som useriøs overtro på grunn 

av for eksempel kostymet, og at det i følge Kalvig kan være bortkastet tid og penger å tro på 

slikt (Kalvig 2016: 13). Men hvordan har sosiale medier påvirket utviklingen av, og 

innflytelsen til sjamanismen i nyere tid? Har det hjulpet sjamanismen? Sosiale medier 

fungerer som en ekstra kanal for sjamanene for å nå ut til sine følgere, men hvilken hensikt 

har det utenom å verve nye medlemmer, og spre budskapet om sjamanisme? 
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Slik vi har sett tidlig i oppgaven, eksisterer ikke religion som noe i seg selv, men det 

eksisterer som noe ved hjelp av at noen tror på fenomenet. Hvis tilfellet er slik at 

sjamanismen ville mistet størsteparten av sine følgere om sosiale medier hadde opphørt, vil 

tilfellet også være at religionen på en måte også mistes. Følgerene av en religion er med på å 

utvikle, men også opprettholde religioner. Et kontrahypotetisk spørsmål vil være om 

sjamanismen i Norge i dag ville vært den samme uten sosiale medier? Hvis sjamanismen 

hadde eksistert i dag uten å ha hatt noe å gjøre med sosiale medier, vil det være rasjonelt å 

tenke seg frem til at religionen mest sannsynlig ikke ville hatt den samme påvirkningskraften 

og oppslutningen, lik det sjamanismen har i dag. Gilhus og Mikaelsson (2005: 15) hevder at 

“mediene bidrar sterkt til at religion i dag er en del av et marked” men også at “[…] Mediene 

er med på å ‘religionifisere’ den sekulære kulturen”. 

 

3.4 Sjaman, medium og deres definisjon i media 
Jeg har observert at de som blir omtalt som sjamaner i bøkene jeg har lest, blir heller omtalt 

som medium på for eksempel TV, i blader, eller sosiale medier. Et eksempel vil være Anita 

Helen Rasmussen, som var deltager på Jakten på den 6. Sans og kom på 2. plass. På TV-

programmet blir Anita omtalt kun som et medium, mens på hennes Facebook-gruppe Anitas 

free distance healing skriver hun at hun er “Medium, Clearvoiance, Healer and Shaman” 

(Rasmussen, ingen dato, Facebook gruppebeskrivelse). For noen kan tittelen sjaman være av 

stor betydning. Hva er det som gjør at hun velger å kalle seg for medium og ikke bare en 

sjaman? 

 

Hvis vi ser på hva mediumskap innebærer; personer som har kontakt med ånder fra det 

hinsidige, med mulighet til å videreformidle budskap til oss som lever (Kalvig 2016: 11). 

Kontra det den tradisjonelle mongolske sjamanisme innebærer i sin grunnleggende form; 

ekstase og kontakt med ånder, men også med mulighet til å fjerne onde ånder (Heissig 1980: 

6 – 9). En kan se her at med kun disse essensielle trekkene ved både mediumskap og 

sjamanisme, virker det som de i praksis er det samme. 

 

På den annen side vil den tradisjonelle sjamanismen innebære flere religiøse parafernalier – 

blant annet sjamantromme og klesdrakt – for å kunne utføre ritualer, slik at de vil få kontakt 

med de hinsidige. Et medium kan derimot ha kontakt med en ånd uten å nødvendigvis prøve. 

Det kan oppstå et problem når en sammenligner de moderne sjamanene, nysjamanene som 
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eksisterer i Norge i dag, og et medium. For slik nysjaman Pål-Esben Wanvig beskrev til meg, 

slik vi leste tidligere i oppgaven, kan han ha kontakt med de hinsidige uten å ta i bruk noen 

form for religiøse parafernalier. Og at denne mentale reisen til det hinsidige i tillegg kan skje 

i løpet av et splitt sekund. Hva vil da være skillet mellom et medium og en sjaman? Trekker 

vi oss litt tilbake kan en betrakte sjamanismen i seg selv som et type mediumskap. Det vil 

derfor være på sin plass å påstå at mediumskap er et paraplybegrep som kan inneholde 

sjaman. 

 

Det at Anita velger å kalle seg for et medium i stedet for å si at hun er en sjaman vil være 

forståelig i sammenheng med alle de andre typene alternative kunster hun har. Dette 

inkluderer clairvoyance, som innebærer å se ting fra det hinsidige, men også åndelige 

informasjon om det som er i nærheten. Den ene kategorien Anita ikke kan inkludere inn 

under paraplybegrepet medium er healer. Et medium opptrer først og fremst som en kanal for 

at ånder skal kunne kommunisere med oss levende. Mediumskap innebærer derfor ikke 

healing, men det kan eksistere innenfor feltet sjamanisme. En sjaman kan “heale” noen, men 

dette kommer igjen an på hvilken type sjaman det er snakk om. Noen sjamaner kan kreve en 

type utdannelse for å lære seg healing, mens andre kan påstå at en sjaman vil være født med 

denne evnen.  

 

Facebook-gruppen Anitas free distance healing er en åpen gruppe, og som tittelen selv sier, 

tar Anita ingen penger for disse fjern-healing sesjonene. Sesjonene varer i 40 minutter om 

gangen. Som regel én gang på formiddagen, og senere én gang på kvelden. Per dags dato 

(24.01.2016) har Anita 1235 medlemmer i gruppen. Det er et tall som viser at en andel 

mennesker er interessert i hennes gratis healing via Facebook. 

 

En av grunnene til interessen blant folk kan være at deltagerne i gruppen ikke føler at de har 

noe å tape på å være en del av gruppen. Nettopp fordi det er gratis, men også fordi det ikke 

krever særlig mye engasjement fra deltagerne. Facebook-gruppen er også med på å samle et 

fellesskap. Det er samlende for de med samme interesse innenfor healing. En trenger ikke 

nødvendigvis å være tilhenger av sjamanismen for å være en del av gruppen. Grunnen til 

dette er fordi vi som “moderne” mennesker handler i multireligiøse forestillingsuniverser 

som beskrevet tidligere i oppgaven. Et eksempel er at folk kan interessere seg i, og la seg 

skremme av de overnaturlige hendelsene som rekonstrueres og gjenfortelles på åndenes makt, 

men samtidig ikke ha noen grunn til å tro på det overnaturlige, eller nyreligiøse. Kalvig 



	  30 

(ibid.: 19) påstår at denne fascinasjonen for det overnaturlige, og spirituelle kan gjelde hvem 

som helst i dagens norske samfunn, uten at det nødvendigvis er motstridende mot ens annen 

tro, som for eksempel kristendom. 
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4 Nysjamanisme og sosiale medier 
Sosiale medier er datamediert informasjon via internett. Kommunikasjonen vil da være 

mellom minst to eller flere personer. De typene teknologiske apparater som kvalifiserer som 

medium til å bedrive sosiale medier, vil være blant annet smartphones, laptop’er og andre 

typer teknologi som oppfyller kravene til å kunne støtte kommunikasjonen. 

 

4.1 Nysjamanismens utvikling mot en institusjonalisert 

religion 
Den “tradisjonelle” samiske sjamanismen, som før 1700-tallet har vært en lite 

institusjonalisert religion i Norge, har delvis blitt videreført i en nysjamanistisk form og fått 

sitt eget trossamfunn på internett hvor medlemmer kan melde seg inn. På nettsiden til 

Sjamanforbundet.no finnes det internettlenker med informasjon om hvordan en melder seg ut 

av Den norske kirke eller andre trossamfunn, for deretter å melde seg inn i sjamanforbundet 

(Innmeldingssiden sjamanforbundet.no, dato ikke oppgitt). Dette kan oppfattes som en form 

for misjonering, noe blant annet den samiske “tradisjonelle” sjamanismen ikke bedrev. Gilhus 

og Mikaelsson (2005: 192) hevder at internett kan ses på som en ny “misjonsmark” og at de 

fleste religiøse organisasjoner har fått dette med seg. De påstår derimot at rekruttering av nye 

medlemmer via internett vil være vanskelig fordi “ansikt til ansiktskontakt regnes som 

forutsetninger for at folk konverterer til en ny religion” (ibid.: 192). Det må på den andre 

siden påpekes at Gilhus og Mikaelsson påstod dette i 2005, året da Facebook ble dannet. 

Sosiale medier var ikke like fremtredende på internett før 2005. Som en har lest over har 

Facebook-brukere muligheten til å ha mentalt “nære” relasjoner med andre ukjente 

mennesker via diskusjoner og samtaler på Facebook. Nå eksisterer i tillegg videosamtaler 

over Facebooks egen “messenger”-applikasjon etter de lanserte funksjonen i 2015.  

 

En form for misjonering via Facebook og internett generelt kan være måten nysjamanismen 

vil overleve i konkurransen med alle de andre alternative religionene som eksisterer på det 

religiøse markedet i dag. Det vil si at nysjamaner bruker internett aktivt og viser vilje til å 

tilpasse religionen for at den skal kunne konkurrere med andre trossamfunn. I følge en 

forstander av Sjamanistisk forbund, har Sjamanistisk forbund tidligere søkt om støtte fra 
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staten.1. Den tradisjonelle sjamanismen i Norge har hatt andre organisasjonsformer og er 

vanskelig å sammenligne med dagens nysjamanisme. 

 

Det har derimot eksistert en type misjonering innen nysjamanismen siden 1960-tallet da den 

amerikanske antropologen Carlos Castaneda, også kjent som en av grunnleggerne av 

nysjamanisme, oppfordret mennesker i Vesten til å selv bli sjamaner (Fonneland 2010: 11 – 

12). Dette misjonerende trekket ved nysjamanismen skiller den fra den “tradisjonelle” 

sjamanismen. I den tidlige samiske sjamanismen ble for eksempel sjamaner utvalgt av 

noaidi-gazder, sjamanånder og sjamanismen går i arv i familier. De som ikke valgte å ta på 

seg rollen som sjaman etter utvelgelsen ville bli pint til døde av sjamanåndene gjennom for 

eksempel sykdom (Pollan 1993: 75 – 83). På den annen side, vil denne utvelgelsesprosessen 

for å bli sjaman variere fra kultur til kultur (Merli 2006: 259).  

 

Den tidligere norske nysjamanen Ailo Gaup (2005: 26) hevdet i boken The Shamanic Zone at 

for å bli sjaman må en ha arvet ferdigheten til å praktisere som sjaman, men i samme setning 

skriver han “[…] all humans have this skill”. Dette betyr i følge Gaup at den nye formen for 

sjamanisme er mye mer tilgjengelig for mennesker enn slik den tradisjonelle samiske 

sjamanismen ble fremstilt. Dette betyr derfor at sjamanismen i øynene til Gaup har et større 

potensial til å misjonere. Gaup (2005: 12) hevder på den annen side at en er nødt til å bli 

personlig involvert, og at selvutvikling og “selvutfoldelse” ikke kommer uten engasjement. 

 

4.2 Sjamanistisk forbund på Facebook 
Facebook-siden til Sjamanistisk forbund ble opprettet av nysjaman White Cougar, Kyrre 

Franck 10. desember 2011. Jeg meldte meg inn i den lukkede Facebook-gruppen til 

Sjamanistisk forbund 6. november 2015, og ble akseptert med følgende beskjed fra en 

administrator av gruppen: 

 
Hei ! Velkommen til Sjamanistisk forbund sin åpne gruppe på Facebook. 

Sjamanistisk forbund er et trossamfunn for deg som finner Det Hellige ute i Naturen. 

Dersom du ønsker å bli medlem av SF kan du gjøre dette ved å trykke på denne 
linken. Vi tilbyr også støttemedlemsskap for deg som ønsker å være medlem i annet 
trossamfunn. http://sjamanforbundet.no/innmelding 

Les mer om Sjamanistisk forbund på http://sjamanforbundet.no 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Fra personlig svar til meg over Facebook. 
2 Facebook-innlegg i gruppen til Sjamanistisk forbund 
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Hilsen [Espen]. Administrator Sjamanistisk forbund Offentlig gruppe 

(Personlig melding på Facebook 06.11.2015. Navn anonymisert.)  

 
Det står i meldingen at det er en “åpen gruppe”, men når en ikke er medlem av gruppen står 

det at Facebook-gruppen er lukket. En kan derfor ikke bidra i diskusjoner i Facebook-

gruppen uten at en administrator godkjenner ens forespørsel om å delta i gruppen. Her ser vi 

at selv om Sjamanistisk forbund kaller det en åpen gruppe, holder de den lukket i praksis for 

å fjerne eventuelle nettroll – personer som er ute etter for eksempel å kverulere eller drive 

hets på internett. 

 

4.3 Nysjamaners og sjamanisters bruk av Facebook 
Facebook er verdens største sosiale nettverk per 2016 (Statista, Inc. 2016) og anvendes aktivt 

av ulike religiøse grupper for å spre informasjon. Det er lite som tyder på at noe annet digitalt 

sosialt nettverk kommer til å bli større det kommende året. 

 

Facebook har kommet for å bli den nye typen “telefonkatalog”. Inntil noe annet tar over for 

Facebook, vil Facebook være den måten flesteparten av nordmenn holder seg oppdatert på 

hva som skjer innenfor fora de er interessert i og for å følge med på hva egne venner 

publiserer. På Facebook er det mulig å opprette grupper, både offentlige og lukkede. I de 

lukkede gruppene er en nødt til å bli “godkjent” av et medlem, eller administrator av gruppen 

for å kunne bli medlem. 

 

Sosiale nettverk blir også dannet når personer på Facebook søker opp en gruppe de er 

interessert i å delta i, enten det skulle være for å delta i en diskusjon eller for å finne noen de 

kan dele sitt syn på et tema med. På Facebook vil det i tillegg være mulig for personer som 

ikke åpenlyst vil vise hvilken religion de interesserer seg i, i det offentlige fysiske rom, å 

søke opp diverse religiøse Facebook-grupper. Facebook-brukere kan også operere under 

psevdonym, hvilket gjør at Facebook-brukere kan handle i “flere religiøse sammenhenger 

under ulike persona” (Gilhus og Mikaelsson 2005: 193). Men når for eksempel en venn på 

Facebook trykker ‘følg’ på en Facebook-side for å følge den, da vil et utvalgt knippe venner 

på Facebook kunne se hvilke “aktiviteter” den nye brukeren interesserer seg for når han eller 

hun trykker “liker”- eller “følg”-knappene på Facebook. Ved å trykke “liker” på Facebook 
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kan en se hvilke tema som engasjerer hvem, noe som kan påvirke andre til å ta det samme 

valget. Antall ‘liker’ vil være en indikasjon på hvor interessant eller attraktivt et tema er. 

 

I 2015 innførte Facebook en oppdatering på måten en Facebook-bruker kan “reagere” på 

statusoppdateringer. En Facebook-bruker kan i dag “reagere” på Facebook-

statusoppdateringer som andre har skrevet med andre ikoner enn kun tommel opp – et vanlig 

‘liker’. Nå kan Facebook-brukere reagere på statusoppdateringer med enten; tommel opp, 

hjerte, leende smilefjes, overrasket smilefjes, trist smilefjes eller sint smilefjes. Med slike nye 

“reaksjoner” på statusoppdatering blir det enklere for selskaper og enkeltindivider på 

Facebook å måle “følelsene” til publikummet som reagerer på statusoppdateringen. Denne 

endringen på Facebook bidrar til å skape et tydeligere følelsesspekter på Facebook nå enn 

hva en Facebook-bruker hadde muligheten til da selskapet ble etablert 10 år tidligere. En kan 

også se at denne formen for reaksjoner på statusoppdateringer eksisterer på Facebook-siden 

til Sjamanistisk forbund: 

 

 
(Navn og bilde har blitt anonymisert Tatt 21.02.2017)2 

 

Vi kan se at det er en tommel opp og et hjerte under “liker”-knappen. Til høyre for liker-

knappen står det et “3”-tall som viser hvor mange som totalt har “reagert” på 

statusoppdatering ved å trykke på “liker”-knappen. Hvis en trykker på “3”-tallet får en se en 

liste over alle de som har “reagert” på statusoppdateringen, og hvem som har reagert med et 

hjerte. I dette tilfellet omhandler saken en – det som tyder til å være en dansk mann – som ber 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Facebook-innlegg i gruppen til Sjamanistisk forbund 



	   35 

om hjelp fordi han vil lage sin egen sjamantromme. Johansen kaller det ikke for en 

runebomme, og det er usikkert om det er nøyaktig en runebomme han vil lage. Anders 

Johansen får svar to timer etter han skrev innlegget på siden til Sjamanistisk forbund, hvor 

Tove Larsen henviser han til en hun mener vet hvordan lager sjamantromme, ved å lenke til 

Marte Marie Mortensens Facebook-konto. 

 

 
(Navn og bilder har blitt anonymisert. Tatt 21.02.2017)3 

 

Marte Marie Mortensen som blir lenket til i kommentarfeltet på statusoppdateringen til 

Anders Johansen får også en notifikasjon på Facebook om at hun har blitt nevnt på Facebook-

siden til Sjamanistisk forbund i samme kommentarfelt. Dermed kan Marte Marie også bidra 

med sine egne kommentarer i kommentarfeltet om hun ønsker. 

 

Seks timer etter at Anders Johansen publiserte innlegget og spurte om hjelp til hvordan en 

lager en sjamantromme, fikk han et mer konkret svar fra et annet medlem i gruppen til 

Sjamanistisk forbund – Thomas Gundersen (Navnet har blitt anonymisert): 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 En del av kommentarfeltet under innlegget til Anders Johansen i Facebook-gruppen til 
Sjamanistisk forbund. 
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(Navn og bilder er anonymisert. Tatt 21.02.2017)4 

 

Thomas Gundersen lurer først på om Anders Johansen vil lage det med eller uten moderne 

snekkerverktøy. Fordi med moderne snekkerverktøy vil det i følge Gundersen ikke kreve like 

mye jobb, og dermed ta kortere tid. Gundersen forteller på ingen måte om han er en sjaman, 

men han svarer på spørsmålet til Johansen om hvordan en lager en sjamantromme. Som en 

ser ut ifra innlegget til Johansen står det kun hvordan trommerammen lages og ikke hvilket 

type dyreskinn han skal trekke over, eller om han skal tegne på trommeskinnet slik de 

tradisjonelle samiske sjamanene gjorde. Men i løpet av de timene har han fått hjelp av to 

medlemmer i gruppen. Andre som er medlem av Sjamanistisk forbunds Facebook-gruppe får 

også en notifikasjon om noen publiserer et innlegg på Facebook-siden. 

 

Sosiale medier brukes aktivt av mange trossamfunn for å spre budskapet sitt og verve flere 

medlemmer. Det finnes for eksempel en Facebook app – en tredjeparts programvare på 

Facebook – fra Vatikanet som heter “The Pope meets you on Facebook”, hvor Facebook-

brukere kan sende virtuelle postkort fra paven til andre Facebook-brukere (ibid.: 80). 

Samtidig finnes det også religiøse ledere som hyller sosiale medier og påstår at det bidrar til å 

styrke engasjementet til de troende (Stout 2012: 81). 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 (Fortsettelse av kommentarfeltet til Anders Johansens innlegg i Facebook-gruppen til 
Sjamanistisk forbund. 



	   37 

Medlemmene av Facebook-gruppen Sjamanistisk forbund må følge en rekke forumregler for 

ikke å bli kastet ut av gruppen. Reglene inkluderer blant annet forbud mot rasistiske innlegg, 

diskusjoner om hallusinogener, personangrep og innlegg som oppfordrer til lovbrudd 

(Sjamanistisk forbund forumregler på Facebook, Nervik 2015). Gruppen “[…] ønsker å 

fremme et sjamanistisk trosbilde, samt ivareta individets og gruppers rett til å søke og utøve 

en sjamanistisk praksis” (ibid.). 

 

Jeg fikk et par informanter ved å melde meg inn i Facebook-siden til Sjamanistisk forbund. 

Etter å ha fått mitt medlemskap i Facebook-gruppen godkjent, kunne jeg fritt skrive innlegg 

og kommentere på andres innlegg, så lenge det var innenfor Facebook-gruppens forumregler. 

Jeg skrev et innlegg på “veggen” – en type overordnet kommentarfelt på Facebook – til 

Sjamanistisk forbunds Facebook-gruppe, hvor jeg spurte om noen av medlemmene i gruppen 

var villige til å la seg intervjue, og om de kjente noen sjamaner eller sjamaninteresserte som 

ville la seg intervjue. Jeg formulerte meg slik: 
 

Hei! 

Jeg vil ikke skremme dere alle vekk, men jeg er en religionshistoriestudent ved UiO. 

Jeg tar siste året av mastern og trenger data til oppgaven min. 

Det jeg trenger er å kort intervjue noen sjamanister - altså de som følger 

sjamanismen - og jeg trenger å intervjue noen sjamaner. Det vil ikke ta lang tid. 

Det beste er om du ikke velger å skjule din identitet i oppgaven. Det bestemmer du 

selv, men da stiller dataen min svakere som kilde. 

[…] 

(Publisert 4. Desember 2015 på Facebook-siden til Sjamanistisk forbund) 

 

Jeg fikk 18 ‘liker’ på innlegget jeg skrev på gruppe-“veggen”, men det var kun tre som 

kommenterte innlegget. Av de tre kommentatorene var det ingen som nevnte at de var villige 

til å være med på et intervju. Den ene kommentaren henviste meg til en medlemsansvarlig 

ved Sjamanistisk forbund. En annen kommentar repliserte at det var et interessant tema å 

undersøke. Den siste deltageren skrev i innleggets kommentarfelt at det var rart at jeg 

tilfeldigvis skulle stille det spørsmålet, siden hun også holdt på med en lignende oppgave. 
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(Navn og Facebook-bildet har blitt anonymisert) 

 

Av de rundt 2800 medlemmene i Facebook-gruppen var det kun 0.11% av medlemmene som 

kommenterte innlegget mitt. Det er en liten andel, og det er ulike grunner til at ikke flere 

svarte på innlegget. Den ene grunnen kan være at jeg fremstår som en sjamankritisk person 

fordi jeg er en religionshistoriestudent, og at medlemmene i gruppen kan assosiere 

akademiske studier av religiøse fenomener som noe negativt. En annen årsak kan være at 

sjamanene og tilhengerne av sjamanismen ikke vil delta i undersøkelsen i frykt for å bli tolket 

feil. En tredje årsak kan være så enkelt som at medlemmene ikke orker å bruke tid på dette. 

En siste mulig grunn til liten deltagelse kan være Facebooks-algoritmeprogram, som gjør at 

ikke alle deltagerne i Facebook-gruppen “så” innlegget jeg publiserte i gruppen. Facebooks 

algoritmeprogram gjør det slik at interessante innlegg, det vil si innlegg som får mange 

“liker”-klikk, blir prioritert og gjør at det dukker opp på flere av medlemmenes “vegg” i 

Facebook-gruppen; det er noe heter organisk rekkevidde. Det betyr at innlegget kan bli 

foreslått som relevant for flere av medlemmene i Facebook-gruppen. 

 

Jeg fikk derimot en henvendelse i innboksen min på Facebook. En 35 år gammel kvinne ved 

navnet Siw Helen Utsigt ville la seg intervjue.5 Jeg velger å bruke hennes navn gjennom 

oppgaven ettersom hun ga meg tillatelse. Siw er ikke selv sjaman, men forteller meg at hun 

tror på det sjamanistiske verdensbildet. 

 

4.4 Intervju med en sjamanist via Facebook 
Siw har tidligere deltatt på selvutviklingskurs, hvor en del av teknikkene var hentet fra 

sjamanismen (Intervju med Utsigt 2016). Siw fortalte meg i intervjuet at hun ble inspirert av 

selvutviklingsteknikkene hentet fra sjamanismen, og hun bestemte seg derfor for å engasjere 

seg i sjamanismefenomenet. Siw var med på et kurs arrangert av Sjamanistisk forbund i 

august i 2015. Dette sjamankurset førte til at hun fikk større interesse for sjamanisme og hun 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Les hele intervjuet i vedlegg nr. 1. 
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ble med på å danne det sjamanistiske fylkeslaget i Vestfold i oktober 2015 (Intervju med 

Utsigt 2016). 
 

Ett av spørsmålene jeg undersøker i denne masteroppgaven er hvorvidt sosiale medier 

påvirker nysjamanismen i Norge og om nysjamanismen har utviklet seg parallelt med sosiale 

medier. Jeg er derfor interessert i å finne ut om mine informanter har endret syn på 

sjamanisme gjennom påvirkning fra sosiale medier. Jeg spurte Siw om sosiale medier har 

endret hennes syn på hva sjamanisme innebærer. Siw svarte at sosiale medier ikke har endret 

hennes syn på sjamanismen, men at Facebook kan ha ført henne tettere sammen med 

likesinnede (Intervju med Utsigt 2016). Det betyr at Facebook og sosiale medier bidrar til å 

gjøre det lettere å danne fellesskap innen nysjamanismen. 

 

Siw er relativt fersk i det nysjamanistiske miljøet, og har tidligere ikke hatt noen klare 

forestillinger om hva sjamanismen er. Siw er 35 år gammel og har vokst opp innenfor de 

moderne medienes periode, innenfor blant annet TV-ens og internettets periode. Dette betyr 

at Siw ubevisst kan ha fått kunnskaper om sjamanismen gjennom TV-programmer eller 

filmer, og/eller via internettsider. Litt lenger ned vil jeg ta for meg Facebook-gruppen til 

Sjamanistisk forbund og hvordan noen av medlemmene i gruppen velger å definere 

sjamanisme, og hvor de selv har lært om begrepet. 

 

Medieviter Stig Hjarvard hevder media har blitt integrert i alt fra politikk, utdanning, 

familieliv og ikke minst religion (Lied 2012: 189). I RLE-timene på skolen blir for eksempel 

videoklipp fra Youtube og NRK-plattformer som NRK skole – en opplysende og pedagogisk 

kanal rettet mot unge mennesker. Hjarvard mener derfor at skolene ved hjelp av media 

mediatiserer klasserommene (Lied 2012: 190). Dette  betyr at mediene er med på å lære barn 

om hva de forskjellige institusjonene som religion, familie, samfunn og så videre er. 

 

Medier har utviklet seg siden Siw gikk på barneskolen. Nyere mediekanaler har dukket opp, 

blant annet de sosiale medie-kanalene Facebook, Youtube, Myspace og Twitter, samt 

gratisleksikonet Wikipedia på internett som er skrevet av mennesker over hele verden. Dette 

gjør at den norske befolkningen har rask tilgang til den informasjonen de ønsker å finne. De 

nye mediene gir fri tilgang på informasjon for alle som har en datamaskin eller en 

mobiltelefon med tilgang til nett. Denne måten å oppsøke informasjon på er annerledes enn 
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læringssituasjonen i skolen. Der vil skoleplaner og lærerne velge ut informasjonen barna skal 

lære. 

 

Religionshistoriker Liv Ingeborg Lied (2012: 190) hevder at det blir lagt for mye vekt på den 

originale konteksten rundt produsenten og media, mens det derimot burde bli lagt mer vekt på 

i hvilken kontekst mediet blir brukt, og hvordan informasjonen blir overført (ibid.: 190). Det 

vil derfor kunne være relevant å tolke hvordan Siw innhenter informasjonen om 

sjamanismen, og i hvilken sammenheng fikk hun får denne informasjonen? Spørsmålene kan 

i Siws tilfelle formuleres slik; fant hun informasjonen om sjamanisme gjennom internett eller 

bøker, og var det for eksempel noen hun kjenner som ledet henne mot den informasjonen? 

 

Hjarvard hevder også videre at disse forskjellige institusjonene – familieliv, religion og så 

videre – endres i takt med, og er i stor grad påvirket av mediene. Det Hjarvard derimot ikke 

tar opp til diskusjon er om mediene selv blir påvirket av institusjonene. Spørsmålet kan derfor 

ligne spørsmålet om hva som kom først av høna og egget. Hva var det som gjorde av Siw 

valgte å etter hvert oppsøke sjamanismen i stedet for et vanlig selvhjelpskurs som inneholder 

mange av de samme elementene? Kan valget hennes være påvirket av mediene eller mer 

spesifikt – sosiale medier? Siw sa selv i intervjuet at hun fikk kunnskap om sjamanismen 

etter å ha vært på et selvutviklingskurs, men at mye av informasjonsutvekslingen om 

sjamanisme har skjedd via Sjamanistisk forbunds Facebook-gruppe (Intervju med Utsigt 

2016). Det betyr i teorien at det ikke var sosiale medier som fikk Siw til å oppsøke 

sjamanismen, men at det skjedde etter informasjon gjennom et kurs. Dette betyr at hennes, til 

en viss grad, første bevisste inntrykk av sjamanismen kom via selvhjelpskurset. 

 

Siw hadde muligheten til å raskt ta del i det sjamanistiske miljøet fra sin egen stue via 

Facebook. Hun har også lest seg opp om sjamanismen på internett og i bøker, men det 

“sosiale” miljøet eksisterer tydeligst gjennom Facebook. Fordi Siws kommunikasjon og 

kontakt med andre sjamaninteresserte har skjedd i størst grad gjennom Facebook (Utsigt 

2016).  

 

Denne globaliseringen gjør det lettere for enkelte som enten forbruker eller nysgjerrige 

individer, å raskere ta del i et miljø som ellers ville tatt lengre tid uten for eksempel sosiale 

medier. Det er Facebook som står merkbart frem som en sosial plattform hvor en kan ta del i 

prosjekter, saker eller i dette tilfelle, religion på en raskere måte. Det lar i tillegg brukeren av 
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den sosiale plattformen oppsøke informasjon i sitt eget tempo, og oppsøke nøyaktig de 

temaene en lurer mest på. Det eksisterer også i liten grad sperre på hvilke spørsmål en kan 

stille på internett. 

 

Facebook kan på den andre siden gjøre at sjamanismen utvikler seg i en noenlunde 

“uforutsigbar” retning. Det er blant annet medlemmene i Sjamanistisk forbund på Facebook 

som er med på å opprettholde og forme en noe av den sjamanismen en vil senere finne i 

Norge. Flere sjamanrelaterte diskusjoner innad i Sjamanistisk forbunds Facebook-gruppe kan 

bidra til å endre sjamanismen til det en finner i dag. En slik endring kunne også ha skjedd om 

medlemmene møtte hverandre fysisk, men med internett kan endringer i religionen skje 

raskere. 

 

4.5 Mediatisering av sjamanismen 
Hvordan har media påvirket nysjamanismen i Norge? Under mitt dagsbesøk på 

Alternativmessen på Lillestrøm i 2016 fant jeg ut at enkelte som kaller seg sjamaner i dag 

distanserer seg fra kategorien nysjamanisme. Et eksempel er Pål-Esben Wanvig som jeg 

hadde en personlig samtale med. Wanvig hevdet at han er en sjaman som bruker moderne 

verktøy (personlig samtale, 05.11.2015).  

 

Noe av materialet som sjaman Pål-Esben Wanvig formidler til sine følgere virker også som 

om det er inspirert av selvutviklingsbøker. Dette er synlig i blant annet Wanvigs 

introduksjonsvideo “sjamanisme for det moderne mennesket” som ligger ute på nettsiden 

hans (Wanvig 2015a). I videoen prater Wanvig blant annet om hvordan han ble utbrent fra 

sin tidligere jobb, og at sjamanismen reddet han. 

 

Selv om Wanvig ikke bruker betegnelsen nysjamanisme, er den type sjamanisme han 

bedriver ulik den tradisjonelle sjamanismen. I Wanvigs sjamanisme finner vi påvirkning fra 

kinesisk og japansk alternativ medisin, samt buddhismen, men lite fra  samisk sjamanisme. 

Wanvig ble utdannet som sjaman ved The White Feather Shamanic School i Hameln, 

Tyskland. Her praktiserer sjamanene Reiki-healing, som stammer fra Japan, og aura/-chakra-

reading, som assosieres både med buddhismen og hinduismen.  
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Hva er grunnen til at Wanvig kaller seg sjaman, men velger å bruke deler av religioner som 

ikke er en del av den “tradisjonelle” sjamanismen? Har dette valget noe å gjøre med hvordan 

sjamanismen har blitt fremstilt gjennom media, eller er grunnen at sjamanismen som 

fenomen i dag defineres som et knippe åndelige teknikker med sitt opphav i flere religioner, 

og som kan sameksistere med ulike trosrepertoarer?  

 

I følge David L. (McMahan 2008: 11),  religionshistorieprofessor ved universitetet Franklin 

& Marshall College i USA, kan denne formen for religiøs fragmentering av religioner fra 

Østen som nysjaman Wanvig bedriver ha noe med en form for romantisering å gjøre. Det er 

fordi vi i Vesten har en tendens til å “eksotisere” Østen, og vi i Vesten håper det spirituelle i 

Østen kan lindre våre smerter her i Vesten i følge McMahan (ibid.: 11). Men denne formen 

for modernisering av religion har eksistert flere ti-år før internett. 

 

Mediene, som inkluderer blant annet Facebook, Instagram, TV og radio, har sin 

påvirkningskraft på hvordan religioner utvikler seg i dagens samfunn. Med den raske 

teknologiske utviklingen finnes det stadig nye kreative måter å kommunisere med andre på. 

Som nevnt tidligere i oppgaven bidrar mediatiseringen til å gjøre gamle religionsformer, som 

for eksempel sjamanismen, til noe nytt og annerledes enn de tradisjonelt var. Faktorer som 

modernisering, økonomisk utvikling, globalisering og individualisering har i tillegg bidratt til 

endringer i den norske nysjamanismen uavhengig av mediatisering, men flere av 

endringsfaktorene blir i Norge som regel formidlet igjennom medier som Facebook og 

nettaviser. 

 

Nysjamanismen reklamerer på internett med meditasjon og trommereise. Meditasjon 

markedsføres som hjelp til å takle bylivets stress og som et middel til å gi moderne 

mennesker en type stabilitet i livet. Norge er et land hvor omtrent 50 % anser seg som ateister 

eller agnostikere (Taule 2014). En mulig hypotese er at nordmenn oppsøker alternative 

religioner kun for opplevelsens del. Vinjar Fønnebø (2013), forsker ved Nasjonalt 

forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin – NAFKAM ved Universitetet i 

Tromsø, hevder at yoga og meditasjon er alternativbehandling. Det at 13 % av Norges 

befolkning bruker penger på yoga betyr ikke nødvendigvis at de som praktiserer dette er 

religiøse, eller religiøst troende. Yoga blir av mange brukt som hjelpemiddel kun for å takle 

stress.  
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Andreassen hevder at trommereiser som sjamaner reklamerer for kan minne om meditasjon, 

fordi det brukes for å skape en “meditativ tilstand” (Andreassen 2010). Det er derimot viktig 

å legge merke til at det er en forskjell mellom meditasjon og den transen sjamanen opplever. I 

for eksempel lett transe vil en sjaman “[…] distansere seg fra de ytre omgivelser. Den kalles 

også våkne visjoner og er den tilstand der beskyttelsesåndene og hjelpeåndene viser seg.” 

(Pollan 1993: 110). På den andre siden vil ikke Meditasjon innebære denne formen for 

åndekontakt som en tradisjonell sjamanistisk transe. Denne formen for transe Pollan 

beskriver er derimot fra den tidlige samiske sjamanismen, og skildrer ikke hvordan alle 

nysjamaner opplever en transe i 2017. 

 

Som nevnt er omtrent halvparten av Norges befolkning enten ateister eller agnostikere. En 

sjamanistisk trommereise kan derfor være interessant for en som kun er ute etter opplevelsen 

av å ha vært med på en trommereise uten nødvendigvis å erfare trommereisen som en religiøs 

opplevelse. Det kan derfor argumenteres for at denne opplevelsessøken kan kategoriseres 

under den samme “romantiseringen” av religion slik McMahan påstår. 

 

Sjamanist Siw Helen Utsigt nærmet seg nysjamanismen via selvutviklingskurs. Spørsmålet er 

om Utsigt velger å bruke sjamanistiske teknikker i en selvutviklingsprosess, eller om hun er 

interessert i de åndelige aspektene ved sjamanismen. McMahan (2008: 11) argumenterer for 

at det eksisterer en rasjonalisering av buddhisme, hvilket innebærer at buddhismen i øynene 

til de i Vesten er “kompatibel” med vitenskapen i Vesten. Hvis Utsigt kun er ute etter å 

anvende de sjamanteknikkene hun har lært for å bruke de i en selvutviklingsprosess, vil 

McMahans rasjonaliseringsargumentet kunne fungere analogt med sjamanismen.  

 

På samme måten støtter nysjamanen Pål-Esben Wanvig, opp under McMahans 

rasjonaliseringsargument fordi han reklamerer for sjamanismen sin ved å hevde at den ikke en 

religion. Han bruker sjamanistiske teknikker og kan på den måten “selge” sjamanismen til 

mennesker i Norge som er skeptisk til det åndelige og til religion. Jeg vil komme tilbake til 

denne formen for markedsføring i neste kapittel. 

 

En av Norges mest kjente nysjamaner Ailo Gaup (2005: 12) har i tillegg skrevet i boken sin 

The Shamanic Zone at mange utvikler sjamanismen ut ifra deres egen opplevelse og 

forskning med sjamanisme. Wanvig kan derfor i følge Gaup ha utviklet en type sjamanisme 
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som er tilpasset hans egen opplevelse av sjamanismen. Siden Wanvig er en ingeniør vil det 

kunne forklare hvorfor hans type sjamanisme er mer avmytologisert og rasjonalisert. 

 

4.5.1 “Hva er en sjaman, og hvordan blir man en?” 
På siden til Sjamanistisk forbunds Facebook-gruppe 4. april 2017 spurte et av medlemmene 

om hvordan ‘sjaman’ defineres og hvordan rekrutteringen skjer. 

Spørsmålet lyder som følger: 

(Sjamanistisk forbund Facebook-gruppe. Navn og bilde er anonymisert)6 

 

Spørsmålet er det mest diskuterte mellom 1. januar 2017 og 10. april. Sammenlignet med 

tidligere innlegg i Facebook-gruppen var dette et populært diskusjonstema. Spørsmålet ble 

diskutert av flere sjamaninteresserte, men også en administrator og nysjamanen Ronald 

Kvernmo bidro i kommentarfeltet. De emiske definisjonene av hva en sjaman er varierte i 

stor grad. Dette spørsmålet viser at det er stor fleksibilitet når det gjelder hvilke spørsmål som 

kan tas opp i Facebook-gruppen, og jeg antar at spørsmålet ikke ville ha stilt i en forsamling 

da en type anonymitet ved bruk av pseudonymer ikke er mulig på samme måte som gjennom 

Facebook. 

 

Kun 16 minutter etter at innlegget ble publisert av Peter Hansen, kom den første 

kommentaren: 

 

 
(Navn og bilde anonymisert) 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Innlegg publisert av et Facebook-gruppemedlem i Sjamanistisk forbunds Facebook-gruppe. 
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Wikipedia er et internettleksikon hvor kildene ikke alltid er til å stole på fordi leksikonet ikke 

nødvendigvis er skrevet av fagfolk og fordi det ikke er faglig kontroll av innleggene. Slik jeg 

tolker Helenes kommentar har hun selv fått mye av sin informasjon om sjamanisme fra 

Wikipedia. På den norske Wikipedia-siden om sjamanisme brukes Eliades definisjon av 

kategorien som er basert på begrepets etymologi. I tillegg brukes Ailo Gaups hjemmeside 

som kilde, men også forskning.no. Det ser ikke ut til at Wikipedia-siden har brukt noen av 

bøkene religionshistoriker Brita Pollan har skrevet om samiske sjamaner. Det refereres heller 

ikke til andre religionsforskere enn Eliade.  

 

Den andre kommentaren i kommentarfeltet er fra en person som har laget et “sammendrag” 

av det som står på Wikipedia-siden om sjamanisme. I sammendraget presiseres hvordan 

religionsvitere og antropologer definerer sjamanismen. I tillegg er det flere som i 

kommentarfeltet skriver hva de selv mener sjamanisme er eller hvordan man blir en sjaman, 

uten henvisning til faglige referanser. 

 

 
(Navn og bilde anonymisert) 

 

Blixsen hevder at en ikke selv kan velge om en skal bli sjaman, og kommentaren fikk sju 

‘likerklikk’, som tyder på at minst sju andre er enige i Blixsens “innvielsesdefinisjon”. Men i 

kommentarfeltet skriver også Helene Svendsen at hun mener sjamanisme kan læres gjennom 

kurs: 

 

 
(Navn og bilde anonymisert) 

 

Alle Sjamanistisk forbunds Facebook-gruppemedlemmer deltar i samme Facebook-gruppe, 

men de definerer sjamanisme ulikt. Slik jeg tolker kommentarene undergraver derimot de 

ulike meningene ikke Facebook-gruppens eksistens. Det er fordi gruppemedlemmene vil gi 
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den hjelpen de kan, men også fordi flere av dem er enige i at sjamanismen er et mangfoldig 

fenomen som eksisterer i ulik form på forskjellige steder i verden. I kommentarfeltet finnes 

også en romantisering av sjamanismen, og flere av kommentarene nevner spesifikke typer 

sjamanisme fra andre steder i verden. Blant disse er mongolsk sjamanisme: 

(Navn og bilde anonymisert) 

 

Hovedinnlegget handlet om hva en sjaman er og hvordan en blir en sjaman. Peter Hansen 

spurte ikke hva en norsk sjaman er; det synes som om han var interessert i en generisk 

definisjon av ‘sjaman’. Han fikk svar der ulike personer brukte Wikipedia, informasjon om 

ulike regionale sjamanismeformer og private definisjoner av hva sjamanisme er eller bør 

være.  Her får vi innblikk i prosessen sjamanismen eller nysjamanismen mediatiseres 

gjennom. Gjennom en meningsutveksling på Facebook spres meninger om fenomenet, og 

deltakerne velger den definisjonen de selv liker. Deltakerne i diskusjonen blander 

forskningsbasert informasjon om historisk sjamanisme med kunnskap om nysjamanisme som 

i liten grad er basert på forskning. Til forskjell fra forskere som er opptatt av å dokumentere 

sjamanismen som religionsform basert på empiriske data, er Facebook-gruppen på internett 

opptatt av å lage en ny religionsform der de velger elementer fra ulike kilder. 

 

Wikipedia-artikkelen beskriver også hva moderne sjamanisme er, det vektlegges at en kan bli 

sjaman gjennom trening eller ved å få et kall, men også at man kan bli sjaman ved hjelp av 

hallusinogene planter (‘Sjamanisme’ fra Wikipedia 2017). Peter Hansen kan tolke 

henvisningen til bruk av hallusinogene planter som et vanlig element innen norsk 

sjamanisme, og tenke at den norske nysjamanismen stiller seg positiv til bruk av 

hallusinogener. Samtidig uttrykker Sjamanistisk forbunds Facebook-forumregler at all 

diskusjon om rusmidler vil bli fjernet fra gruppen. På tross av regler som tar avstand fra 

diskusjon om rusmidler, gir den mediatiserte prosessen om hva nysjamanisme er et tvetydig 

bilde av nysjamaners forhold til bruk av hallusinogene planter.   
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I ulike media er det forskjell på hvordan det informeres om nysjamanisme. I massemedier 

som TV, radio og aviser blir det gjerne lagt vekt på den underholdende verdien av 

nysjamanisme og de nyreligiøse aspektene ved fenomenet. I sosiale medier som Facebook 

legges det mer vekt på informasjon om de spesifikke gruppene. Til forskjell fra tradisjonelle 

media, eksisterer det en toveiskommunikasjon på Facebook, hvilket gjør at leseren ikke bare 

kan orientere seg om temaet sjamanisme, for eksempel på Sjamanistisk forbunds hjemmeside 

og Facebook-side. Leseren kan også velge å bli aktivt involvert i temaet sammen med andre 

interesserte. Siden Sjamanistisk forbund utelukker alle hatske meldinger og fordommer, vil 

det i all hovedsak være de som faktisk er interesserte i temaet som deltar i diskusjoner 

(Nervik Forumregler 2015). Meninger som blir utvekslet via Sjamanistisk forbund vil ikke bli 

spredd til resten av Norges befolkning. Sjamanismen blir derfor hovedsakelig promotert blant 

tilhengere, og kritiske kommentarer blir som regel fjernet, med mindre de er saklige 

begrunnelser, i henhold til administratorenes forumregler (ibid.). 
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5 Markedsføring innen nysjamanismen 
 

En typisk amerikansk borger møter på mer enn 600 kommersielle budskap om dagen, og en 

del av disse budskapene er religiøse (Stout 2012: 113). Det finnes ikke like mye religiøs 

reklame i Norge som i USA. Men at busser, trikker og T-banetog i Oslo sentrum ville 

reklamere med bibelvers for å feire at Bibelselskapet fyller 200 år, viser at markedsføring av 

religion i Norge er like relevant (Eriksen 2016).  

 

Jeg vil i denne oppgaven undersøke hvordan norske nysjamaner velger å markedsføre seg via 

sosiale medier og på internett etter 2005. Jeg vil også se på hvordan de skiller seg fra andre 

konkurrerende nyreligiøse grupper. Måten religiøse retninger velger å markedsføre seg har 

blitt opplevd som kontroversielt av blant annet amerikanske prester, men samtidig sett på 

som strategisk av religiøse denominasjoner. Flere nyreligiøse grupperinger er også blitt 

beskyldt for strategisk markedsføring for å tjene penger (Stout 2012: 115). I dagens 

mediesamfunn konkurrerer mange om oppmerksomhet, og flere religiøse grupper må være 

strategiske for å få spredt budskapet sitt til flere mennesker. På den annen side oppleves dette 

som kontroversielt fordi mange i samfunnet er ukomfortable med å blande religion og 

markedsføring (Stout 2012: 113). Et flertall religiøse retninger velger i dag å bruke 

markedsføring strategisk, og mer enn noen gang før (ibid.: 113).  

 

I følge Daniel A. Stout (2012: 113), blir det stadig lettere for mennesker å markedsføre seg 

selv via plattformer som sosiale medier. Sosiale media-plattformer som Facebook tar blant 

annet betalt for å hjelpe bedrifter og enkeltpersoner å nå ut til flest mulig mennesker via 

egenlagede kampanjer på Facebook.  

 

Denne oppgaven undersøker forskjellige måter sjamaner i spesielt Oslo-området, men også i 

Troms, velger å nå ut til sine tilhengere og andre interesserte. Blant måtene å markedsføre seg 

på, har det i oppgaven blitt lagt mest vekt på sosiale medier. Av de typene underkategorier 

som eksisterer innenfor sosiale medier, er det Facebook som kommer tydeligst frem. Selv om 

Twitter ikke har vært en like stor del av oppgaven som Facebook, er dette også en plattform 

der sjamanene kan nå ut til sine følgere.  

 

5.1 Twitter 
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Nysjamanen Ronald Kvernmo er et eksempel på en sjaman som nylig har begynt å ta i bruk 

Twitter. Syv uker etter Kvernmo begynte å bruke Twitter, hadde han to innlegg og 17 

følgere. Det første som har blitt lagt ut på kontoen hans er; “isogaisa.org/chaga.php” en lenke 

til nettsiden hans (Kvernmo 2015a). Den andre oppdateringen på Kvernmos Twitter-konto er 

en avstemming hvor det står “Hva er best?”, så er det mulig å avgi en stemme. Det står 

mellom chagapulver eller chagakonsentrat (Kvernmo 2015b).  

 

 

(Twitter-statusoppdateringene til Ronald Kvernmo)7 

 

Chaga er en type parasittisk sopp som vokser på infiserte trær. Chaga har blitt trukket frem 

som sunt for kroppen, og godt mot forkjølelse. Det er kun én person som har avgitt en 

stemme på Twitter-avstemming til Kvernmo. Med andre ord, ikke stor oppmerksomhet rundt 

akkurat dette tema på Twitter. Profilbildet til Ronald Kvernmo på Twitter viser ham i 

tradisjonell samisk folkedrakt og med en runebomme. Profilbildet er med på å bekrefte for de 

som er interessert i å følge ham, at det er riktig person de har funnet på Twitter. Et annet tegn 

som tyder på at det er sjamanen Ronald Kvernmo er at han publiserte innlegget 

“isogaisa.org/chaga.php” som lenker direkte til hans nettside, isogaisa.org. For de som vet at 

Ronald Kvernmo driver Isogaisafestivalen, vil den internettlenken være en tydelig indikator 

på funnet av rett person. Lenken som Kvernmo publiserte på Twitter leder følgeren inn på en 

av Kvernmos nettsider hvor en kan kjøpe chaga. 

 

Med Twitter-kontoen har han nå enda en kanal på internett for å nå ut til flere tilhengere. Det 

er på den annen side kun 17 følgere av profilen hans, og han har heller ikke brukt “hashtags”, 

eller emneknagger skrevet slik ‘#’, i noen av Tweetene sine. Med emneknagger, har han 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 De to Twitter-statusoppdateringene Ronald Kvernmo har publisert siden desember 2015.	  
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potensialet til å nå ut til flere enn de som følger ham. Det er fordi en emneknagg gjør at andre 

kan søke opp et spesifikt ord som er knyttet til emneknaggen. Et eksempel vil være om 

Kvernmo hadde skrevet en ‘tweet’, en Twitter-oppdatering på maks 140 tegn, med 

emneknaggen #isogaisafestivalen. Da kan de som er interessert i Isogaisafestivalen søke opp 

den bestemte emneknaggen, for og så finne alle andre Twitter-oppdateringer markert med 

den emneknaggen.  

 

Siden Twitter-profilen til Kvernmo ikke har mer enn et tosifret antall følgere, vil Twitter-

profilen hans som sosial medie-kanal ikke være tilstrekkelig. Twitter-kontoen kan derfor ikke 

anses å være Kvernmos “hovedprofil” for å nå ut til sine følgere. Kvernmo legger heller mer 

vekt på å oppdatere Facebook-siden ‘Chaga TM’, hvor det har blitt lagt ut 25 innlegg i 

tidsrommet 2. januar til og med 16. April 2016. Jeg vil komme tilbake til dette i neste 

kapittel, og hvordan denne “helsetrenden” knyttet til chaga kan bidra til å støtte en videre 

markedsføring av norsk sjamanisme via sosiale medier som Facebook. 

 

Blant følgerene av Kvernmos Twitter er Asbjørn Aamodt, en administrator for Facebook-

gruppen til Sjamanistisk forbund. Sjamaner som Eirik Myrhaug bruker også Twitter og fikk 

sin Twitter-profil i juli 2011 (Myrhaug 2016). Det er ikke Twitter som blir brukt mest av 

Myrhaug, Kvernmo eller Wanvig som et middel for å nå ut til sine følgere, da de er lite aktive 

på sine Twitter-kontoer. De ulike sjamanene har sin egen måte å nå ut til sine følgere og 

potensielt nye følgere, for eksempel seminarer på Alternativmessen.   

 

5.2 Tre nysjamaner og kort om deres bakgrunn 
Det er spesielt tre norske nysjamaner som har skilt seg ut og fanget min oppmerksomhet 

under min søken etter nysjamaner i Norge. De tre er Pål-Esben Wanvig, Eirik Myrhaug og 

Ronald Kvernmo. Alle tre er sjamaner som har moderne perspektiver angående hvordan de 

skal promotere sin religiøse virksomhet. Alle de tre sjamanene har i tillegg høyere utdanning. 

Myrhaug har utdanning som ingeniør (“Om Eirik,” ingen årstall, avsnitt 1). Wanvig (2016a) 

er sivilingeniør, og Kvernmo har sin utdanning innen markedsføring fra B.I. (“Isogaisa 

Siida,” ingen årstall, avsnitt 6). Kvernmo er også utdannet agronom, han har tatt religionsfag 

i sjamanisme og samisk religion ved Universitetet i Tromsø. 

Kvernmo ville også prøve ut de teoriene han lærte innen markedsføring fra B. I. (Fonneland 

2015: 215). Kvernmos bacheloroppgave handlet i tillegg om det å kunne utvikle et 
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sjamansenter i Målselv (Fonneland 2015: 231). Aktiv markedsføring ved bruk av moderne 

medier synes å være en vellykket strategi for Kvernmos promotering av sin versjon av 

sjamanismen. 

 

5.3 Isogaisafestivalen 
Festivalen er drevet av paret Ronald Kvernmo og Beate Sandfjord. Kvernmo startet og driver 

festivalen Isogaisa, i Lavangen i Troms. En festival hvor blant annet healing, trommereiser, 

dans, telting og kurs i sjamanisme skjer. På Isogaisas-internetthjemmeside, finnes det også 

podcast lenker (en type radio), medialenker, en chagalenke, healinglenke, og lenke til 

bloggen hans. 

 

Festivalen ble holdt for første gang 3. – 5.  september 2010, og den har i løpet av kort tid klart 

å få en del medieoppmerksomhet her i Norge (Fonneland 2015: 215). Festivalen har blitt 

nevnt på det samiske NRK-programmet Ardna (2015) 02.11.2015. Festivalsjefen Kvernmo 

har også blitt intervjuet av VGTV (2015) til programmet Møy på landet. Sett per 13.11.2015 

klokken 17:30 av tilsammen 140 500 personer på nett. Festivalen har også blitt nevnt i den 

samiske avisen Ságat (Solaas 2015). Hvor artikkelforfatter forteller at sjamanisme er på 

fremmarsj, og at “Interessen for det spirituelle er stadig økende” (ibid.). Festivalen har også 

hatt to sider i Se og Hør (Mendoza C. 2015), hvor det stod at datteren til samiske skuespiller 

Mikkel Gaup ble døpt på “sjamanistisk vis” på festivalen, ved å ha en navneseremoni. 

 

Det Kvernmo håper å oppnå med Isogaisa-festivalen er at ordet Isogaisa i seg selv vil bli et 

begrep for sjamanisme (Fonneland 2015: 230). Kvernmo vil derfor at Isogaisa skal 

“varemerkes” som en egen type sjamanisme han selv har vært med på å utvikle (ibid.). 

Formålet med Isogaisa er at nordmenn ikke trenger å se etter sjamanismen som finnes i andre 

land, når det eksisterer en type sjamanisme i Norge. Kvernmo vil derfor promotere Isogaisa 

som en “kortreist” religion, som det vil være enklere for nordmenn å oppleve, slik jeg tolker 

Kvernmo. 

 

Det har imidlertid vært rettet kritikk mot Kvernmo, og blitt ment han kun driver festivalen for 

egen profitt. Kvernmo påstår selv at han ikke tjener mer enn akkurat nok til å brødfø sin egen 

familie. Dette kom tydelig fram i et Facebook-innlegg Kvernmo la ut på sin Chaga TM 

Facebook-side: 
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[…] Når det gjelder Isogaisa, så kan jeg forsikre dere om at jeg tjener ikke noe på 

festivalen. Bare masse arbeid. Hele festivalen er faktisk basert på frivillig innsats 

fra en rekke fantastiske mennesker. Og en boikott fører selvfølgelig til at festivalen 

blir nedlagt. 

Hatkampanjer fører også til at festivalen blir nedlagt. Ja, jeg oppfatter hele 

kampanjen som hat. Hvis du drar meg i håret, er det du eller jeg som best kan 

avgjøre hva som gjør vondt? Jeg legger også merke til at SF [Sjamanistisk 

forbund] tillater direkte personangrep mot meg på sidene deres […]. 

 (Kvernmo 2016b) 

 

Det at Facebook-siden til Sjamanistisk forbund er åpne for kritikk mot Kvernmos festival kan 

tyde på at det eksisterer en form for markedskonkurranse mellom sjamanene. Det kan på den 

andre siden også være et tegn på en form for ytringsfrihet, men samtidig står Sjamanistisk 

forbund strengt på sine forumregler i Facebook-gruppen deres. Der fører all slags form for 

hatske meldinger og personlige angrep til utestengelse fra gruppen (Nervik 2015). 

 

En kan se at det eksisterer en sammenheng mellom utdanningsbakgrunn og Kvernmos måte å 

promotere sin sjamanistiske virksomhet, ved blant annet å skape oppmerksomhet rundt 

Isogaisa-festivalen i aviser og Facebook-arrangement. Hvordan påvirker denne 

markedsføringen sjamanismen? Endrer sjamanismen seg som følge av en mer moderne form 

for markedsføring ved hjelp av sosiale medier? Disse spørsmålene vil bli drøftet grundigere 

under. 

 

5.4 Promotering av nysjamanistiske ritualer på internett  
Før jeg går videre inn på hvordan sjamanritualene markedsføres, er det først viktig å definere 

hva som legges i begrepet ritual. Jeg vil i dette kapittelet prøve å sammenligne den 

“tradisjonelle” samiske formen for sjamanritualer – den som har eksistert før sosiale medier, 

og andre former for moderne medier – med det en finner av gratis sjamanritualer på 

YouTube.  

 

Noen teoretikere hevder at det er troen som står sterkest i en religion, mens andre kan mene 

det er ritualene (Segal 2010: 387). Teolog og orientalist, William Robertson Smith hevder at 

det som regel er i de religiøses tro en vil påstå at religionen essensielt forekommer, i stedet 
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for i deres praksis (ibid.: 387). Smith påstår også at religionsforskere ofte ser etter en 

trosbekjennelse, og mener at det er troen som utgjør grunnlaget for et trossamfunn. 

 

Empirien viser at det eksisterer såkalte “primitive” religioner uten noen som helst 

trosbekjennelse, og at religioner kan være basert kun på institusjoner og religiøs praksis. 

Smith erklærte også at “ritual og praktisk bruk var, strengt tatt, helheten av eldgamle 

religioner [oversatt fra engelsk]” (ibid.: 387). Hvilket betyr at det å praktisere ritualer var 

essensielt hva de primitive religionene bestod av. Smith skilte mellom primitiv religion og 

den moderne religionen vi finner i dag, hvor tro står mest sentralt. Det vil derimot være 

problematisk å klassifisere nysjamanismen som eksisterer i Norge etter Smiths skillelinjer, 

nettopp fordi den er delvis en primitiv religion, men samtidig en moderne religion.  

 

For antropologene Clifford Geertz, Victor Turner og Mary Douglas kan ritual derimot 

eksistere som noe primitivt samtidig som noe moderne (Segal 2010: 388). Det kan være 

moderne i form av at ritualene ikke konkurrerer mot vitenskapen, og vil derfor heller ikke 

ville bli avløst av vitenskapen. Et tydelig tegn på nettopp dette kan bli observert i måten 

nysjamanen Pål-Esben Wanvig velger å markedsføre sjamanismen sin. Jeg vil komme tilbake 

til det litt lenger ned. 

 

5.4.1 Kan være vanskelig å skille mellom tro og ritual i nysjamanismen 
Det kan være vanskelig å skille mellom hva som er tro og ritual i nysjamanismen, siden 

sjamanismen er en del av de primitive religionene, som i eksempelvis animismen, hvor 

ofringer skulle være forebyggende mot naturkatastrofer. Primitivisme er i tillegg en 

forestilling om at det mest fullkomne mennesket eksisterer i naturen eller i urtiden 

(Fonneland 2010: 141). Alle de tre nysjamanene Kvernmo, Myrhaug og Wanvig legger vekt 

på kontakten med naturen men ingen av de nevner noe om for eksempel et tradisjonelt samisk 

ritual som blodofring, på deres hjemmesider. Det tyder på at blodofring som ritual til en viss 

grad har mistet sin plass i sjamanismen en finner i Norge i dag. Myrhaug påpeker i et intervju 

med religionshistoriker Trude Fonneland (2010: 116) at det fortsatt eksisterer et offerritual, 

men at det ikke involverer dyreblod og “[…] sånne ting. Den tradisjonen er jo borte […]”. 

Sjamaner og andre som er med på offerritualer kan nå legge igjen mynter, bein og fine steiner 

i stedet for å ofre dyr eller dyreblod på en hellig plass (ibid.: 116). 
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På den andre siden fikk musikkfestivalen Riddu Riđđu i Kåfjord kommune i Troms kritikk av 

kristne og dyrevelferdsaktivister i 2002 for å ha gjennomført et sjamanistisk blodoffer av et 

lam. Kniven skal ha – i følge en nettartikkel i Nordlys – blitt stukket i brystet på lammet, 

hjertet tatt ut og klemt til det sluttet å slå (Enoksen 2003). “Deretter stenket sjamanen blod på 

marka for å vie inn området der kjøttet skulle tilberedes og serveres” (ibid.). Dyret var ikke 

bedøvet og hendelsen ble anmeldt etter brudd på dyrevernsloven (Vold 2002). Slaktingen 

hadde omtrent 300 tilskuere tilstede, men etter at bildene ble vist på TV-Tromsø fikk saken 

mange reaksjoner, i hovedsak fra Sørlandet (ibid.). Det kan være nettopp denne saken som 

har gjort at sjamanismen fikk en del oppmerksomhet før Facebook ble etablert. Det kan i 

tillegg være at denne saken gjorde at blodoffer ble noe som de norske sjamanene sluttet med, 

ikke bare på grunn av lovbruddet, men også på grunn av kritiske reaksjonene fra de mange 

utenforstående. 

 

Trosbekjennelser i religioner ble sett på som kunstig og nærmest abstrakt av 

religionsteoretikere, og kun ment for teologer og filosofer av religion (Segal 2010: 387). Etter 

Smiths skille på slutten av 1800-tallet mellom primitive religioner som rituelle religioner, og 

moderne religioner som trosbaserte religioner, har andre teoretikere som antropologen Roy 

Rappaport gått så langt som å påstå at ritualer er essensielt religion i seg selv (Segal 2010: 

391). I senere tid har derimot beskrivelsen av hva ritualer er, blitt likt det tro er. På den måten 

at ritualer blir sett på som en handling, men handlingen blir også et uttrykk for tro. Ritualene 

kan sammenlignes med en type trosbekjennelse. Roy Rappaport påstod at ritual faktisk bidrar 

til en opprettelse av tro (ibid.: 391). Rappaport påstår også at om en deltar på et ritual så 

betyr det at en aksepterer ritualet (Segal 2010: 392). På den annen side kan intensjonen være 

noe annet enn tro, men heller kun for å for eksempel observere et ritual. Da kan derimot i 

følge Segal (ibid.: 392) ritualet være “hult”, om ikke engasjementet er med. 

 

5.4.2 Er trommereiser som er opplevd via internett like “effektivt”? 
Kommunikasjon med høyere makter og hypotetiske guder kan skje i form av bønn eller for 

eksempel et sjamanritual. Vil dermed det å være med på sjamanritualer føre til tro på 

sjamanismen, inkludert sjamanismens gudeunivers? Hvis en ikke er en del av 

“forestillingsuniverset” vil det i følge Gilhus og Mikaelsson ikke gi noen religiøs effekt for 

den personen, slik jeg tolker deres definisjon av begrepet religion i boken Nytt blikk på 

religion (2001: 29). Et eksempel vil være om jeg skulle vært med på et trommereiseritual 
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hvor sjamanen skulle kommunisere med en gud i underverdenen, men jeg ikke levde meg inn 

i og trodde på dette forestillingsuniverset. Da ville hele ritualet for meg ikke gitt noen religiøs 

effekt. Et annet eksempel vil være om en sjaman sender en trommereisevideo til en klient 

over internett. Vil klienten få noen religiøs virkning ut av å se på videoklippet? Jeg vil 

komme tilbake til det litt senere i teksten. 

 

Som jeg har skrevet tidligere i oppgaven brukte Siw [intervjuobjekt] selvutviklingsteknikker 

som også blir brukt i sjamanismen. Det kan derfor være slik at Siws ritualer som hun lærte 

via selvutviklingskurs gjorde henne mer tilbøyelig til å få en tro på sjamanismen. Det vil i 

Siws tilfelle bety at selvutviklingsritualene kom før troen hennes på sjamanismen.  

 

Hvordan har nysjamanistiske ritualer i Oslo-området forandret seg de siste tiårene? Det vil 

også være på sin plass å analysere og tolke om ritualene eksisterer som noe annet og eget 

etter internett og sosiale medier sin mulige mediatisering av religionen. 

 

En kan nå finne trommereiser på YouTube, noe som gjør at alle med en internettforbindelse 

og fri tilgang på YouTube kan oppleve og se hva en trommereise er, uten å oppsøke en 

sjaman. Effekten av å se på en trommereise på nettet, kontra å oppleve det personlig sammen 

med en sjaman kan imidlertid være annerledes. Dette fører til et nytt spørsmål: vil en person 

ha opplevd et sjamanritual ved å se det på YouTube, eller høre det gjennom en podcast? Det 

kan argumenteres for at personen som ser på en trommereise via YouTube ikke vil oppleve, 

eller erfare den fulle virkningen av ritualet og at det må et personlig oppmøte til for å kjenne 

effekten av ritualet.  

 

Ann Taves er professor i religionshistorie ved Universitetet i California, og forsker i feltet 

kognitiv religionsvitenskap. Hennes konklusjoner hva det gjelder genuine opplevelser av 

religiøse fenomener, som for eksempel sjamanritualer, er at det handler om ferdighet og 

teknikk (Kalvig 2016: 144). Sjamaner som klarer å gå inn i en transe for å reise til det 

hinsidige, har mestret en form for “sanselige” og “kroppslige” signaler som gjør det mulig for 

sjamanen å oppleve den transen som en religiøs opplevelse (ibid.: 144). Denne teorien til 

Taves er bygget på teorier fra nevrovitenskapen, men kan i følge religionshistoriker Anne 

Kalvig (2016: 145) grense over i reduksjonisme. Det er fordi det finnes mye uforklarlig bak 

religiøse fenomener som hjerneforskning ikke klarer å forklare (ibid.: 145). 
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En sjamanist som ser på et trommereiseritual på YouTube vil i følge Taves’ teori – slik jeg 

tolker hennes forskning – kunne være i stand til å oppleve og erfare en trommereise via 

YouTube som noe like spesielt som om personen skulle ha erfart trommereisen personlig. Da 

må derimot sjamanisten i følge Taves også kunne ha et bredt spekter av de forskjellige 

sanselige og kroppslige signalene som vil gjøre det mulig for personen å oppleve 

trommereisen som en åndelig opplevelse (Kalvig 2016: 144). 

 

Religionsviter Jefferey Kripal påstår at denne formen for åndelige og spirituelle opplevelser 

er noe en ennå ikke kan motbevise via nevrovitenskap (Kalvig 2016: 146). Kripal 

argumentere for at det å kunne oppleve religiøse fenomener og å kunne kommunisere med de 

døde kan være en evolusjonær utvikling (ibid.: 146). Og at det på et tidspunkt kan være at 

alle mennesker har muligheten til å kunne kommunisere med sine forfedre, fordi en biologisk 

evolusjon har gjort det mulig (ibid.: 146). Det vil ikke være mulig å motbevise denne teorien 

her, og det er heller ikke poenget. Det peker derimot i retningen av at å erfare et religiøst 

ritual gjennom for eksempel YouTube eller via en Facebook-gruppe, kan være mulig for de 

som har de religiøse “ferdighetene”, hvis en følger Taves’ teori. 

 

5.5 Nysjaman Wanvig markedsfører nysjamanismen som 

selvutviklingsprogram 
Nysjaman Pål-Esben Wanvig velger å legge vekt på sin utdanning som sivilingeniør, hvilket 

kan gi den rette målgruppen mer tillit til budskapet Wanvig velger å levere. Det ligger både 

status og legitimitet bak utdanningen til Wanvig. Visse markedsføringstaktikker brukt av 

religiøse organisasjoner, som Wanvigs nysjamanisme og andre retninger, kan en finne i 

kommersielle produkter (Stout 2012: 113). En av disse taktikkene er Wanvigs måte å 

garantere klienten at personen blir fornøyd med seminarene, ellers får den personen pengene 

tilbake. Wanvig har også garantimerkelapper på Forandre ditt liv på 90 dager seminarsiden 

hans (Wanvig 2015e). Seminaret er vel å merke ikke et sjamankurs, men det er et 

selvutviklingsprogram. Tegn tyder på at sjamanseminarene til Wanvig og 

selvutviklingsseminaret “Forandre ditt liv på 90 dager”, ikke er så forskjellige. Grunnen til 

dette er at begge kursene omhandler hovedsakelig selvutvikling. 

 

Om sjamanseminarene/-kursene og selvutviklingsseminarene/-kursene ikke er så forskjellige, 

hvordan skal Wanvig da skille mellom disse to? Slik jeg tolker det, handler markedsføringen 
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av kursene til Wanvig i større grad om hvilke målgrupper han velger å rette seg mot. At det 

derfor kan handle mer om et strategisk markedsføringsvalg enn et tydelig skille mellom 

kursene. I praksis betyr dette at om Wanvig skal markedsføre kurs om sjamanisme til de som 

er ateister vil det i teorien være vanskeligere å “verve” slike klienter. Det er fordi religiøs og 

spirituell tro i hovedsak ikke er av interesse for ateistene. Men om Wanvig velger å 

avmytologisere og rasjonalisere sjamanismen, og kun fokusere på selvutviklingselementer 

innen sjamanismen, vil ateistene ha en mulighet til å interessere seg i selvutviklingskurs som 

“Forandre ditt liv på 90 dager”. I introduksjonsvideo til “Forandre ditt liv på 90 dager” som 

varer i 60 minutter forteller derimot Wanvig 53 minutter ut i videoen at Rainbow Reiki – 

organisasjonen hvor Wanvig tok sin sjamanutdanning – er “vitenskapelig bevist” og at det vil 

være en del av selvutviklingsprogrammet (Wanvig 2015e). Dette er en 

markedsføringsmetode som er rettet mot de som kan være skeptiske til slike alternative 

løsninger. 

 

Wanvig har funnet ut at å gjøre sine sjamankurs og seminarer mer tilgjengelige over nettet 

kan gjøre sjamanvirksomheten mer lønnsom og effektiv. Klienten kan melde seg på et kurs 

som går over flere dager, og personen blir bedt om å se på introduksjonsvideoer om temaet 

som vil bli tatt opp på neste personlige oppmøte (Wanvig 2015d). De som også velger å 

melde seg som elev på Wanvigs sjamanskole får da tilgang til flere seminarvideoer. Wanvig 

(2015b) skriver blant annet “Om du ønsker tilgang til hele seminaret (online-versjon) er 

prisen 490 kr. For DVD-versjon (2 DVD'er) er prisen 690 kr”.  

 

5.5.1 Nysjamanisme kan markedsføres som et rasjonalisert livssyn 
Nysjaman Pål-Esben Wanvigs (2015a) introduksjons- og foredragsvideo om sjamanisme fra 

Alternativmessen 2015 på hjemmesiden hans, tar spesifikt for seg de “naturvitenskapelige” 

elementene ved sjamanisme. Wanvigs målgruppe er hovedsakelig alternative mennesker, da 

han valgte å holde et introduksjonsforedrag på Alternativmessen i Lillestrøm. Wanvig går ut 

fra at målgruppen som skal bli interessert i sjamanismen hans trenger “naturvitenskapelige” 

bevis for å la seg overbevise av sjamanismens effekt. Denne formen for markedsføring av 

sjamanismen til Wanvig kan tolkes i retning av en rasjonalisering av sjamanismen, som 

nevnt i kapittel 4. Det vil bety i dette tilfelle at Wanvig legitimerer troen på det sjamanistiske 

verdensbildet ved å oppfordre de som blant annet er skeptiske til religion til å se sjamanismen 

i lys av fysikk og naturlover. 
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Et naturloveksempel fra Wanvigs introduksjonsvideo om sjamanismen som ble tatt opp under 

Alternativmessen 7. november 2015 omhandler gravitasjon og “månekrefter” og hvordan 

sjamanistiske energier kan gjelde på samme måte som en naturlov for alle: 

 
[…] Tyngdekrafta er noen av de her universelle kreftan som virker på oss, som vi verken kan 

se, smak, føl, vel føl kan vi gjør, men vi kan itj hør’n og vi kan itj lukt’n. Men vi vet all 

sammen at vi er påvirka av tyngdekrafta når vi da står på en fjellknaus og kaster oss ut, så vet 

vi at tyngdekrafta er gyldig for absolutt alle. Et annet godt eksempel, det er jo månekrefter. 

Dokke vet at månen påvirker da flo og fjære og også alle menneskan og væsan som bor på 

denna her planeten, og det er også krefter som vi ikke kan se, men det påvirker oss like my. 

[…] Det vil si da at den her verden rundt oss da som sjaman har en intensiv kontakt med, en 

verden av krefta som påvirker oss enten vi trur på det eller ikke. 

 

(Utdrag fra introduksjonsvideo til sjamanisme. Tatt opp 7. november 2015)8 

 

5.5.2 En institusjonalisering av Wanvigs nysjamanisme 
Denne oppgaven undersøker utviklingen av sjamanismen, og hvordan markedsføring 

gjennom sosiale medier har påvirket nysjamanismen i Norge. Den måten Wanvig velger å nå 

ut til sin målgruppe på, tolker jeg i retning av en type institusjonalisering av nysjamanismen. 

Wanvig har eksempelvis satt opp sjamankurs, healingkurs og en egen “sjamanskole” hvor 

mennesker som har lyst til å lære seg å bli sjaman kan delta. Wanvigs eget perspektiv på 

institusjonaliseringen er imidlertid et annet. Institusjonaliseringshypotesen strider nemlig mot 

Wanvigs egen forståelse og definisjonen av begrepet sjamanisme. Wanvig mener at 

sjamanismen ikke er en religion. Wanvig skriver: “Sjamanismen er heller ingen religion. I 

alle religioner har man dogmer, lover, moralske trossystem og regler og bud som må følges, 

der man kan oppleve skaperkraften via en prest eller lignende autoriteter” (Wanvig 2012: 4). 

 

På den andre siden kan sjamanisme – uavhengig av om en hevder det er en religion eller ikke 

– ha et institusjonalisert preg i form av å være en etablert organisasjon. Avisen Vårt Land 

hadde i mars 2017 avdekket at Nav har sponset en “healer-utdanning” gjennom Rainbow-

Reiki (Gilje 2017). Healing-utdanningen som personen skal ha over en ett og et halvt 

årsperiode vil koste tilsammen 80 000 kroner. Det at Nav velger å finansiere healing-

utdanningen til denne enkeltpersonen er et tegn på at Nav bekrefter og anerkjenner Rainbow-
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Fra foredragsfilmen “Sjamanismen for det moderne mennesket” av Pål-Esben Wanvig.	  
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Reiki som en institusjon og skole hvor en kan ta utdanning. Hvilket betyr at på et statlig nivå 

er Rainbow-Reiki-organisasjonen – som har inkorporert sjamanisme i sine healingteknikker 

og som inneholder sjamanutdanning – ansett som en godkjent institusjon. 

 

Den gjeldende person som valgte å ta sin “healing”-utdanning gjennom Rainbow-Reiki for å 

bli en 1. Dan mester i Rainbow Reiki fikk inspirasjonen til å delta etter å ha mottatt healing 

fra en Rainbow-Reiki mester på Alternativmessen på Lillestrøm (Gilje 2017). Det vil si at 

denne vage formen for nysjamanisme inspirerte personen ved et fysisk oppmøte og healing, 

hvilket til en viss grad støtter opp om Gilhus og Mikaelsson (2005: 192) teori om at ansikt til 

ansikt vil fortsatt vil være den mest egnete formen for misjonering. 

 

Markedsføring av Wanvigs sjamanisme, samt etableringen av en sjamanskole er blant 

tegnene som tyder på at Wanvigs nysjamanisme utvikler seg i retningen av å bli en etablert 

religion. 13. Mars 2012 ble, som nevnt tidligere i oppgaven, sjamanisme regnet som et 

offisielt trossamfunn i Norge, og har dermed fått godkjent rett til å vie, døpe og begrave 

mennesker. Det er derimot kun Sjamanistisk forbunds stiftelse som har fått alle disse 

rettighetene slik jeg forstår godkjennelsen, og de tilbyr blant annet vielse kun til sine 

hovedmedlemmer, men de vil på sikt gjøre det tilgjengelig for de som ikke er medlemmer 

også (“Slik vier du deg i Sjamanistisk forbund” 2013: første avsnitt). Det betyr derfor at om 

Wanvig ikke er en del av Sjamanistisk forbund, kan han for eksempel ikke formelt vie 

mennesker. Det betyr også at forstanderne i Sjamanistisk forbund selv anser sjamanismen 

som religion da de har blitt godkjent som et religiøst trossamfunn. Det at sjamanisme har blitt 

godkjent som religiøst trossamfunn gjør det også vanskelig å vite nøyaktig hvilke retninger 

innen nysjamanismen som er innenfor premissene for å være en godkjent sjamanistisk 

religion. 

 

Wanvig er, som tidligere nevnt, uenig i at sjamanismen har status som etablert religion. Men 

han velger på sin side å markedsføre sjamanismen på internett som en religionslignende 

størrelse, en psevdoreligion som ikke trenger involveringen av det han definerer som “det 

religiøse”. Selve opplegget, strukturen og reklameringen av sjamanskolen på nettsiden til 

Wanvig har fellestrekk med andre etablerte ikke-religiøse skoler. Nettsiden til Wanvig 

(wanvig.no) er ren og ser oppdatert ut, og nettsiden kan sammenlignes med andre godt 

etablerte bedrifters nettsider. 
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5.6 Nysjamaners markedsføring via Facebook 
Reklame for sjamanritualer som trommereiser når nå ut til flere interesserte enn det har gjort 

før etableringen av Facebook. Tidligere averterte sjamaner for sin virksomhet gjennom 

aviser, magasiner, plakater og nettsider som var uavhengige av Facebook (Wallis 2003: 66). 

Om en er medlem av Facebook-gruppen Sjamanistisk forbund eller Alternativ-tavla, som 

29.02.2016 hadde 7 608 medlemmer, vises det på Facebook-gruppens nyhetsvegg om noen 

laster opp et innlegg i disse gruppene. Det vil også være mulig for sjamanene å promotere 

sjamankurs ved å betale gitte summer til Facebook for at deres sjamankurs skal kunne nå ut 

til forskjellige målgrupper. 

 

Grunnlegger av Sjamanistisk forbund Kyrre Franck hevder at “[Facebook] hjalp i aller 

høyeste grad. Det var Facebook som gjorde [at] alt det spredde seg så raskt […] I det 

sjamanistiske miljøet fungerer sosiale nettverk som [Facebook] veldig godt både nasjonalt og 

internasjonalt. Gir oss en mulighet til å kommunisere på tvers av geografiske avstander.” 

(personlig melding til meg på Facebook 25.04.2017).  

 

På den annen side kan det også være at Facebooks markedsføring kan skremme potensielle 

brukere. Et eksempel er indonesiske imamer som er redde for at sosiale medier som 

Facebook og YouTube kan motivere til utroskap (Stout 2012: 80). På den annen side 

eksisterer det ingen lignende skremsel innen sjamanismen som blir promotert på Facebook i 

Norge som jeg har funnet. 

 

5.6.1 Sjamankurs promotert som arrangement via Facebook 
 

Hvis en tar i betraktning den tradisjonelle sjamanismen, og om den har kommet seg frem og 

oppover i sosiale medier, så stemmer det til en viss grad. Om vi anser sjamanismen til Ronald 

Kvernmo som tradisjonell sjamanisme, i form av at den vil tilbake til de samiske røttene, så 

har den tradisjonelle sjamanismen hatt en positiv påvirkning gjennom sosiale medier. Uten 

sosiale medier ville Ronald Kvernmo – slik jeg forstår markedsføringen – sviktet på det 

religiøse marked. Sjamanismen og Isogaisa-festivalen hans ville blitt sett av folk, men den 

ville ikke blitt sett av like mange. 
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Et eksempel på et sjamanarrangement som har blitt promotert gjennom Facebook var Ronald 

Kvernmos kurs i sjamanisme 22.-24. januar 2016. Arrangementet fant sted på Unity-senteret 

ved Youngstorget i Oslo (Kvernmo 2016a). To dager før arrangementet begynte hadde 776 

mennesker meldt seg på, mens 1700 personer hadde huket av på at de var interessert i 

arrangementet. I tillegg var 2800 personer invitert til arrangementet, men hadde ikke gitt noe 

svar på om de kommer eller ikke. 

 

På arrangementssiden til sjamankurset står det tydelig hva selve arrangementet skal ta for 

seg. Sjamanforetaket Isogaisa har opprettet en arrangementsside på Facebook, og informerer 

leseren kort om hva sjamanismen kan være, og at alle har muligheten til å bli en sjaman, 

enten de vet det eller ikke. Isogaisa skriver også om sjamanismens utvikling på det religiøse 

markedet, og at det er en “folkelig” religion. Tilslutt skriver den som er ansvarlig for 

Facebook-arrangementet hva sjamankurset over de tre dagene vil koste. 

 

På Ronald Kvernmos (2016a) Facebook-arrangementsside kan en lese følgende: 

 
Noen mennesker vet helt sikkert at de er født med evner. Noen har sine mistanker. 
Det finnes også de som påstår at de absolutt ikke har noen slags evner, men når jeg 
treffer dem, så merker jeg en utrolig sterk energi og utstråling. Dette er noe vi alle 
er født med! Det er heller snakk om du vil ta dine evner i bruk! 
 
På kurset lærer du å ta i bruk og utvikle dine evner, ut i fra ditt eget ståsted. Det 
blir mye meditasjon og praktiske øvelser. Blant annet healingøvelser, øvelser for å 
styrke sin intuisjon, øvelser for å bli kjent med sine hjelpeånder og ikke minst en 
liten øvelse i det å holde en sjamanistisk seremoni. 
 
Sjamanfaget er noe alle kan lære. Man trenger ikke være sjaman for å drive med 
sjamanisme. Alle og enhver kan drive med sjamanisme for sin egen del, eller 
sammen med sine nærmeste. Men et sted må man starte. 
 
På dette kurset kan både “nykommere” og de med litt erfaring delta. Dersom noen 
ønsker det, så deles det ut kursbevis etter kurset. 
 
Sjamanismen lever i beste velgående den dag i dag. Den ligger i folkesjela. Veldig 
mange mennesker har fantastiske evner, uten å være klar over det. Sjamanismen er 
faktisk den “religionen” som har størst vekst i den vestlige verden. Vi samer har 
som tradisjon å respektere og ivareta mennesker med slike evner. Det er nedarvet i 
den samiske folkesjel. 
Pris: kr 2500,- 
 
Påmelding: Betal kr 700,- til konto [kontonr.] Fyll deretter ut skjemaet nedenfor på 
websiden. Påmelding er bindende. Resten betales ved frammøte. 
http://isogaisa.org/kurs.php 
 
Trenger du rimelig overnatting: Sjekk http://airbnb.no/ 
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Selv om kurset har en relativt høy pris 2500kr, hadde 776 personer meldt seg på Facebook-

arrangementet ved å ha trykket på ‘Skal’ komme-knappen, to dager før det begynte. Det 

betød imidlertid ikke at alle de som har meldt seg på arrangementet ville delta. Å melde seg 

på Facebook-arrangementet betyr ikke at kunden er forpliktet til å møte opp. Isogaisa-

foretaket tok 700kr i depositum og fikk dermed et mer nøyaktig bilde av hvor mange som har 

tenkt til å møte opp på kurset. Det vil derfor kun være Isogaisa, arrangørene av kursene i 

dette tilfellet, som vet omtrent hvor mange som kommer til å møte opp på arrangementet 

deres. Depositum kreves antakelig fordi det er vanskelig å beregne hvor mange av de 

Facebook-påmeldte som vil møte opp. Noen kan melde seg på kun for å følge med på 

arrangementet på Facebook, mens andre kan melde seg på fordi de vil at vennene skal se at 

de har meldt seg på arrangementet. Dette kan også være en ydmyk form for selvskryt på 

internett. Jeg ble selv informert av en venninne om Facebook-arrangementet ved at hun 

inviterte meg til å delta. Da jeg først sjekket arrangementssiden så jeg at det var to andre av 

mine venninner som hadde meldt seg på sjamankurset. 

 

Andres observasjon av en venns påmelding til et arrangementet via Facebook kan virke 

oppfordrende. Det er fordi andre som ser at venner har meldt seg på Facebook-arrangementet 

kan bli interessert i å finne ut av hva arrangementet innebærer, og så gå videre ved å klikke 

seg inn på arrangementssiden. Slik vil et sosialt medie som Facebook ha påvirkning på andre 

som potensielt kan være interessert i sjamanisme. Denne typen “indirekte” reklame av 

Facebook-arrangementet kan også oppfattes som en slags indirekte “misjonering” av 

religionen. 

 

5.7 Facebook kan være et misjonerende verktøy for 

nysjamaner 
Sammenlignet med den tidlige, “tradisjonelle” typen sjamanisme en fant i både Mongolia og 

blant samene i Norge, har den nye formen for sjamanisme som eksisterer på Facebook fått et 

tydeligere misjonerende preg. I denne oppgaven argumenteres det for at dette har oppstått til 

en viss grad som følge av en nyere type markedsføring via blant annet sosiale medier. 

Religionen når ut til flere, raskere og mer effektivt enn den har gjort før. Den tradisjonelle 

sjamanismen hadde ikke som noe mål å nå ut til flest mulig mennesker; her var målet å bistå 

de som søkte sjamanen om hjelp. På den annen side har den tradisjonelle sjamanismen hatt 
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som insentiv å hjelpe de som trenger hjelp (Heissig 1980: 8). Ved bruk av sosiale medier når 

nysjamaner ut til flere, og nysjamanismen vil kunne oppnå å kunne hjelpe flere. Imidlertid 

opererer nysjamaner i en helt annen sosial og kulturell kontekst enn den tradisjonelle samiske 

eller mongolske sjamanen. Nysjamanisme kan derfor i større grad enn den tradisjonelle 

sjamanismen betegnes som en misjonerende religion.  

 

Både nysjamanismen og den tradisjonelle sjamanismen har samme mål om å hjelpe de som 

trenger hjelp, enten ved helbredelse, trommereise eller andre sjamanritualer. Det vil derimot 

heller ikke være helt på sin side å påstå at sjamanismen er sterkt misjonerende, men den er i 

større grad mer misjonerende nå enn den opprinnelig har vært. Mye av grunnen til det vil 

være på grunnlag av en innflytelse fra moderne markedsføring fra Vesten, slik jeg tolker det. 

En stor del av den kapitalistiske innflytelsen fra Vesten kommer i form av sosiale medier som 

følge av globaliseringen. 

 

En mulig årsak til at Kvernmo bedriver det som kan klassifiseres som strategisk 

kommunikasjon, er for å raskt spre sitt budskap til et større publikum, enn han ellers ville 

klart. Det er en teori professor i medievitenskap Daniel A. Stout (2012: 113) påstår er en 

typisk funksjon reklameringen av religion har. På den annen side kan det i visse tilfeller være 

nærmest umulig å skille mellom hva som er promotering av religionen, og hva som kun er 

opplysning om religionen. En person kan for eksempel legge ut et bilde på Facebook etter å 

ha vært på et sjamankurs en helg. Intensjonen hans er ikke nødvendigvis å konvertere noen 

andre til å bli interessert i sjamanisme, så mye som det handler om å bare “fortelle” hva 

personen gjorde den helgen. Publisering av bilder fra et sjamankurs kan også indirekte bidra 

til en større interesse og nysgjerrighet innenfor sjamanismen, fordi det er innenfor det okkulte 

og esoteriske. Det viser at sjamanismen har tilbakeholden informasjon som kun innvidde har 

tilgang på.  

 

En kan se at det er slik sjamaner som for eksempel Wanvig velger delvis å markedsføre sin 

virksomhet. I introduksjonsfilmene til Wanvig gir han tilskueren noe informasjon, men 

tilbakeholder også deler av den “viktige” informasjonen en lærer ved å ta del i seminarene 

hans. I en video viser Wanvig en tavle der det står skrevet ned hva man lærer ved å ta del i 

hans utdanningsprogram. Det Wanvig muligens anser som den mest eksklusive 

informasjonen, har han dekket til med en lapp. Introduksjonsvideoen hans har derfor visse 

“cliffhangers” (Wanvig 2015b). 
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5.8 Markedsføring med helse i sentrum 
Et nært forhold til naturen har ikke bare vært en stor del av den tradisjonelle sjamanismen, 

men er også en integrert del av nysjamanismen. Moderne sjamaner legger stor vekt på å ha et 

nært forhold til naturen og dette er en av kildene til at de kan fungere som helbredere. 

Vektleggingen av forholdet til natur kan dokumenteres ved å observeres på forskjellige 

Facebook-arrangementer, noe som viser at det er en viktig del av religionen. Dagens fokus på 

fysisk og psykisk helse har på den andre siden utviklet seg i en annen retning enn det som var 

den tradisjonelle sjamanismens perspektiv. Et eksempel er Kvernmos null-toleranse for 

narkotiske stoffer og alkohol som del av Isogaisa-festivalen. Enda et eksempel er Wanvigs 

selvutviklingsprogram som skjer via sjamanutdanning. Jeg vil gå mer i dybden rundt disse 

eksemplene i neste kapittel hvor jeg vil jeg ta for meg nysjamaners syn på naturen og helse. 

Fordi begge kategoriene brukes bevisst som en del av nysjamanenes markedsføring. Natur og 

helse vil på én måte være en forlengelse av dette kapittelet. 
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6 Nysjamaners forhold til natur og helse på 
internett og i sosiale medier 

 

Sjaman og antropolog Michael Harner skriver i forordet til Way of the Shaman (1990: xv) at 

det de siste tiårene har oppstått et skifte i Vestens syn på naturen. Dette er fordi det rettes stor 

oppmerksomhet mot global oppvarming og vi blir mer og mer klar over at menneskeskapt 

forurensning påvirker naturen og vår helse. Harner påstår at  en “spirituell økologi”, som han 

kaller det, har blitt etablert. Han mener at få av de store religionene kommuniserer spirituelt 

med andre vesener på jorden og planeten selv, og økende oppmerksomhet knyttet til 

sjamanismen kan være fordi sjamanismen fokuserer på en slik “kommunikasjon”. 

Nysjamanisme er derfor blitt en del av dagens religiøse marked (ibid.: xv). Harner (ibid.: xv) 

hevder at sjamanismen har fellestrekk med nåtidens holistiske typer medisin hvor elementer 

som skifte i bevissthet, stressreduksjon, visualisering og positiv tenkning lenge har vært en 

integrert del (ibid.: xv). 

 

I dagens norske samfunn finnes det større interesse for egen fysisk helse enn det gjorde for ti 

år siden. SSB har tall som viser til økende bruk av helsestudioer i Norge. I 2001 var 21% av 

befolkningen i alderen 16-79 år medlem av et helsesenter eller treningsstudio (Vaage 2015: 

48). I 2013 medlemstallet økt til 37%, det vil si en 16 prosent økning over en 12-års periode, 

og dette inkluderer begge kjønn, mens det er et noe høyere bruk av treningssenter blant 

kvinner (ibid.: 48). Det er de yngre som trener mest på treningssentre og bruken reduseres 

med alderen.  

 

I 2015 publiserte Schølberg artikkelen “Slik kan du best nå treningsmål”  (Forskning.no 

16.11.2015) hvor han hevder at det å publisere sine egne treningsbilder på sosiale medier 

presser brukeren til å oppnå sine mål. Eksisterer det også en sammenheng mellom 

helsepresset i sosiale medier og økningen av interessen for nysjamanisme? Har flere i den 

norske befolkningen for eksempel tydd til alternative behandlingsmåter som for eksempel 

sjamanistisk healing for å oppnå bedre fysisk og psykisk helse? Nysjaman Michael Harner 

(1990: xv) hevder selv at sjamanisme får mer oppmerksomhet fra de som er på utkikk etter 

nye løsninger på sine helseproblemer, enten det skulle være fysiske eller psykiske plager. 
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Natur og helse er et omfattende tema, men her vil jeg diskutere hvordan helse og sjamanistisk 

healing diskuteres i hovedsakelig sosiale medier i Norge. Jeg vil drøfte organisasjonen for 

psykisk helse ‘Hvite Ørn’ og hvordan de presenterer seg i sosial medier, fordi denne gir et 

innblikk i sjamanismens organisatoriske form. La meg først begynne med noen nysjamaners 

syn på naturen. Jeg vil deretter drøfte nysjamaners presentasjon av “healing” og “helsetilbud” 

i sosiale medier. 

 

6.1 Kvinnelig samisk nysjaman – Astrid Swart 
Astrid Swart er gründeren av organisasjonen Sarahkkas som ble etablert i 2008 og har blant 

annet sjamanutdanning i samisk tradisjon som utgangspunkt (om Astrid Ingebjørg Swart, 

ingen dato, sarahkkas.com). Siw, som var nevnt tidligere i oppgaven, informerte meg om at 

hun nå deltar i Swarts sjamanutdanning.9. Nysjaman Swart påstår at hun har arvet sine 

helbreder- og sjamankrefter av en tidligere anerkjent noaide. I tillegg til å være sjaman er hun 

utdannet og jobber med kinesiologi, en type kiropraktikk. Swart har i tillegg utdanning innen 

astrologi, samt soneterapi og refleksologi (ibid.). Anita Swart holder også kurs rundt om i 

landet for å lære andre hvordan de kan helbrede på samme måte som henne (ibid.). 

 

På Swarts hjemmeside finnes en presseside (presse, sarahakkas.com), der hun har publisert 

artikler hvor hun blir omtalt i media, både nasjonalt og internasjonalt. Swart har vært gjest på 

TV-programmet God Morgen, Norge på TV2 i januar 2017. På nettsiden finnes det også 

artikler om henne fra Dagsavisen, Østkantavisa og i norske magasiner som Kvinner og Klær 

(ibid.). Hun har i tillegg blitt intervjuet på radio av NRK sápmi, NRKs samiske radiokanal. 

På denne måten forsøker Swart å gi legitimitet for sin virksomhet som nasjonal og 

internasjonalt kjent sjaman. 

 

6.1.1 Sjamanhealing 
Astrid Swart reklamerer også for sjamanhealing på sin nettside. Healing tar, i følge Swart, 

utgangspunkt i “urgammel” samisk tradisjon (sjamanhealing, ingen dato, sarahkkas.com). På 

nettsiden tilbys også healing med massasje. I følge Swart kan “Healing […] brukes mot 

vonde følelser, prestasjonsangst, negativ avhengighet, nedstemthet, utbrenthet og fysiske 

ubehag. Her er ingen klar grense mellom kropp og sjel, i samisk folkemedisin anses disse 

som aspekter av en integrert helhet og i gjensidig påvirkning” (sjamanhealing, ingen dato, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Se vedlegg nr. 1 
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sarahkkas.com). Swart tilpasser healingen til hver enkelt person, og hun tilbyr både psykisk 

og fysisk hjelp til sine pasienter. 

(utdrag fra hjemmesiden til Astrid Swart 14.03.2017) 

 

Det at Astrid tar utgangspunkt i den samiske sjamanismen utelukker ikke at hun er påvirket 

av elementer fra andre religioner. Hun forsøker å legitimere sjamanismen ved å bruke 

elementer fra østlige religiøse tradisjoner, blant annet fra hinduismen og buddhismen. Dette 

kan oppfattes som en “romantisering” av sjamanismen, eller som et forsøk på å føre 

tradisjonen flere tusen år tilbake i tid. Eksempler på bruk av østlige religioner finner vi i 

Swarts læringsmål i sjamanutdanningen hun har etablert. Blant læringsplanene i trinn 1 består 

de to siste punktene av “meditasjon” og “chakra-lære”. Chakra, et ord som er blitt en del av 

det engelske og norske språket. 

Chakra kommer fra sanskritordet cakra som bokstavelig betyr ‘hjul’ eller ‘sirkel’, men som i 

tantriske tekster i hinduismen og buddhismen henviser til den vertikale energien som tenkes å 

gå gjennom ryggraden på mennesker (Johnson 2010: 75 – 76). Cakra er ikke et ord en finner 

i tradisjonell samisk sjamanisme og viser tydelig hvordan Swart “forsyner” seg med 

elementer fra andre religiøse tradisjoner, og hun skiller seg slik ikke fra andre nyreligiøse 

grupper. 

 

Den tradisjonelle samiske sjamanismen har derimot lang tradisjon der spesialister tenkes å  

håndtere energier og ånder. Lånet av ordet cakra fra østlig tradisjon kan ses som et middel for 

å appellere til nye tilhengere i Vesten som er interessert i det nyreligiøse feltet der vi finner et 

romantisert perspektiv på østlige religioner. 

 

Facebook-siden til Swart, Sarahkkas ble per 14.03.2017 fulgt av 927 personer, og i 

beskrivelsen på siden står det: “	  Vi tilbyr: Samisk naturmedisinsk behandling, folkemedisin, 

soneterapi, øreakupunktur, kinesiologi og astrologi. Kurs: Sjamankurs, utdanning” 
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(Beskrivelse, ingen dato, Sarahkkas Facebook-side). Swart har i tillegg kombinert astrologi 

og sjamanisme og laget noe som kan tolkes som samisk sjamanske tarotkort, eller 

“veisviserkort” som Swart kaller det. Kortene viser den gamle samiske gudeverden, og kan 

anvendes for å se inn i fremtiden. Swart beskriver kortene slik: 

 
Kortene er delt opp i 5 temaer: samiske guder, samisk kultur, natur, dyr, himmel og jord. 

Samiske arketypiske guder, gudinner kan hjelpe deg til å se og lære den store 

sammenhengen i deg selv og verdensbildet fra et åndelig perspektiv, og ut i fra det 

høyeste prinsipp. Andre kort i kortstokken representer muligheter og eventuelle 

justeringer du behøver på veien. Kortene er presise, kraftfulle og helbredende.  

[…] 

Sarahkkas kort er også et fantastisk redskap til å veilede andre. Du vil lettere kunne hjelpe 

deg selv og andre mennesker til å se seg selv fra et objektivt plan. Disse kortene kan 

brukes alene som et redskap for å få fullstendig overblikk over fortiden, nåtiden og 

fremtiden. Du har muligheten til å bli kjent med hele ditt fulle potensial, gjennom å 

studere og få innsikt i din personlige, psykiske og åndelige dimensjon via kortene og 

beskrivelsen som følger med. Det er viktig å huske på at du kan endre din fremtid via 

tankens skapende kraft. Når tanken leder til det høyeste er alt mulig. Du er den kreative 

skapende magikeren i ditt eget liv. 

 

[…] Sarahkkas Veiviserkort kun 380kr eksl porto Fyll ut kontaktskjema nederst på siden, 

så sender vi kortene til deg i løpet av noen dager. 

(Beskrivelse av veiviserkortene, [lest 14.03.2017])10 

 

På Swarts Facebook-side promoteres veiviserkortene til Swart i videosnutter. En videosnutt 

viser en bunt med salvie som er tent som røkelse på et stort flak med bark liggende på en 

reinsdyrfell. På reinsdyrfellen ligger også noe som kan minne om sjamanske parafernalier. 

Kameraet tilter så ned og filmer veiviserkortene som ligger spredt utover reinsdyrfellen. Etter 

noen sekunder flytter kameraet på seg igjen og viser en liten runebomme og veiledningshefte 

til kortene.11 Videoen ble lastet opp 16. juni 2016 og er sett per 14.03.2017, 3406 ganger. 25 

personer har hittil ‘likt’ videoen på Facebook som Swart har delt; videoen har én kommentar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Beskrivelse av veiviserkortene kan en finne i nettbutikken på hjemmesiden til Astrid Swart 
på Sarahkkas.com 
11 Du kan se videoen her; 
https://www.facebook.com/sarahkkas/videos/vb.809497592438427/1237220662999449/?typ
e=2&theater [sett 14.03.2017]	  
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hvor det står; “Veldig fine kort! Med dype budskap! Anbefales [smilefjes]” (kommentar på 

Facebook-video, se fotnote nr 11). 

 

Swarts sjamanisme kan ses i lys av Roland Robertsons globaliseringsteori. På den ene siden 

har Swart villet fremstille en genuin samisk sjamanisme, men på den andre siden introduserer 

hun ikke-sjamanistiske elementer som spåkort, meditasjon og chakra. Hun kaller ikke kortene 

for sjamankort, men “samiske veiviserkort”, likevel ser vi påvirkningen fra okkultismen og 

dens bruk av Tarot-kort Ved hjelp av nye navn forsøker hun å skape forbindelser mellom 

okkultismen og sjamanismen hun bedriver. Et av veiviserkortene har en tegning av en 

tradisjonell samisk sjaman. Robertsons teori viser hvordan moderne media og 

massekommunikasjon gjør at lokale religiøse symboler og elementer spres internasjonalt og 

hans teori kan anvendes til å analysere hvordan lokale tradisjoner tar opp i seg og 

transformerer elementer fra andre tradisjoner, slik vi har sett i Swarts utvikling av 

sjamanismen til også å omfatte kinesologi, okkultisme, tantrisk meditasjon og astrologi.  

 

6.2 Sjaman Eirik Myrhaugs sjamanklinikk 
Eirik Myrhaug, som trolig er Norges mest omtalte nysjaman innen samisk tradisjon, har vært 

med i flere TV-programmer hvor han har vist sine evner som sjaman. Han var blant annet 

med i underholdningsprogrammet Norges Herligste i 2008. Her ble han portrettert på en 

komisk måte av de to humoristiske programledere Bård og Vegard Ylvisåker (TVNorge 

2008). I tillegg gjorde en dramaturgisk klippemåte sitt til at innslaget virket underholdende. 

Myrhaug ble presentert som sjaman, men det ble bemerket av programlederne at han ser ut 

som en “vanlig” person. Programlederne sa til Myrhaug at de forventet at han skulle se mer 

ut som en sjaman, slik de forestilte seg sjamaner, med beinrangler og dekket i pels. 

 

Bård og Vegard Ylvisåker besøkte Myrhaug i sjamanklinikken hans. Den ene gjenstanden 

som kan avsløre Myrhaug som sjaman er runebommen han bruker når han utfører 

sjamanritualer for Ylvis-brødrene. Programlederne ville at Myrhaug skulle løse trivielle 

problemer med sine sjamanevner: Ting som “rettere hår” og å fjerne eksem på hånden til en 

av brødrene. Myrhaug utførte sjamanritualer ikledd samedrakt og ved hjelp av runebommen. 
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I andre sammenhenger utfører han healing-ritualer uten samedrakten.12 Det er mulig at det 

var Ylvis-brødrene som ba Myrhaug ikle seg  samedrakten mest for programmets skyld. 

 

På slutten av TV-innslaget satt Myrhaug ved en pult og skrev en bønn på en lapp som 

programlederne fikk beskjed om å lese høyt tre ganger om dagen. Dette var en nødvendig 

betingelse for at ønskene og healingen skulle gå i oppfyllelse. Framgangsmåten Myrhaug 

bruker kan sammenlignes med hvordan man får en resept hos sin fastlege. Den forskrevne 

“resepten” kan bidra til en følelse av at Myrhaug opererer profesjonelt, som om han var en 

biomedisinsk lege, og at Myrhaug skriver ut en godkjent medisinsk resept. Ylvis-brødrenes 

bestilling skulle rette ut krøllene til den ene og fjerne eksemet til den andre. 

 

6.2.1 Hjemmesiden Livstreet.com 
Livstreet er nettsiden til en organisasjon drevet av sjamanen Eirik Myrhaug og naturterapeut 

Bente Brunvoll. Der kan interesserte bestille sjamanhealing via et skjema på nettsiden 

(“Healing,” ingen dato, nederst på hjemmesiden). På Myrhaug og Brunvolls nettside – som er 

designet av grafiskdesignbyrået Kult Byrå og som har et minimalistisk preg – finner vi noe 

informasjon både om Eirik og Bente.  

 

På nysjaman Eirik Myrhaugs side finner vi øverst et profilbilde av ham ikledd  samedrakt. 

Nederst på siden er han også avbildet iført en samedrakt, mens han holder en runebomme. 

Informasjonen som gis om Myrhaug er at han er utdannet ingeniør og har jobbet for det 

svenske konstruksjonsselskapet Skanska. Han skriver videre at han i 1992 valgte å arve 

sjamankunsten fra sine foreldre, og at han derigjennom har kunnet hjelpe flere tusen 

mennesker (“Om Eirik,” ingen dato, avsnitt 2). Myrhaug har hjulpet  mennesker med blant 

annet fjernhealing, slik også snåsamannen har gjort med om lag 50 000 mennesker (Døving 

og Kraft 2013: 55). Snåsamannen tar derimot ikke betalt for fjernhealing. Myrhaug sier også 

at han har utdannet folk til å bli healere selv. Myrhaug skriver tilslutt at han kom på 2. plass i 

TV-programmet Jakten på den 6. sans. i 2008 (“Om Eirik,” ingen dato, avsnitt 3). På samme 

måte som de fleste andre private selskap en finner på nettet, har Myrhaug og Brunvoll gitt 

leseren oversiktlig informasjon om hvem de er, hva de kan og hva de kan tilby forbrukeren. 

Det står ingen steder på hjemmesiden hva det koster for å få fjernhealing. Det står kun at en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Merk at det er dialog som har skjedd som ikke kommer på TV, pluss at innslaget kan ha 
blitt redigert i en ikke-kronologisk rekkefølge. 
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kan bestille tjenesten, og at en kan sende en “[…] uforpliktende melding på hva du ønsker” 

(“Healing,” ingen dato, nederst på hjemmesiden). 

 

På healing-nettsiden til Myrhaug finner en også en form for romantisering på samme måte 

som Swart, med korte henvisninger til andre religioner som hinduismen. Et eksempel på 

romantisering av østlige religioner finner vi i Myrhaugs beskrivelser av hvordan han utfører 

“nærhealing” med bruk av begrepet ‘chakra’ fra sanskrit. Nærhealing vil si at personen er i 

samme rom som sjamanen når healingen blir utført, til forskjell fra fjernhealing hvor 

healingen skjer over telefon eller internett uten at mottakeren av healingen er fysisk tilstede i 

samme rom som sjamanen. Når Myrhaug utfører “nærhealing” vil “[…]det inngå en samtale 

på starten, du vi ligge på benken å få chakrabalansering og gjøre en frigjørende reise gjennom 

blokkeringer og det avsluttes med en kort trommereise” (“Healing,” ingen dato, under 

nærhealing på nettsiden). På samme måte som Swart velger Myrhaug også å bruke ordet 

chakra. 

 

Myrhaug velger også å tydelig vise frem sin samiske identitet ved bruk av samedrakten og i 

følge religionshistoriker Trude Fonneland (2010: 176), kan det også være en romantisert 

merkevare som skaper oppmerksomhet “[…] og samtidig gjev garanti om ei autentisk vare, 

opplevning eller tjeneste”. Fonneland hevder videre at det samiske blir fremstilt som eksotisk 

og som noe helt unik (ibid.). Det kan derfor tyde på at sjamanismen til Myrhaug er en 

fragmentert sjamanisme, hvor han har plukket ut de eksotiske og romantiserte elementene fra 

religioner i Østen, som buddhismen og hinduismen, og tillagt de sin egen sjamanisme. Noen 

av informantene til Fonneland (2010: 208) har i hennes doktorgrad om samisk nysjamanisme 

sagt at de har interesse innenfor meditasjon, chakralære og yoga. Det kan være en av 

grunnene til av Myrhaug velger å “fremstille“ sin sjamanisme på den måten han gjør, med 

innslag av elementer fra Østens religioner. 

 

Nysjaman Eirik Myrhaug har selv svart at han er bevisst om bruken av chakralære i sin egen 

sjamanisme. Myrhaug påstår at det er mange andre sjamaner som kombinerer dette i sin egen 

sjamanisme, både de fra Nord- og Sør Amerika også, og han mener det er en god 

kombinasjon (Fonneland, 2010: 212). 

 

På Myrhaug og Brunvolls healing-nettside finner vi i tillegg stikkord nederst på nettsiden: 

“Meditasjon (finne sjamanveien), sjamanens redskap, hjelpeånder / kraftdyr, trommereise, 
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samisk sjamanisme, sjamanhealing, sjamangruppens kraft.” (“Healing,” ingen dato, nederst 

på nettsiden). Disse stikkordene gjør det lettere for personer som er interessert i å finne noen 

som utfører samisk sjamanisme eller trommereise å finne fram til Myrhaug og Brunvoll 

gjennom blant annet søkemotoren Google.com. Disse stikkordene er ikke bare en form for 

reklamering av Eirik Myrhaugs sjamanvirksomhet, men viser også hvordan Myrhaug selv 

velger å definere og kategorisere sin sjamanistiske virksomhet. 

 

6.3 Helse og sosioøkonomisk tilstand 
Hva er bakgrunnen til enkeltpersoner som tiltrekkes av nysjamanismen på nettet og i sosiale 

medier? Historiker og ekspert på mongolsk sjamanisme Ippei Shimamura (2014: 399) har 

forsket på sjamanene som bor i et gruvearbeidsområde i Mongolia. Shimamura fant ut at alle 

som fungerte som sjamaner i gruveområdet ikke hadde arvet sjamankreftene, slik som det var 

vanlig i den mongolsk sjamanisme fra før 1500-tallet. Nysjamanene i gruveområdet ble 

sjamaner ved å bli initiert av en annen sjaman. Flesteparten av sjamanene som bor i området 

rundt gruvene hadde i tillegg visse fellestrekk. Blant disse fellestrekkene ble fattigdom, samt 

fysiske og psykiske problemer trukket frem av Shimimura (ibid.: 399). I den mongolske 

konteksten har flere forskere funnet en klar sammenheng mellom sosioøkonomisk nød og 

oppblomstring av nysjamanisme. Jeg er interessert i forholdet mellom sosioøkonomisk 

bakgrunn for de som tiltrekkes av nysjamanisme i Norge og i Vesten, og undersøker 

nettsidene for å finne ut så mye jeg kan om nysjamanistiske tilhengeres bakgrunn. 

 

De tre norske nysjamanene jeg har valgt å legge mest vekt på i denne oppgaven, Kvernmo, 

Myrhaug og Wanvig, er alle menn bortsett fra Astrid Swart. I tillegg har alle sjamanene 

høyere utdanning og blant annet Eirik Myrhaug driver et “sjamankontor” på Bislett i Oslo og 

har jobbet profesjonelt med healing siden 1992, hvilket betyr at det er sjamanvirksomheten 

som er en av hovedinntektskildene hans. (“Om Eirik” ingen dato 4. Avsnitt).  

 

Kvernmo påstår derimot i en Facebook-melding på Chaga TM-siden sin at han ikke kan leve 

av å kun være sjaman; “Jeg kan samtidig opplyse om at chagasalget jeg driver med ikke er 

noen big business. Med chagasalget og en deltidsjobb i psykiatritjenesten i kommunen klarer 

jeg akkurat å brødfø familien” (statusoppdatering på Chaga TM Facebook-side. Publisert 16. 

mai 2016). Kvernmo driver i tillegg en sjamanisitisk festival (Isogaisa), samt salg av 
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naturmedisinen Chaga. Ronald Kvernmo har fått god medieoppmerksomhet via kanaler som 

NRK og nettavisen VG, som igjen bidrar til å reklamere for hans sjamanvirksomhet.  

 

Pål-Esben Wanvig holder sjamankurs og er “linjebærer i Whitefeather Shamanic School”. De 

tre nysjamanenes sosioøkonomiske trekk inkludert Swart, slik jeg kan lese fra informasjon på 

nettsidene har én ting til felles. De henvender seg til klienter som har psykiske og fysiske 

plager. 

 

6.4 Nysjaman Wanvig og selvutvikling 
Wanvig driver selvutviklingskurs som lover at deltakerne vil utvikle seg mentalt, det loves 

også at de mentale endringene vil manifestere seg i form av materielle goder. (Wanvig.no 

seminarside – sett 29.03.2016). Wanvig retter sine selvutviklingskurs mot mennesker som 

føler seg utenfor og marginalisert (Wanvig 2015e). Wanvigs reklamering for sine kurs er ikke 

rettet mot de som allerede har det bra psykisk eller som har de materielle godene de trenger i 

livet. 

 

Pål-Esben Wanvigs (2015a) introduksjonsvideo om sjamanisme fra Alternativmessen 2015 vi 

finner på hjemmesiden hans tar spesifikt for seg “naturvitenskapelige” elementer ved 

sjamanisme. Wanvigs målgruppe er religiøse mennesker som søker alternativer til 

“tradisjonell” religion og som trenger “naturvitenskapelige” bevis for å la seg overbevise. I 

tråd med trekk som kjennetegner religiøs modernitet og nyreligiøsitet er rasjonalisering og 

avmytologisering av religiøst innhold. Wanvigs markedsføring av sjamanismen kan tolkes 

som en rasjonalisering av sjamanismen, som nevnt i kapittel 4. Wanvig forsøker å legitimere 

det sjamanistiske verdensbildet ved å forklare sjamanismen i lys av fysikk og naturlover, og 

han oppfordrer tilhengerne sine til å bruke logikk og rasjonell tenkning, slik som i 

naturloveksempelet om tyngdekraften tidligere i oppgaven. Wanvig nevner også engler i en 

Youtube-video hvor han prøver å appellere til mennesker som er skeptiske til engler ved å 

vise til sansene våre, at mennesker har et begrenset sanseapparat og at det er derfor vi ikke 

kan se eller høre de, men at teknikken kan læres (Wanvig 2012). Det viser i tillegg hvordan 

Wanvig plukker elementer fra andre religioner og kombinerer det med sjamanismen. 

 

Hvis vi ser tilbake på sjamanist Siw og hennes fascinasjon av nysjamanisme, så skjedde det 

først via et selvutviklingskurs. Hun fikk deretter vite at selvutviklingskurset brukte flere 
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teknikker som angivelig har sin opprinnelse i tradisjonell sjamanisme. Siw fikk mersmak på 

den typen selvutviklingskurs og valgte å ta sjamankurs. Siw mente at sjamanismekurs hadde 

mer å tilby innen selvutvikling enn det sekulære og ateistiske selvutviklingsprogram kan 

dekke. 

 

6.5 Interesseorganisasjonen for psykisk helse – Hvite Ørn 
Organisasjonen Hvite Ørn er drevet av sjamanen Jan-Magne Sørensen, og bruker sjamanisme 

som et element i arbeidet for å etablere medikamentfrie behandlingsformer innen tung 

psykiatri. Organisasjonen er rettet mot mennesker med psykiske problemer, og Hvite Ørn 

“[…] er opptatt av hele mennesket og mener at alle mennesker har et potensiale for å utvikle 

seg åndelig og spirituelt” (Vedtekter og formål for Hvite Ørn Norge, 2016: 2. paragraf). Hvite 

Ørn vil at mennesker skal finne alternativer i spirituell veiledning som substitutt for 

psykofarmaka i kampen mot psykiske lidelser. 

 

Organisasjonen har fått økt oppmerksomhet gjennom media etter at nåværende helseminister 

Bent Høie godkjente bruken av medikamentfrie behandlingsformer innen psykiatri i juni 

2016 (Nordland 2016). Facebook-siden til Hvite Ørn har per 14.03.2017, 1949 medlemmer. 

På “beskrivelse”- delen som forteller publikum hva Facebook-gruppen handler om, står det 

ingenting om sjamanisme. Det blir heller trukket frem at organisasjonen har erfaringsbasert 

kunnskap om blant annet å bedrive selvhjelpsgrupper.  

 

Jan-Magne Sørensen har selv blitt diagnostisert som paranoid-schizofren, men sluttet med 

medikamenter i 1999 (Lund og Borchgrevink 2016). Hvite Ørn bruker sjamanisme, 

trommereiser og østlig religion i sin reklame for organisasjonen som kan kategoriseres som 

en rasjonalisert form for sjamanisme. Sørensen viser til formålsparagrafene for stiftelsen for å 

gi organisasjonen tyngde og legitimitet. Sørensen gir en rasjonalisert forklaring av psykiske 

lidelser og åpner for at psykiske lidelser er energier eller evner som kan anvendes for å få 

kontakt med åndelige dimensjoner. På Hvite Ørns nettside finner vi følgende beskrivelse av 

kjernesakene:  

 
“[…] det bli holdt kurs i flere temaer som, brukermedvirkning, organisasjon, data, håndverk, 

maling, trommelagekurs, psykologi, yoga, meditasjon, sjamanisme, selvhjelp, psykosehåndtering 

ol. Det vil bli arrangert leirsamlinger, kraftsirkler, turer i skog og mark og kurshelger i 

kombinasjon av sosialt samvær i ulike trivelige miljøer. Alle våre arrangement er rusfrie”. 
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(“Kjernesaker” [lest 06.03.2017])13 

 

Sjamanisme er en del av de forskjellige medikamentfrie behandlingene pasienter kan velge 

mellom gjennom Hvite Ørn. Det betyr at sjamanismen ikke er et hovedtema for 

organisasjonen, men en av flere typer behandling som Jan-Magne Sørensen påstår kan 

fungere mot psykiske lidelser. Han bruker sjamanistiske teknikker for å håndtere følelser som 

aggresjon og sier følgende i et intervju med NRK:  

 
“Sørensen måtte dessuten lære en metode for å håndtere følelsene. For ham ble det viktig å unngå 

negativt stress. Stress kan føre til angst eller frykt, og gi utslag som sinne. Slike følelser kan gjøre 

ham dårligere. Når han kjenner på disse følelsene styrer han unna alkoholen, og tar seg en tur i 

skogen. Noen ganger tar han med seg en sjamantromme. Han bruker trommen som 

aggresjonshåndtering, og hamrer løs frustrasjonen sin.” 

(Lund og Borchgrevink 2016, nettartikkel NRK.no) 

 

I NRK-intervjuet med Sørensen fremstår utsagn om bruk av sjamanistiske teknikker som en 

rasjonalisert og psykologisert form for moderne behandling og finner paralleller i hvordan, 

ifølge David L. McMahan (2008: 52 – 57), den moderne buddhismen har blitt psykologisert. 

McMahan (2008: 55) skriver at buddhistiske guddommer som av asiatiske tilhengere blir 

tilbedt som åndelige størrelser forvandles til “psykologiske krefter” i den moderne vestlige 

buddhismen. I Sørensens forklaringer eksisterer ikke ånder som faktisk prater med ham, men 

det er stemmer i hodet som han skal få kontakt med via sjamantrommen. 

 

Sørensen nevner ikke sjamanismens verdenssyn, men omtaler ånder og andre overnaturlige 

aspekter som tolkes som psykologiske energier eller krefter. I intervjuet blir sjamanteknikker 

fremstilt som konkrete hjelpemidler for å håndtere stress, uten at han vektlegger noe spesifikt 

religiøst eller overnaturlig. En trommereise blir fremstilt som “en metode for å håndtere 

følelsene” og hjelper med “aggresjonshåndteringen” slik at Sørensen kan hamre løs sin 

frustrasjon. Det postmoderne samfunn preges av individualisering og globalisering, og et 

særtrekk ved nyreligiøsiteten er at enkeltindivider plukker og anvender religiøse fragmenter 

og fortolker disse rasjonelt. De religiøse verdensbildene som disse teknikkene fungerer 

innenfor i pre-moderne kontekster er ofte av liten interesse for vestlige nyreligiøse søkere 

som gjerne blander elementer fra flere religioner.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Publisert på Hviteorn.no/kjernesaker, sist oppdatert 07.11.2010 
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Sørensens bruk av aspekter ved sjamanisme, som så rasjonaliseres til elementer som inngår i 

en moderne behandlingsmetode for å redusere stress og aggresjon, sammenfaller med 

hvordan mange selvlærte terapeuter i dagens samfunn bruker teknikker utviklet i eldgamle 

religiøse tradisjoner. Sørensens verdenssyn er ikke  ‘religion’ dersom vi legger Gilhus og 

Mikaelssons (2001: 29) definisjon til grunn, dvs. observerbar kommunikasjon som mennesker 

har med hypotetiske guder og øvre makter gjennom sitt forestillingsunivers. Men Jan-Magne 

Sørensens bruk av sjamanismen kan ses som et nyreligiøst fenomen, eller nysjamanisme, der 

ulike åndelige teknikker mediatiseres gjennom sosiale media og internett som noe annet enn 

en religion til mennesker med psykiske lidelser som har interesse av å lære slike metoder for 

å unngå psykose.  

 

6.6 Naturmedisinen chaga 
Chaga, eller kreftkjuke, er en parasittisk sopp som vokser på trær. Chaga brukes av  norske 

nysjamaner som et helsefremmende naturprodukt. Chaga brukes både av mennesker innenfor 

alternativbevegelsen i Norge, men også av mange som er opptatte av fysisk velvære og av å 

ta vare på kroppen sin. Chaga omtales av selverklærte terapeuter som en viktig kreftmedisin 

som kan styrke immunforsvaret (Hjelmstad 2015). Det finnes derimot ingen forsking fra 

biomedisinske kilder som kan dokumentere at chaga styrker immunforsvaret. Chaga-soppen 

er å regne blant alternative medisiner som markedsføres av blant annet nysjamaner.  

 

Chaga kan kjøpes blant annet på Søndagsmarkedet på Blå i Oslo, men også på Mathallen i 

Oslo. Mathallen reklamerte i 2015 for chagas helsebringende virkning på store TV-skjermer. 

Her ser vi et eksempel på hvordan “naturmedisin” anvendes både innenfor 

alternativbevegelsen, inkludert nysjamanismen, og markedsføres innenfor den moderne mat- 

og restaurantbransjen som et nytt vidundermiddel. 

Ronald Kvernmo har skrevet på sin Chaga TM Facebook-side at “Chaga er i følge samiske 

folketro en hellig drikk.” (Chaga TM, Facebook-side). Kvernmo skriver ikke at det direkte er 

en sjamandrikk, men dette er implisitt i intervjuet han ga til lokalavisen Nye Troms at 

“[…]De gamle sjamanene var ikke helt på jordet. Internasjonal forskning viser at de har rett. 

Chaga fungerer mot mye.” (Myrbakken 2017). 
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På Søndagsmarkedet på Blå i Oslo ble i 2015 chaga markedsført via en kafé som solgte både 

chagate og chagakaffe. De som var der for å drikke chagaen kunne velge å sitte i en uformell 

ring med en bongo-tromme de slo på, noe som kan minne om en trommereise. I følge 

Facebook-siden til de som drev chaga-kaféen på Blå, påstår de at de hadde den “første” 

chaga-kafeen i verden (“Chaga cafe” Facebook-side, ingen dato). Den var ikke fast inventar 

på Blå, men ble etablerert hver søndag i forbindelse med markedet. Chaga-kaféen hadde sin 

siste dag 24. januar 2016, og det ble i den forbindelse opprettet et Facebook-arrangement for 

å opplyse andre om at det skulle være siste dagen. 

 

På nettsidene til Sjamanforbundet.no beskrives utførelsen av en chaga healing-seremoni 

instruert av sjamanen White Cougar, eller Kyrre Franck, som også er en av forstanderne av 

Sjamanistiskforbund (Chaga healing seremoni, Sjamanforbundet.no, 14.11.2012). Nederst på 

siden står følgende: “Dette er en hellig seremoni. Du må gjerne utføre den, men ta ikke betalt 

for den” (ibid.). 

 

På den andre siden eksisterer Facebook-siden Chaga TM som er drevet av nysjaman Ronald 

Kvernmo. Facebook-siden hadde per 01.02.2016, 7819 følgere av siden og per 14.03.2017 

har Chaga TM 8402 følgere. Det er en økning på 583 følgere i løpet av 13 måneder. Ronald 

Kvernmo er den sjamanen i oppgaven med flest følgere på Facebook. På den annen side er 

ikke Chaga TM direkte lenken til Kvernmo som sjaman, men heller produktet Chaga. 

Kvernmo har heller ingen offentlig Facebook-profil hvor sjamaninteresserte kan følge ham. 

Det tyder på at de som liker Chaga TM Facebook-siden følger siden fordi de vet det er 

Kvernmo som driver siden, eller de følger siden kun fordi de er interessert i å vite mer om 

chagaproduktet.  

 

Det koster per 28.02.2017 kr. 1590 for én kilo med chagapulver som er på “supertilbud”, men 

da skal det, i følge nettsiden til Kvernmo, holde i flere år (“Chaga TM,” ingen dato). 

Kvernmo har nærmest monopol på storsalg av chaga i Norge. Forskjellen mellom 

markedsføringen av chaga fra White Cougars på den ene siden og Ronald Kvernmos salg av 

chaga på den andre, viser at intensjonen bak markedsføringen av chaga er til en viss grad 

forskjellig mellom sjamaner. Kvernmo realiserer globaliseringens nye markedsføringskrefter 

som har kommet med sosiale medier og internett. Han velger å implementere den typen 

markedsføring i sin egen form for sjamanisme. Før internett og Facebook var det ikke mulig 

for sjamaner å markedsføre seg like effektivt og billig som en kan gjøre i dag. Og Kvernmo 
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bruker nettopp sin kunnskap om internett og sosiale medier til sin egen fordel, for å kunne 

promotere chaga-produktene sine. Dette er et tegn på at visse norske nysjamaner har utviklet 

seg og tilpasset seg dagens samfunn. 

  

Den typen markedsføring Kvernmo bedriver kan tyde på at visse nysjamaner har muligheten 

til å bedrive en mer aktiv og unik form for markedsføring via sosiale medier som Facebook, 

enn det som var mulig før 2005. Det er fordi Facebook har avanserte algoritmer for å nå ut til 

de rette målgruppene, derfor kan blant annet Kvernmos markedsføring treffe de som 

Facebook definerer som interesserte i temaet “chaga” eller “sjamanisme”. På den måten 

misjonerer ikke nødvendigvis Kvernmo til de som ikke allerede er interessert i enten “chaga” 

eller “sjamanisme”. En av årsakene til det kan være strategisk bruk av penger i 

markedsføringen, og at det vil være mer fordelaktig å satse på de som allerede er interessert. 

 

6.7 Isogaisas nettbutikk og fremtreden på Facebook 
Isogaisas nettside er blant de første treffene som vises når chaga blir søkt opp i sammenheng 

med sjaman på verdens største søkemotor Google.com. Kvernmo har gjort Chaga til et 

varemerke, derav Chaga TM. Det er ikke mulig å ta patent på planter, derfor er det kun 

navnet “Chaga” som er patentert. Dette betyr at Kvernmo kan saksøke de som velger å selge 

chaga under navnet “Chaga”. Nyheten om at Kvernmo hadde fått varemerket “Chaga” ble 

ikke tatt godt imot av alle Kvernmos følgere. Det er fordi varemerking av chaga blir sett på 

av noen som en kommersiell markedsføring og salg av et naturprodukt som burde være gratis 

for alle. Kvernmo svarte på kritikken med en statusoppdatering på Chaga TM Facebook-

siden: 
 

[…]Varemerket chaga har jeg først og fremst beskyttet slik at ikke noen andre skal 

kunne med loven i hånd utestenge meg fra markedet som jeg sjøl har bygd opp. 

Historien viser at dette har skjedd før. Det var med tanke på store kommersielle og 

nådeløse aktører, jeg søkte om rett til varemerket. Derfor står det TM på nettsiden. 

Signalet til store kommersielle aktører er at den som driver nettbutikken ikke er 

noen lettlurt idiot som de kan skvise ut av markedet. Det betyr selvfølgelig IKKE 

at jeg har tenkt å nekte noen å drikke chaga. 

Når man bygger opp et marked er det helt vanlig å beskytte et varemerke. Det er 

nettopp med tanke på å ruste seg mot store kommersielle aktører, og ikke med 

tanke på de som driver med småskalasalg, som jeg regner med at mange i 

diskusjonen her driver med. (med og uten MVA) 
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Det har alltid vært diskusjon om man skal ta seg betalt for healing, kursing, 

seremonier og husrens. Nå diskuteres det om man også kan ta betalt for chaga. Alt 

dette er hellige varer og tjenester. Derfor er det absolutt på sin plass å diskutere 

det. Jeg kan samtidig opplyse om at chagasalget jeg driver med ikke er noen big 

business. Med chaga salget og en deltidsjobb i psykiatritjenesten i kommunen 

klarer jeg akkurat å brødfø familien. 

Når det gjelder personangrep, i denne tråden og andre tråder på sidene til 

Sjamanistisk forbund, som inneholder halvsannheter og direkte løgner, så kan jeg 

bekrefte at det er sårende. Så ja, hensikten er oppnådd. Jeg er faktisk såret av 

hetsingen. Spesielt siden barna mine skal lese all hetsen. Det er lett å kalle 

personer man knapt kjenner for grådige, uten at man kjenner konsekvensene av 

sine beskyldninger […]. 

(Kvernmo 2016b). 

 

Kvernmo inntar en offerrolle i statusoppdateringen, det er muligens for å ikke miste følgere 

av Facebook-siden, men har også med hans omdømme å gjøre. Etter Kvernmos respons til 

Chaga-kritikken fikk han en lang beklagelse i kommentarfeltet på innlegget av en 

“praktiserende sjamanist” – slik han definerer seg selv og det kan oversettes til å bety sjaman, 

og jeg har her valgt å kalle ham Fredrik Gaup. Tidligere har Gaup skrevet et kritisk innlegg 

på bloggen sin om Kvernmos kommersialisering av chagaproduktet og at han ville boikotte 

Isogaisa-festivalen. Fredrik Gaup har i ettertid fjernet dette blogginnlegget.  

Jeg har valgt å sitere Gaups beklagelse til sjamanen Ronald Kvernmo: 
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(Navn og bilde har blitt anonymisert. Tatt 21.02.2017)14 

 

Fredrik Gaup viser til det han kaller “sosiale mediers kraft” i forbindelse med chaga-saken, 

men ikke på en positiv måte. Dette kan tyde på at Gaup selv har fått kritikk fra andre i 

sjamanmiljøet eller alternativbevegelsen i Norge som har lest hans negative innlegg (om 

Chaga TM), eller fra lesere av bloggen hans. Det er ikke mulig for meg å vite nøyaktig hva 

denne kritikken var ettersom Gaups innlegg har blitt slettet. Gjennom en nærlesning av 

Gaups beklagelse har han trolig skrevet noe “negativt” om personen Kvernmo ettersom han 

skriver “Det rant over når jeg følte at også det internasjonale navnet Chaga nå var blitt et 

‘trademark’ i Norge… og det t.o.m. av en av våre egne (altså en sjamanistisk praktiserende)”. 

 

I sin beklagelse skrev Gaup at han tidligere mente at Norge blir solgt “bit for bit til de med 

mest penger”. Gaups uttalelse er i tråd med Roland Robertsons globaliseringsteori om at frykt 

for globalisering avler nye lokale religiøse grupperinger som baserer seg på tradisjon og det 

de mener fortsatt er uberørt av den pågående globaliseringen.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Fredrik Gaups svar på Kvernmos innlegg på Facebook-siden til Chaga TM. 
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I samsvar med Robertsons teori kan en si at nysjamanismen i Norge er “spesialtilpasset” 

landet vårt fordi den er hovedsakelig formet ut ifra lokale tradisjoner, blant annet samiske. 

Men det paradoksale er at resultatet av lokale og tilsynelatende tradisjonelle religioner – 

hvilket i dette tilfelle er den norske nysjamanismen – vil være noe nytt og påvirket av 

globaliseringen allerede fra starten av. Da nysjamanismen først startet i Norge omtrent 200 år 

etter den tradisjonelle samiske sjamanismen nærmest forsvant på 1700-tallet, var følgerene av 

nysjamanismen inspirert av en romantisert, fragmentert og ikke minst rasjonalisert 

fortolkning av religionen, slik vi har lest tidligere i oppgaven. En slik type tidlig 

nysjamanisme kunne en finne hos Carlos Castaneda (1960-tallet) eller Michael Harner, mens 

Ailo Gaup var en av de første nordmennene som gjorde det stort med denne typen 

nysjamanisme i Norge.  

 

Selv om tilhengere av nysjamanismen søker tilbake til hvordan de mener den tradisjonelle 

sjamanismen var i Norge før 1700-tallet, har globaliseringen i stedet bidratt til at 

nysjamanistiske aktører lager en religionsform som inneholder elementer av den tradisjonelle 

sjamanismen, men også elementer som er blitt hentet via en mediatisert versjon av 

sjamanismen der elementer fra populærkultur, Michael Harners bøker, østlig religion, 

Facebook, musikk og så videre tas med. Facebook gjør det også mulig for et trossamfunn 

som Sjamanistisk forbund å videreutvikle denne typen sjamanisme i en åpen og relativt 

demokratisk Facebook-gruppe. Jeg vil komme tilbake til dette i neste kapittel. 

 

6.8 Romantiserte bilder på Chaga TMs Facebook-side 
I tillegg til å bli omtalt som helsebringende middel på Chaga TMs Facebook-side, blir det 

publisert bilder på Facebook-siden til Chaga TM. Flere av bildene er malerier som viser 

indianere med ulver. Disse bildene er ikke en del av den samiske tradisjonen som Kvernmo 

forsøker å bygge opp, men inngår i en romantisering av sjamanismen. hvor indianere, ulver 

og ørner avbildes. Denne koblingen til det amerikanske kontinentet og indianere er trekk som 

ikke finnes i den tradisjonelle samiske sjamanismen.  
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(Maleriet som ble publisert på Facebook-siden til Chaga TM)15 

 

Denne typen romantisering kom allerede med Michael Harner og Carlos Castanedas 

skildringer av sjamanisme på 60-tallet. Bøkene deres ble oversatt til mange språk og 

eksportert til hele den vestlige verden, hvilket vil si at en globalisert og mediatisert versjon av 

sjamanismen som  omhandlet indianske sjamaner eller sjamaner fra Amerika ble spredd før 

2005. Et tegn på en forlengelse av den globaliserte og mediatiserte versjonen av sjamanismen 

fra 60-tallet kan sees i Facebook-bildet over. 

 

En av kommentarene til et av indianerbildene er: “Så vakkert bilde det ga meg en stor 

opplevelse J” (Chaga TM, 2015). Slike bilder på Facebook-siden til Chaga TM påvirker 

følgerene emosjonelt, da bildet henviser til en romantisert sjamanismeassosiasjon. Selve 

maleriet viser derimot ingen sjaman, og er heller ingen dyrkelse av den samiske sjamanismen. 

En vil muligens tolke bildet som et symbol på sivilisasjonskritikk og at Kvernmo vil tilbake 

til et samfunn som ikke er påvirket av globalisering. På den annen side har Ronald Kvernmo 

en runebomme hvor han har tegnet symbolet ‘@’ som er et tydelig digitalt symbol, som sees i 

forbindelse med epost og andre internett relaterte ting, blant annet sosiale medier (Fonneland, 

2010: 212). I følge Kvernmo skal symbolet være et tegn på den verden vi lever i i dag (ibid.: 

212). Det er i større grad en indikasjon på at globaliseringen har blitt en integrert del av 

Kvernmos sjamanistiske virke.  

 

Kvernmo har tidligere uttalt at han er kraftig i mot en type kulturell appropriering, eller 

kulturimperialisme som han kaller det (Fonneland 2010: 214). Det han mener er at han er 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Maleri malt av David Joaquin 
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imot at sjamanismen brukes for å tjene penger, slik en kan se blir gjort i Peru av 

“plastikksjamaner” som selger det psykedeliske stoffet ayahuasca til turister i forbindelse 

med sjamanritualer (Tali 2016). Oppblomstringen av nysjamanismen i Mongolia er også 

forbundet med kommersialisering. Samtidig selger Kvernmo chaga-pulver internasjonalt 

gjennom sin nettside, noe som viser at han selv bedriver en type “kulturell appropriering” på 

globalt plan. Globaliseringen av sjamanismen skjer ikke nødvendigvis i det fysiske rom, men 

også i stor grad gjennom “cyber-space”, over internett, via nettsider som Isogaisa, men også i 

sosiale medier. 

  

For meg virker det som om publiseringen av maleriet av indianerne på Chaga TM Facebook-

siden fungerer som en salgstaktikk etter lignende prinsipper som store kommersielle firmaer 

anvender. Russell T. McCutcheon (2001: 95 – 96) viser til hvordan Coca Cola markedsføres, 

og hevder i Critics not caretakers, at markedsføring av religion kan fungere på samme måte: 
 

A powerful example is found in the case of the Coca-Cola Company, whose highly successful 

marketing campaigns continually manufacture an idealized world of no racial, national, or 

social boundaries […] According to the company’s mission statement, however, all this simply 

serves their ‘ultimate commitment’: ‘We exist to create value for our share owners on a long-

term basis by building a business that enhances the Coca-Cola Company’s trademarks’ […] 

There is an irony that in capitalism the product that seems to be the focus of all this 

consumption (e.g., a carbonated beverage) is rather irrelevant to the entire process. In other 

words, if it makes a profit, no doubt the Coca-Cola Company would sell something as 

seemingly benign as patriotism – as in their sponsorship of the 1996 U.S. Olympic Torch relay. 

(McCutcheon 2001: 95 – 96) 
 

Jeg vil påstå at den samme logikken som McCutcheon finner hos Coca-Cola konsernet, kan 

overføres til Kvernmos markedsføring av sjamanisme, som blir solgt via chaga-drikken. Det 

handler i seg selv ikke om produktet, men om følelsen knyttet til det å eie og å drikke chaga. 

Den følelsen av at det gjør deg friskere og sunnere. I følge Stout (2012: 113) bruker flere 

religioner de samme taktikkene som kommersielle firmaer bruker til sin markedsføring. Noen 

menigheter bruker også egne markedsføringsansvarlige for å promotere kirken deres (ibid.: 

113). I Norge er markedsføring av sjamanismen derimot ikke like fremtredende som den som 

anvendes av enkelte kristne menigheter. Det er derfor urimelig å sammenligne aktører som 

promoterer sjamanismen med multinasjonale selskaper som Coca-Cola og aktører som 

promoterer kristendommen. På den annen side kan selve markedsføringsstrategiene ligne på 
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hverandre, for eksempel måten sjamanismen blir romantisert via sosiale media-sider som 

Chaga TMs Facebook-side. 

 

Det at Kvernmo velger å markedsføre chagaen ved å vise til amerikanske indianere, ulver og 

ørner kan ses som bevisste markedsføringsvalg fra Kvernmo sin side. Alle symbolene han 

bruker gir assosiasjoner til frihet, styrke, det naturlige og det opprinnelige, og bildene 

fungerer som subtile elementer for å øke interessen for sjamanismen.  

 

Sosiale medier har bidratt til større interesse knyttet til kropp og helse, og sosiale medier 

brukes også for å øke oppmerksomhet knyttet til den globale oppvarmingen og miljøkriser. 

Selv om flere aktører innen det nyreligiøse feltet er genuint opptatt av naturvern og helse, er 

det også flere kommersielle interesser som ser at helse og natur selger blant segmenter av den 

norske befolkningen. Det er derfor sannsynlig at nysjamaner også benytter seg av dette nye 

kommersielle markedet. 

  

Nysjamanismen i Norge er for det første en religion som kan vekke interesse for det moderne 

mennesket i Norge på grunn av den økende individualiseringen i det norske samfunn i dag. 

For det andre er norske nysjamaner opptatt av naturen. For det tredje er norske nysjamaner 

opptatt av egen og andres helse, ikke bare fysisk men også psykisk, og flere har utviklet 

selvutviklingsmetoder som de plukker fra ulike religiøse tradisjoner, der sjamanismen er en 

av disse. Alle de tre nysjamanene som jeg tar for meg i denne oppgaven bruker  i tillegg natur 

og helse (psykisk og fysisk) i markedsføringen av sine organisasjoner og produkter. 

 

På denne bakgrunnen kan nysjamanismen anses som en “tidsriktig” religion. Det er en 

religion som passer inn i den tiden vi lever i nå. De norske nysjamanene har klart å integrere 

relevante temaer som helse og natur i sine virksomheter og de bruker sosiale medier i 

markedsføringen. Men er det også mulig for nysjamanene eller sjamanister å opprette eller 

endre en type autoritet og hierarki ved hjelp av sosiale medier? 
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7 Autoriteter og hierarki innen 
nysjamanismen i Norge 

 

Jeg vil i dette kapittelet hovedsakelig ta for meg religionshistoriker Paul Giffords tre 

kategorier innen religiøs autoritet knyttet til skrifter, tradisjon og karisma. Jeg vil anvende 

disse tre kategoriene på den norske nysjamanismen for å se om kategoriene kan gi nye 

innsikter i fenomenet norsk nysjamanisme. Jeg vil så analysere i hvilken grad sosiale medier 

og internett har bidratt til en mulig endring i autoritetshierarkiet i blant annet Sjamanisitisk 

Forbunds Facebook-gruppe og blant nysjamaner ellers i Norge. La meg først utdype hva 

begrepet autoritet innebærer i en religionshistorisk kontekst. 

 

7.1 Begrepet autoritet 
Alle samfunn og grupper trenger en form for autoritet til å lede vei og løse de større 

spørsmålene for at gruppen skal kunne fungere (Gifford 2010: 397). En person kan få 

autoritet i en gruppe som følge av at han eller hun har mye kunnskap på et bestemt område. 

Et analogt eksempel til en som har religiøs autoritet kan være en lege og en akademiker 

(ibid.). Leger har fått grundig opplæring i biomedisin, hvordan stille diagnoser og hva som er 

rett behandlingsmåte. De har derfor full rett til å si at “dette må du gjøre”, og “dette må du 

ikke gjøre”. Akademikere kan også ha stor autoritet ved at deres akademiske kunnskap gir 

dem respekt og makt. Denne maktposisjonen legitimeres ved at akademikeren viser kunnskap 

på sitt felt. Dette kan en autoritetsfigur innen akademia gjøre ved å forske og publisere 

artikler på sitt kunnskapsområde. 

 

En sjaman er et eksempel på en person med religiøs kunnskap innen sjamanisme, men for å 

legitimere sin autoritetsrolle må sjamanen utøve sin religion. En sjaman vil derfor, ifølge 

Giffords begrepsdefinisjon av religiøs autoritet, ikke ha legitimitet eller være en 

autoritetsfigur for et kristent publikum ettersom kristendommen ikke er innenfor sjamanens 

kunnskaps- og virkefelt. 

 

7.2 Mediatiseringen av sjamanismen og autoritetsroller 
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 Hvordan har internett og sosiale medier påvirket autoritetsrollene og hierarkiet innen den 

norske nysjamanismen? Dette er spørsmål som dette kapittelet diskuterer. Det finnes for 

eksempel de som hevder at internett og sosiale medier kan overta og erstatte de tradisjonelle 

sosiale samlingsformene i for eksempel kristne kirker (Stout 2012: 73). Sammenlignet med 

kristendommen, så har aldri sjamanismen vært en institusjonalisert religion. Det betyr at 

sjamanismen ikke vil ha noen kongregasjon eller felles fysisk samlingspunkt å miste. Slik 

min informant Siw fortalte meg, har hun for det meste sin kontakt med det nysjamanistiske 

miljøet gjennom Facebook.  

 

Antall interesserte i nysjamanisme har steget de siste 10 årene. En mulig årsak til dette kan 

være at internett og sosiale medier gir små nyreligiøse retninger en mulighet for å nå mange 

potensielle tilhengere på en enkel måte. Facebook er en plattform som hjelper de som er langt 

fra hverandre til å opprette og opprettholde kontakt. 

 

Newsweek hadde et oppslag i 1996 om at internett er med på endre menneskers perspektiv og 

tanker om Gud (Ramo 1996). Sherry Turkel, en professor i sosiologi fra universitetet 

Massachusetts Institute of Technology uttalte samme året at mennesker anser internett som 

en metafor på Gud (ibid.). Det blir også hevdet at utviklingen av internett har fått forskere til 

å forstå at mennesker har en mer kompleks spiritualitet. Dette er spekulasjoner skrevet på 

slutten av 1990-tallet og utviklingen viser at endringen har gått mye fortere og vært mer 

dramatisk enn noen kunne tenke seg den gang (Stout 2012: 73). Det er derfor mulig å påstå i 

dag at internett har vært en stor bidragsyter i mediatiseringen av religion og nye religiøse 

bevegelser, da en blant annet kan finne religiøse blogger som ofte tiltrekker seg de som sliter 

med sin tro, men også tiltrekker de som er villige til å hjelpe de som sliter (Stout, 2012: 80).  

 

Et eksempel på en mediatisert form for nysjamanisme er hvordan påmelding til moderne 

sjamanritualer nå fungerer gjennom Facebook (se kap. 5), og en mediatisert form for 

sjamanisme markedsføres aktivt på nettet, spesielt gjennom Facebook. Nysjamaner som 

Kvernmo bruker eksempelvis de mulighetene som finnes i Facebook for å sponse og  
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promotere innlegg, produkter og arrangementer. Dette gjør han ved å betale Facebook for 

promoteringen. Her er et eksempel på hvordan Kvernmo betaler for å selge chaga gjennom 

Facebook. Ved å klikke seg videre på “Finn ut mer”, sprer Kvernmo informasjon om 

nysjamanismen samtidig som han stimulerer interessen for produktet han selger. 

(Sponset innhold fra Chaga TM på Facebook. [Sett 17.03.2017] ) 

 

Disse markedsføringsmåtene når ut til mennesker som ellers muligens ikke ville oppdaget 

nysjamanisme og andre nyreligiøse retninger. Facebook og mediatiseringen av sjamanismen 

har også vært med på å endre synet på religiøse autoriteter generelt, og jeg vil komme tilbake 

til dette senere i kapittelet. 

 

Om internett undergraver trossamfunn er et viktig forsknings- og samfunnsspørsmål i følge 

professor i medievitenskap Daniel Stout (2012: 74), og spørsmålet er av stor interesse for 

akademikere (ibid.:74). En av disse akademikerne er professor i medievitenskap Quentin 

Shultze som utga i 2002 Habits of the High-Tech Heart, hvor han påstår at internett bidrar til 

en utvikling av individualisme og egeninteresse som er ødeleggende for trossamfunn, fordi 

fellesskap og ansvarsfølelse blir neglisjert (ibid.: 74). Som jeg viser i denne oppgaven vokser 

interessen for nysjamanisme og det alternative marked i Norge som aldri før, og jeg vil påstå 
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at mye av grunnen til nysjamanismens vekst er markedsføring gjennom sosiale medier. 

Religionsvitere Gilhus og Mikaelsson (2005: 195) hevder at det er lite sannsynlig at internett 

vil “[…] fortrenge de andre religiøse møtestedene. Religion på internett vil sannsynligvis 

fungere som et supplement og ikke som en erstatning for tradisjonelle religiøse kanaler”.  

 

Internett vil i noen tilfeller kunne fortrenge de tradisjonelle religiøse møtestedene ved at 

mennesker heller velger å delta i forsamlinger via direkte-strømminger over internett. 

Sjamanistisk forbund har, helt siden det ble anerkjent som et trossamfunn og religion i Norge 

i 2013, hatt en Facebook-gruppe og en hjemmeside og medlemstallene vokser. Sjamanistisk 

forbunds nysjamanisme har alltid eksistert som en religion hvor internett og Facebook har 

vært en del av religionens trossamfunn. Facebook og internett har derfor i stor grad vært med 

på å forme Sjamanistisk forbunds nysjamanisme helt fra begynnelsen. Internett og Facebook 

har vært mer enn et “supplement” for Sjamanistisk forbund, og kan heller beskrives som en 

katalysator som var en medvirkende årsak til at Sjamanistisk forbund ble godkjent som 

religiøst trossamfunn i Norge. Dette kunne skje fordi Facebook-gruppen til Sjamanistisk 

forbund gjorde det mulig å se hvor mange som var medlem av Sjamanistisk forbund og 

interessert i sjamanisme i Norge. Facebook gjør det også mulig å søke opp trossamfunnet og 

finne sjamanarrangement som en kan melde seg på. Jeg vil derfor hevde at Facebook og 

internett er en integrert og særdeles viktig del av Sjamanistisk forbunds strategi for å nå ut til 

sin følgere og andre sjamaninteresserte.  

 

En annen mulig forklaring på at nysjamanismen vokser mer i Norge i 2017 enn den gjorde på 

1990-tallet kan være at den retter seg inn mot et marked som består av mennesker som er 

opptatt av selvutvikling. Gilhus og Mikaelsson (2005: 187) presenterer følgende analogi: “på 

samme måte som at ikke alle filmstjerner greide overgangen fra stumfilm til lydfilm like 

godt, egner ikke alle typer religion seg like godt i alle medier”. Når det gjelder interessen for 

nysjamanismen, så kan en hevde at gjennom ny bruk av sjamanistiske elementer rettet inn 

mot det nyreligiøse feltet, og gjennom bruk av internett og nye sosiale medier, så har den økt 

sin popularitet. Nysjamanismen får stadig nye tilhengere gjennom nye medier og egner seg 

for spredning gjennom internett og Facebook. Internett krever ikke så mye av tilhengeren og 

den som er interessert kan plukke elementer etter egen interesse. Gilhus og Mikaelsson 

(2005: 192 – 193) påstår videre at forholdet til en religiøs autoritet blir noe annet i ens egen 

stue enn i en forsamlingssal eller for eksempel en kirke fordi da er det ingen som kontrollerer 

personen; det er også enklere å stille spørsmål som ellers kunne være flaut å spørre om. 
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Et oppfølgingsspørsmål er om hvorvidt internett, for eksempel Sjamanistisk forbund på 

Facebook, gir en svakere tilknytning til religionen enn om de hadde hatt et fysisk møtested. 

Dette spørsmålet mener Daniel A. Stout (2012: 75) fortsatt er oppe til diskusjon. Det er fordi 

det er vanskelig å skille mellom interessen for religion som skjer på internett og den 

interessen som skjer offline, i det fysiske rom. Og hvordan kan en faktisk vite om den 

religiøse gruppen Sjamanistisk forbund på Facebook er ekte eller kun oppdiktet? Hvordan 

skal brukeren på nettet og Facebook kunne vite at Facebook-gruppen er en del av en religiøs 

bevegelse, og at det ikke er “feil” eller “spekulativ” Facebook-gruppe personen har blitt 

medlem av? 

 

7.3 Skrifter og kanon 
Religiøse skrifter er i følge religionsviter Gary Kessler (2008: 261) basert på sosiale 

hendelser. Disse skriftene er videre skapt av et trossamfunn for sitt trossamfunn. Når de 

hellige tekstene blir til, dannes enda en kilde til autoritet. Trossamfunnet får dermed en tekst 

de kan referere til som en type autoritet. Det kan nærmest sammenlignes med hvordan 

nordmenn forholder seg til de norske lover, og at en dommer kan vise til Norges lover som en 

begrunnelse for de avgjørelsene han tar. Norges lover ble til ved at ledende autoritetsfigurer i 

Norge samlet seg for å lage lover for et samfunn med nordmenn. På samme måte vil et 

trossamfunn gjerne samles for å danne en kanon, for å la denne være en målestokk for alt 

som kommer opp til diskusjon innenfor den bestemte religionen. 

 

Det vil være opp til jurister å tolke Norges lover, akkurat som skriftlærde tolker Koranen eller 

Bibelen. I flere trossamfunn er ikke tolkningene av tekstene konstant siden miljøet og 

samfunnet endrer seg. 

 

Verken den tradisjonelle samiske sjamanismen eller nysjamanismen har en kanon eller felles 

hellig skrift, og ble/blir overført muntlig og gjennom religiøs praksis. En av årsakene til at 

den tradisjonelle sjamanismen ikke har noen skriftlig kanon er at religionen oppsto blant 

skriftløse nomadiske folkegrupper. 

 

At den tidlige samiske sjamanismen på nordkalotten og sjamanismen hos mongolske 

folkeslag ikke har kanoniske hellige tekster, kan tyde på at selv de som klassifiseres som den 
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religiøse eliten ikke brukte hellige tekster like aktivt som i store skriftbaserte religionene. Det 

at sjamanismen ikke har en felles opprinnelse og heller ikke en felles kanon har ført til en 

asynkron utvikling der sjamanismen har tilpasset seg ulike lokaliteter og samfunnsstrukturer. 

I følge Robertsons globaliseringsteori ser vi for eksempel at en utvikling i de samiske 

samfunnene på nordkalotten har hatt innvirkning på utviklingen av en nyreligiøs sjamanisme 

i urbane strøk, en tradisjon som igjen påvirker de samiske områdene.  

 

Den samiske nysjamanen Eirik Myrhaug har en sjamanklinikk i Oslo og ikke i Nord-Norge. 

Dette er muligens fordi det er et større marked for sjamaninteresserte i Norges hovedstad. 

Globaliseringen har brakt med seg en institusjonaliseringsform som den tidlige samiske 

sjamanismen ikke hadde. De samiske sjamanene på 1700-tallet merket allerede et 

paradigmeskifte da misjonærene gjennom fornorskningspress prøvde å konvertere samene til 

kristendommen. 

 

7.3.1 Internett gir lett og raskt tilgang på informasjon 
Siden mye informasjon nå ligger ute på nettet kan hvem som helst ha tilgang til stoff og 

aktiviteter knyttet til nysjamanismen. Denne kunnskapen er ikke esoterisk eller vanskelig 

tilgjengelig i det moderne Norge, derfor er informasjon ikke en like viktig kilde til autoritet 

innen nysjamanismen; hvem som helst kan finne denne informasjonen (Gilhus og Mikaelsson 

2005: 189). Hva er det da som gjør at en moderne sjaman blir anerkjent som en “autentisk” 

sjaman av følgere, og også som en religiøs leder? Religionshistoriker Trude Fonneland 

(2010: 133) hevder at sjamanene som påberopte seg nedarvede medfødte evner, eller de 

sjamanene som stod frem som annerledes, eller unike, bidro til autoritetsstatus og 

anerkjennelse fra følgerne. 

 
Selv om sjamanismen ikke har hatt noen form for kanon, har nysjamanismen likevel 

autoritetsfigurer. Et trossamfunn som sjamanismen blir i praksis skapt når fellesskapet er 

enige om en felles kilde til autoritet. Kildene til disse typene autoritet kan være alt fra tekster, 

hymner, og muntlig overføring.  

 

I nyere tid har omfattende moderniseringsprosesser omformet de fleste samfunn der den 

tradisjonelle sjamanismen ble holdt i hevd. Betyr dette at den muntlige overføringen av 

samisk sjamanistisk tradisjon ikke har like sterk innflytelse som den en gang hadde? Vil en 
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sjaman i dagens norske samfunn ha mer autoritet om han eller hun skriver ned sine religiøse 

åpenbaringer og etablerer ritualtekster? Det at sjamanismen ikke har hellige skriftlige tekster 

har trolig gjort religionen mer utsatt for endring, ettersom visjoner, trosinnhold, og ritualer 

ikke har fått en endelig form. Dette er også en av årsakene til at det er så vanskelig å definere 

nettopp hva sjamanisme er.  

 

Det at nysjamaner i dag legger ut tekst på internett og i sosiale medier gjør at religionen på et 

vis “skapes” i tekst, selv om det som skrives på nettet ikke kan defineres som hellige tekster. 

Moderne medier kan føre til at det dannes enighet i trossamfunnet om elementer som 

defineres som en del av en slags nyreligiøs sjamanistisk “kanon”. Det kan samtidig føre til 

tydeligere uenighet som kan føre til fragmentering og splittelse innad i trossamfunnet. 

 

Det er ikke slik at om en person skriver en utdypende tekst om hva religionen sjamanisme 

innebærer, at teksten automatisk blir til en “godkjent” kanon. Slik Gifford (2010: 399) 

skriver, har ikke forfatterskap nødvendigvis en sammenheng med det å gi teksten status som 

kanon. Det vil være flere faktorer som spiller inn for å avgjøre om teksten skal få status som 

en kanon. I islam har Koranen for eksempel status som direkte åpenbaring fra Gud (ibid.: 

399), og det at det ble skrevet haditer om Muhammad etter hans død, viser hans autoritet som 

religiøs leder.  

 

Eliades Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy (1951) er en religionshistorisk fagbok og 

blir, ifølge mine kilder, ikke direkte brukt som religiøse tekst av praktiserende i sjamanmiljø i 

Norge. Likevel er det slik at flere av de som tiltrekkes nysjamanismen har lest Eliades bøker 

og har basert noe av sin forståelse og tro på sjamanismen ved hjelp av disse. Den norske 

nysjamanen Ailo Gaup (2005: 27) nevner Eliade i sin bok The Shamanic Zone, men også 

Michael Harner og Carlos Castaneda, som begge har skrevet populærvitenskapelige bøker 

om sjamanisme. Ettersom det er få nålevende “autoriteter” på sjamanisme, og fordi det ikke 

finnes skrifter eller en kanon, blir Eliade en av flere autoriteter som gir de praktiserende 

kunnskaper om en religion som i sin klassiske form (samisk og mongolsk) delvis er gått i 

glemmeboken. Boken til Eliade vil kunne bli brukt av praktiserende som inspirasjon men 

også for å lære om sjamanisme fordi de mangler en autoritative kilde, som for eksempel en 

kanon, for å definere hva sjamanisme innebærer. 
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Det at det ikke eksisterer noen form for kanon kan være årsaken til at de norske nysjamanene 

prøver å lage sine egne skrifter og “kanoner” for å definere hva sjamanisme er. Et eksempel 

er Pål-Esben Wanvigs (2016c) Beyond positive psychology – a journey from burnout to 

enlightenment som skulle lanseres våren 2016. Boken har tilsynelatende ennå (våren 2017) 

ikke blitt lansert. Denne tittelen kan gi assosiasjoner til frelsesbegrepet i buddhismen og viser 

hvordan Wanvig velger terminologi og elementer fra populære østlige religioner. Wanvig 

promoterer boken på nettsiden sin og på seminarer. Dette er en tittel som antas å “treffe” i det 

nyreligiøse feltet og å øke interessen for den formen for moderne sjamanisme som Wanvig 

praktiserer. Temaet er selvutvikling, og Døving og Kraft (2013: 25) hevder selvutvikling er et 

kjennetegn ved New Age-religion som nysjamanismen kan sies å være en del av. 

 

7.3.2 En kanon skapt gjennom internett? 
Hva skal til i dag for at en religiøs tekst får status som kanon i det nyreligiøse feltet? Det er 

ikke nødvendigvis slik at tekster som klassifiseres som viktige og som potensielt kan inngå i 

en kanon må være på trykk. Gjennom internett kan en tekst deles og leses av mange 

mennesker uten at i det i det hele tatt eksisterer et fysisk format av teksten. Eksempler på 

dette vil være nettartikler publisert i nettaviser som ikke kommer på trykk. Selv om tekster 

ikke fysisk trykkes, betyr ikke det at de ikke har et publikum. I dagens Vestlige samfunn, og 

også mange andre steder i verden, er det snarere slik at det som blir delt via internett har en 

større sjanse for å bli lest, enn det som kommer på trykk. Ikke bare blir det lest, men det når 

ut til et publikum raskere også. Vi kan derfor stille spørsmålet om en kanon kan skapes uten å 

komme på trykk. Med andre ord, kan en ikke-fysisk skriftlig kanon eksistere? 

 

Gifford vil, slik jeg tolker ham, støtte tanken om at en kanon kan bli til på internett, om det 

aktuelle trossamfunnet aksepterer teksten som autoritativ og retningsgivende. Et godt 

eksempel på en religion som i all hovedsak handler om internett og deling av informasjon på 

internett er kopimismen. Tilhengerne av kopimismen mener at det å dele informasjon på 

internett innebærer i seg selv noe hellig (Jackson 2011). Selve “religionen” Det 

missionerende kopimistsamfunn – et svensk, registrert trossamfunn – startet via internett og 

ville ikke ha eksistert uten nettsiden (se kopimistsamfundet.se). Tilhengernes tro handler om 

å kopiere og dele informasjon. Det betyr i praksis at en ikke-fysisk psevdo-kanon allerede 

eksisterer på deres netthjemmeside. Etter Det missionerende kopimistsamfunns modell må vi 

anta at nysjamanismen kan, via internett, etablere en kanon. 
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I teorien kan Det sjamanistiske trossamfunnet som eksisterer i sosiale medier som Facebook 

være med på å etablere en kanon i fellesskap. Og dagens nysjamaner kan gå sammen om å 

danne sin felles kanon. Enighet og uenighet blant tilhengere vil raskt merkes, ettersom 

informasjonen på internett spres raskt, men dette kan også bety at en felles forståelse kan 

etableres på kort tid. En utfordring er at det vil være vanskelig å ha kontroll med alle 

tilhengerne; enkelte, eller utbrytergrupper, kan ønske å etablere sine egne regler og sin egen 

“kanon”.  

 

Pål-Esben Wanvig vil trolig ikke gå inn for å skape en felles kanon for nysjamanismen 

ettersom han ikke anser den  som en religion. Hans standpunkt er at sjamanismen ikke 

inneholder dogmer, regler, eller institusjonaliserte autoritetsfigurer. Det betyr at selv de ulike 

nysjamanene i Norge har ulike standpunkt. Noen av sjamanene mener det er en religion, 

mens andre er uenig, så selv om en kanon i teorien lett kunne ha blitt etablert, vil mangfoldet 

av meninger innen denne retningen og blant autoritetspersoner gjøre det vanskelig. 

 

Prinsesse Märta Louise har uttalt at engleskolen hun har etablert ikke har noe med religion å 

gjøre, men at det eksisterer en type “åndelighet” i oss alle som vi hele tiden kan utvikle 

(Døving og Kraft 2013: 44). Märta legger også vekt på at det er en stadig større interesse 

innenfor det åndelige feltet (ibid: 44). Døving og Kraft (ibid.: 44) skriver at det er typisk for 

tilhengerne av nyreligiøse retninger å uttale seg slik. De påstår videre at det er vanlig for 

nyreligiøse mennesker å definere begrepet ‘religion’ nettopp slik Wanvig gjør, som en 

åndelighet som finnes, men som ikke trenger faste dogmer eller krever underkastelse overfor 

autoriteter (ibid.: 44).  

  

7.4 “[…] egen magi ved hjelp av en Mester Sjaman” 
Ved at Wanvig velger å si at sjamanismen ikke er en religion i følge klassiske definisjoner 

som omfatter dogmer og hierarkisk struktur, er det mulig at han ikke ser på seg selv som en 

leder eller at han fraskriver seg ansvaret som leder. Han blir dermed heller en slags veileder, 

en rolle som i liten grad er institusjonalisert og som han synes å være mer fortrolig med. En 

tilhenger har kontakt med Wanvig midlertidig til personen får sitt eget kursbevis på at en selv 

er sjaman. I Wanvigs system er det heller ikke nødvendig å “utdanne” seg fullstendig som 

sjaman, og en klient kan også kun delta på healing-kurs. 
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Wanvig hevder at sjamanisme ikke er en religion fordi hans form for sjamanisme skal 

appellere til de “rasjonelle” menneskene. Slik vi leste i kapittel 6, gjør Wanvig sin egen 

sjamanisme til en rasjonalisert religion, som han mener kan sidestilles med naturlover. Dette 

kan være et strategisk valg for å få flere interesserte, men også for å vise at hans sjamanisme 

handler mer om den praktiserendes egen autoritet. Det at enhver utøver er sin egen sjef og 

styrer sin egen åndelighet, viser at Wanvigs nysjamanisme legger vekt på individualisering 

og selvutvikling. 

 

Det finnes derimot andre tegn på Wanvigs hjemmeside som avdekker at det eksisterer et 

tydelig hierarki innen hans sjamanistiske system. På nettsiden kan følgere melde seg på en 

sjamanutdanning, men det gis lite informasjon om hva utdanningen innebærer, det står; “I 

White Feather Shamanic School® blir man som ny initiert/innviet i flere grunnleggende 

magiske verktøy og metoder som danner fundamentet for å skape sin egen magi ved hjelp av 

en Mester Sjaman og lærer-kraftdyrene fra tradisjonen.”(Wanvig 2015d). Denne setningen er 

rimelig å tolke slik at det finnes en “mester”-sjaman som har en høyere rangering innen for 

eksempel den type sjaman en blir ved å ta “grunnutdanningen” ved å melde seg på kurset til 

Wanvig. Det blir også bekreftet i hans introduksjonsvideo “Hva er sjamanisme?” hvor han 

snakker om sin tittel som “Grandmaster” og “Linjebærer” fordi han har den nødvendige 

kompetansen til å videreformidle den komplette White Feather sjamanismen til andre 

(Wanvig 2015c). 

 

Selv om Wanvig påstår at sjamanismen ikke har autoritetsfigurer og at det ikke er en religion, 

eksisterer det fortsatt en type lederskap i hans type sjamanisme. Et videre spørsmål knyttet til 

lederskap er hvordan Wanvig velger å opptre som veileder. Velger han å bruke mest energi 

på de som har meldt seg på hans sjamanutdanning i White Feather Shamanic School, eller er 

han mest opptatt av å verve nye seminardeltagere? Hjemmesiden hans viser tegn som tyder 

på at han velger å bruke energi på begge deler. Gjennom hjemmesiden til Wanvig kan 

potensielle seminardeltagere se videoer og lese tekster om seminarene. Det er tydelig at det er 

lagt vekt på presentasjonsteknikk, hvordan videoene skal fremstå, og hva som blir sagt for å 

verve interesserte. 

 

7.5 Karisma 
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Paul Gifford (2012: 406) påstår at karisma er å finne i sin reneste form i sjamanismen spesielt 

og i primitive religioner generelt. Årsaken til at sjamaner får autoritet er at de påberoper seg 

evnen til å komme i kontakt med ånder, men også at de går inn i ekstatiske transer (ibid.: 

406). Som nevnt i kapittel 2, var samiske sjamaner kjent for evnen til å kontakte ånder, og 

ved å gjennomføre et sjamanritual kunne de forhandle med en eller flere ånder. Ifølge 

Wanvig tar ikke en sjamantranse lang tid. Den skal helst utføres så fort som mulig, fordi det 

moderne mennesket ikke har tid til flere timers seanser eller ritualer som varer i flere dager 

(personlig samtale med Wanvig, 05.11.2015). Wanvig sa at han også kan utføre langvarige 

ritualer, men at det er unødvendig når han nå har et oppdatert mentalt “verktøy”,  som gjør 

jobben fortere – det vil si en spesiell sjamanteknikk som han anvender. Hvis det var 

sjamanens evne til å oppnå ekstase gjennom transe som gjorde dem til typiske ledere 

tidligere, hva kan en kalle det Wanvig gjør? 

 

Det eksisterer utfordringer i forholdet mellom karisma og tradisjon, og for at karisma skal få 

en varig karakter, må ledere som regel begrunne sin autoritet i hellige tekster. Sjamanismen 

har som nevnt ingen kanon, hvilket betyr at det ikke finnes faste og tidløse måter å utføre 

ritualene på. Dette er forhold som lett kan svekke autoritetsrollen også for nysjamanene. Er 

nysjamanene derfor religiøse spesialister som kommer og går uten at tradisjonen og det de 

lærer bort vedvarer? Ingen av de tre nysjamanene Kvernmo, Wanvig og Myrhaug benytter 

seg av “hellige tekster”, og slik følger de den tradisjonelle sjamanismens praksis. Til forskjell 

fra eldre samiske eller mongolske sjamantradisjoner har ikke nysjamanismen støtte i 

lokalbefolkninger og tilhengere som fra fødsel av er innforstått med et sjamanistisk 

verdensbilde. Selv om nysjamaner kan ha stor karismatisk påvirkning på sine tilhengere 

finnes det få verdier og strukturer i samfunnet rundt som støtter og forklarer rollen de har, og 

derfor blir disse nye sjamantradisjonene sårbare. Det vil være rimelig å anta at dagens 

nysjamaner vil ha kortvarige lederroller, men at disse ikke automatisk fylles når de dør. 

Tidligere kunne store mongolske lokalsamfunn ha en høvding som også tok på seg rollen 

som sjaman og religiøs leder for å beskytte samfunnet mot onde ånder (Heissig 1980: 9). 

Men i dagens religionspluralistiske og sekulære samfunn vil nysjamaner kun være ledere, og 

kanskje kun i kort tid, for tilhengere som “shopper” i det nyreligiøse markedet. Hvilke 

karaktertrekk har mennesker som tiltrekkes nysjamanismen og det nyreligiøse markedet? Er 

det snakk om en gitt type folk eller forsamlinger? Kan det for eksempel være Facebook-

gruppen til Sjamanistisk forbund, hvor de har moderatorer som er sjamaner og forstandere i 

Sjamanistisk forbund? 
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Alternativmessen er et samlingssted hvor sjamaner er populære og har innflytelse. Samtidig 

representerer messen  et stort konkurrerende religiøst marked som gjør det vanskelig for en 

nysjaman å overbevise nye elever til å ta deres kurs. For å vinne i denne konkurransen vil det 

være viktig  å kunne fremstå som en karismatisk leder som kan “selge” og markedsføre sine 

evner og kurs på en effektiv måte. På Alternativmessen, som er et åpent marked med mange 

konkurrerende nyreligiøse tradisjoner, framstår nysjamanismen som tidvis aktivt 

misjonerende og framstår helt ulikt enn den tradisjonelle samiske sjamanismen. 

 

7.6 Finnes det et hierarki i Sjamanistisk forbund på 

Facebook? 
På Facebook kan medlemmene i Sjamanistisk forbund legge ut innlegg om sjamanisme, og 

følgere kan velge å lese innleggene, så selve Facebook-gruppen Sjamanistisk forbund har en 

flat og demokratisk struktur. De eneste som kan anses som lederne i gruppen er 

moderatorene, men de står kun ansvarlige for sensuren av gruppens innlegg. Per 21.03.2017 

er det åtte moderatorer av Sjamanistisk forbunds Facebook-gruppe. Fire av dem er kvinner og 

fire er menn. Sensuren er med på å opprettholde en type hierarki ettersom kontroll gir 

muligheter til både å holde tilbake og å fremme informasjon. Forumreglene fordrer at 

Sjamanistisk forbunds regelverk følges, men her har moderatorene full kontroll. Innlegg kan 

derimot publiseres i gruppen uten å måtte bli godkjent først av en administrator. Det vil i 

visse tilfeller være vanskelig for en moderator å vurdere når innlegg ikke passer inn på siden, 

og det må derfor gjøres med skjønn.  

 

I andre tilfeller er reglene klare, for eksempel når det gjelder diskusjon om rusmidler i 

Facebook-gruppen. Slike kommentarer blir fjernet innen kort tid og uten varsel. Under vil du 

lese et utdrag fra en diskusjon i Facebook-gruppen som gjelder en artikkel om peruanske 

sjamaner som ble publisert av Daily Mail (Al-Othman 2017). 
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(Sjamanistisk forbund kommentarfelt. Navn og bilder er anonymisert)  

 

Siden viser hvordan Administratoren i praksis følger forumreglene og har trolig slettet noen 

av Bents kommentarer knyttet til bruk av et narkotisk stoff. Her ser vi at Sjamanistisk 

forbund følger regelverket på tross av at dette fører til at de mister følgere. Samtidig er 

administrators sletting trolig et uttrykk for at Sjamanistisk forbund mener at det ikke er rusen 

som gjør at sjamanen kommer i kontakt med åndeverden. Her ser vi spor av dragkamp 

mellom en administrator og et gruppemedlem om Sjamanistisk forbunds retningslinjer for 

religiøs praksis. Denne meningsutvekslingen kan også de andre medlemmene av Facebook-

gruppen se, og dette betyr at utfordringen av autoritet ikke skjules av administratorene.  

 

Bent får derimot svar fra en annen administrator som støtter synspunktet til den første 

administratoren: 
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[…] 

(Sjamanistisk forbund Facebook. Navn og bilde anonymisert)16 

 

Det kommer frem i svaret fra Roar at narkotiske stoffer kan diskuteres, men kun i den 

lukkede medlemsgruppen for hovedmedlemmer og støttemedlemmer. Dette er en klar 

indikasjon på at det finnes diskusjoner om bruk av rusmidler knyttet til sjamanistisk ekstase i 

Forbundet, og administratorene opptrer som en type ledere som har beslutningsmyndighet 

knyttet til det som publiseres åpent på den offentlige siden. Videre framkommer det at det 

finnes et skille mellom hovedmedlemmer og støttemedlemmer som har adgang til den 

lukkede medlemsgruppen og vanlige interesserte. I den lukkede gruppen diskuteres angivelig 

informasjon som ikke de andre medlemmene av den offentlige Facebook-gruppen til 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Kommentar til Bent fra en annen administrator av Facebook-gruppen til Sjamanistisk 
forbund. 
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Sjamanistisk forbund har tilgang til. Der diskuteres, i følge en av Sjamanistisk forbunds 

administratorer, faglig stoff og oppdateringer fra Sjamanistisk forbund. For å få tilgang til 

den lukkede gruppen må en betale medlemsavgiften som per 10.04.2017 er på 150 norske 

kroner. En slik form for gradering av medlemmene er med på å underbygge et kultisk 

autoritetssystem, hvor “esoterisk” informasjon holdes hemmelig for den “ytre” kretsen. 

Ettersom jeg ikke er hovedmedlem eller støttemedlem i den lukkede gruppen kan jeg ikke 

uttale meg om innholdet i artikler og dialoger som deles her. 

 

Religionsviter Kim Knott (2013: 117) har forsket på sikher og har funnet ut at nye media som 

Facebook og YouTube utfordrer klassiske maktstrukturer i sikhismen. Nye media plattformer 

og internett generelt er mer demokratiske og mindre hierarkiske enn andre arenaer hvor 

sikher møtes (ibid.: 117). Det er særlig yngre sikher som benytter seg av sosiale medier og 

dette kan bety at deler av sikhismen utvikles til å bli en mer åpen og inkluderende religion. Vi 

kan forvente at tendensen som viser at sosiale medier utfordrer tradisjonelle 

autoritetsstrukturer og hierarkier også finnes i andre religiøse tradisjoner. I den tradisjonelle 

samiske sjamanismen, som kan betegnes som en esoterisk tradisjon, gikk gjerne sjamanevner 

i arv i familier, samtidig som aspiranter fikk opplæring av etablerte sjamaner. I dagens 

nysjamanisme kan de som er interessert bli sjamaner ved å melde seg inn i en Facebook-

gruppe, lese litteratur som legges ut og delta på kurs. Sjamanopplæringen markedsføres i 

tillegg som kortvarig. Lederne av Sjamanistisk forbund har imidlertid etablert grader av 

medlemskap, der kun hovedmedlemmer og støttemedlemmer deltar i den indre kjerne. 

 

Tilhengere av religion på det nyreligiøse marked har muligheten til å velge den 

informasjonen de selv ønsker å tilegne seg. Og internett gir brukeren en enorm tilgang til mye 

forskjellig på det spirituelle marked (Stout 2012: 74). Den store informasjonsstrømmen og 

dette åpne markedet gjør det vanskelig for én enkelt person eller en liten gruppe å ha mye 

makt over mange mennesker. Dette er fordi brukerne som får sin informasjon om religionen 

sin på internett lett vil kunne utfordre ledere som kan nås gjennom et tastetrykk, samtidig 

som kritisk informasjon kan legges ut til alle følgerne. Det er også lett for følgere av en 

religiøs Facebook-gruppe å skifte sin tilhørighet til en annen. Et eksempel er hvordan et 

medlem av Sjamanistisk forbund utfordret makten til administratoren av gruppen, og hvordan 

vedkommende meldte seg ut av Facebook-gruppen med et museklikk da han selv ikke fikk 

velge å publisere kommentarer om rusmidler. 
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I den samiske tradisjonelle sjamanismen ble noaiden ansett som offerprest (Pollan 1993: 123 

– 125). Det var fordi det var noaiden, eller sjamanen, som ledet offerritualet som overfor de 

respektive samiske gudene var ment enten som en gave, som soning eller kommunion (ibid: 

123 – 125). Det var ikke tillatt for kvinner å utføre offerritualene i den tradisjonelle samiske 

sjamanismen (ibid. 1993: 123 – 125). Nysjamanen Ailo Gaup (2005: 279) skrev i The 

Shamanic Zone at det er få synlige tegn på at det eksisterer et hierarki i sjamanismen eller at 

sjamanen har en opphøyet posisjon. Ailo Gaup hevder også at når sjamaner og tilhørere 

samles i en sirkel for å gjøre “spirituelt arbeid” skjer det automatisk noe unikt og nødvendig, 

nemlig det at lederskap kommer til syne (ibid.: 279). Gaup mener ikke at demokratiet 

forsvinner, men at lederskapet må komme fra en person som vet hva han gjør, eller hvis det 

er mulig, så kan også lederskapet komme fra gruppen som helhet (ibid.: 279). 

 

Det at lederskapet kan komme fra gruppen som helhet finner vi også i Facebook-gruppen til 

Sjamanistisk forbund. Medlemmene av gruppen kan publisere spørsmål angående 

sjamanismen og få svar fra andre medlemmer som ikke nødvendigvis definerer seg selv som 

sjaman. Men helt overordnet er det administratorene som kan styre gruppen slik de vil, som 

vi så i eksempelet over. 

 

I den tidlige sjamanismen fra Mongolia var det som regel en sjaman som ledet en gruppe 

mennesker (Heissig 1980: 9). I moderne vestlige samfunn vil lederskap i nysjamanismen 

være annerledes. Som forbruker på det nyreligiøse marked har interesserte muligheten til å 

velge den sjamanen han eller hun har lyst til å følge. På alternativmessen i Lillestrøm er det 

mulig å se forskjellige sjamaner snakke i ulike seminarrom. Pål-Esben Wanvig (2015a) hadde 

et gratis seminar med tittelen “Sjamanisme for det moderne mennesket”. Han viste til flere 

elever som er blitt opplært gjennom Wanvigs sjamankurs, og disse var med på å promotere 

Wanvigs sjamanisme. Dette tyder på at nyreligiøse tilhengere setter krav til hva de skal følge. 

Det er også mulig for nyreligiøse mennesker å tro på flere religioner samtidig, for eksempel 

både kristendommen og nysjamanisme, uten at de føler at retningene er i strid med hverandre 

(Kalvig 2016: 19). Alternativmessen på Lillestrøm kan derfor sammenlignes med en type 

“audition” der nyreligiøse ledere finner sitt publikum. Den religiøse forbrukeren trenger ikke 

ta valget om hvem de skal følge der og da, men har muligheten til å gå innom ulike nettsider 

for å lese mer, samt ta kontakt på mail med de som promoterer sin religiøse virksomhet. 
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Kim Knott hevder, som diskutert over, at religiøse gruppers makthierarkier svekkes som 

følge av internett og sosiale medier, noe som fører til at religiøse grupper ledes og fungerer 

mer demokratisk enn tidligere. Slike forandringer i makthierarkier i religiøse grupperinger 

viser at dagens utvikling og påvirkning fra sosiale medier er stor. Samtidig har vi sett at på 

Facebook-gruppen til Sjamanistisk forbund er det mulig å opprettholde et skille mellom de 

som har tilgang til lukket innside-informasjon og de som kun får informasjonen i åpne fora. 

Dette viser at Sjamanistisk forbund som organisasjon ikke nødvendigvis får et svekket 

lederskap eller hierarki, men at Facebook, samtidig som at mediet fremmer demokrati og 

inklusivitet, kan bidra til å danne og opprettholde skiller mellom de vanlige 

kunnskapssøkende sjamaninteresserte, og hovedmedlemmer og støttemedlemmer. 
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8 Avslutning 
 

Denne oppgavens tema er nysjamanisme i norsk media og stiller spørsmålet om hvordan 

sosiale medier og internett har påvirket utviklingen av nysjamanismen i Norge etter 2005. For 

å gi en religionshistorisk kontekst for nysjamanismen har jeg gjort rede for sjamanismens 

historiske bakgrunn, spesielt den samiske sjamanismen. Ettersom den samiske sjamanismen 

kan ses som del av den klassiske nord-eurasiske sjamanismen, har jeg gitt noe kontekst om 

den mongolske sjamanismen. Den historiske konteksten viser noen av elementene som er 

brukt fra klassiske sjamanistiske religionsformer, og hvordan de har blitt endret og tilpasset 

en globalisert nyreligiøs kontekst i dagens Norge. I tillegg til å søke tilbake til eldgamle 

religiøse former både fra eurasisk sjamanisme, men også gamle østlige religioner, samt 

indianske tradisjoner. Den norske nysjamanismen er påvirket av Michael Harners såkalte 

Core-Shamanism, og i Wanvigs White Feather Shamanism og Myrhaugs healing-sjamanisme 

finner vi påvirkning fra både buddhisme og hinduisme. Naturen er et viktig element i 

sjamanistiske tradisjoner både historisk og i dag, og nysjamanismen har på lignende måte 

naturen i sentrum ved at ritualer utføres i naturen, det ofres til guddommer som er knyttet til 

naturelementene, og i enkelte grupper brukes hallusinogene planter for å oppnå 

transelignende tilstander og kontakt med åndeverdenen.  

 

I oppgaven har jeg drøftet hva begrepet nysjamanisme betyr for forskere og for tilhengere av 

tradisjonen. Er det en type mediumskap eller en oppdatert versjon av den tradisjonelle 

samiske sjamanismen? Eller er det en helt annen religion og nye nytt? Nysjamanisme er ikke 

en entydig religionsform, og det er vanskelig å gi en klar definisjon. Nysjamanen Wanvigs 

egen definisjon synes imidlertid å dekke mye av fenomenet. Han hevder at nysjamanismen er 

en oppdatert versjon av den tradisjonelle sjamanismen som er bedre tilpasset det moderne 

mennesket. Gjennom oppgaven har vi sett hvordan nysjamanismen promoteres og utvikles 

gjennom bruk av sosiale media som for eksempel Facebook, og på denne måten skapt av og 

vedlikeholdt av moderne mennesker gjennom internett. I tillegg til å tilpasse den tradisjonelle 

sjamanismen til det moderne menneske, er nysjamanismen en “tidsriktig religion” ved at den 

legger vekt på selvutvikling, samt psykisk og fysisk helse. Flere aktører innenfor 

sjamanismefeltet tar i bruk elementer fra okkultisme, astrologi, “uspesifisert” naturreligion og 

østlige religioner, noe som viser at Wanvigs definisjon er for smal for å dekke hele 

fenomenet.  
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Alle de fire norske nysjamanene jeg har tatt for meg i denne oppgaven: Wanvig, Myrhaug, 

Kvernmo og Swart vektlegger ulike elementer i det de definerer som sjamanisme. I tillegg 

selger de produkter og kurs; Kvernmo har sin egen nettbutikk som selger chaga-produktet, 

Myrhaug har en hjemmeside hvor en kan bestille sjamanhealing og Wanvig har en nettside 

hvor en kan bestille sjamankurs i tillegg til “Forandre ditt liv på 90-dager”-kurs. 

Produktplassering og salg gjennom internett gjør det mulig å finansiere virksomheten og 

viser en nær forbindelse mellom etableringen av nysjamanistiske grupper og økonomi. 

Oppgaven har vist at markedsføringen hovedsakelig blir gjort via sosiale medier som 

Facebook, og en av sjamanene, Ronald Kvernmo, er utdannet innen markedsføring.  

 

Etableringen av nysjamanistiske grupper er knyttet til karismatiske lederskikkelser. I 

oppgaven har jeg kort tatt for meg sjamanenes lederroller, og hvordan rollene har blitt formet 

og endret som følge av påvirkningen fra sosiale medier. En av de tydeligste forskjellene 

mellom den tradisjonelle samiske sjamanismen og dagens nysjamanisme er det endrede syn 

på misjonering og markedsføring som internett og sosiale medier åpner for. Misjonering og 

markedsføring har igjen ført til en institusjonalisering av sjamanismen der sjamanskoler og 

kurs er etablert. Sjamanistisk forbund er formelt godkjent som religionssamfunn og mottar 

medlemsavgift. Empirien viser at markedsføringen henger tett sammen med en større grad av 

institusjonalisering av religionen. Samtidig er den norske nysjamanismen i liten grad et  

homogent fenomen, og som i andre nyreligiøse grupper, kombineres elementer fra mange 

tradisjoner uten at det finnes et presteskap eller en kanon som definerer religionsformen.   

 

8.1 Veien videre for den norske nysjamanismen 
Siden nysjamanismen gjennom internett og sosiale medier har et stort potensial til å nå ut til 

mange tilhengere, er det mulig at bevegelsen kan utvikle sterkere institusjonaliserte former og 

mer effektivt markedsføring i tiden som kommer. Sjamanene som er drøftet i denne 

oppgaven viser en stor grad av fleksibilitet og har vist evne til å endre budskapet og tilpasse 

det kurs og produkter til det moderne samfunnet eller “markedet”. Den store globale 

miljøutfordringen vi står overfor kan gjøre at nysjamanismen og andre nyreligiøse 

“naturreligioner” får økt oppslutning.  

 

Interessen for naturen og selvutvikling har fått større oppmerksomhet de siste 50 årene og 

drøftelser i oppgaven tyder på at nysjamanismen kan passe for nordmenn som ikke 
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nødvendigvis vil tro på en gud, men heller vil tro på seg selv og på åndelige krefter i naturen. 

For det moderne mennesket kan nysjamanismen fungere som en religion på “deltid” eller i 

fritiden, i tråd med hvordan Gilhus og Mikaelsson beskriver nyreligiøsitetens fortryllelse. Når 

denne oppgaven blir skrevet er nysjamanismen fortsatt i vekst, og interessen blant nyreligiøse 

tyder på at det kommer til å fortsette å vokse fremover. 
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