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Redaktørens spalte  
 
Det er en glede å kunne skrive at NSF, NST og NSFH har fått nok en underavdeling. NSF/NST/NSFH 
Østfold er en nå en realitet. Vi er stadig i vekst og 1. juni nådde vi milepælen på 1000 medlemmer. 
Artikkelen om Marcello Haugen gir oss et innblikk i hans oppvekst og virke som medium og healer. 
Han var en ydmyk og sympatisk mann som nådde inn til mange mennesker. Det var en allsidig mann 
og i artikkelen kan du bli mer kjent med disse. 
Vi i østfoldgruppen er nå ferdige med vår andre utgave av Spiritualisten, blad nr 5. Det har vært 
spennenende og lærerikt. Steget fra å være et vanlig medlem til det å være en aktiv bidragsyter kan 
synes stort. Det gjorde det også for oss, men vi har fått god støtte og oppbacking hele veien. Dette er 
absolutt å anbefale. Nå ønsker vi å levere stafettpinnen videre og håper at en eller flere 
redaktørspirer tar utfordringen. Er du interessert ta kontakt snarest. 
Vi håper du får noen gode opplevelser når du leser bladet og ønsker deg en riktig god sommer! 
 
 
 

HURRA!  Vi har 1000 medlemmer i NSF 

NSF nådde en ny milepel den 1. juni 2012. Vi har nå en medlemsmasse på over 1000 medlemmer. 
Dette er en viktig milepel for oss i NSF, og viser at vårt målrettede arbeid har båret frukter. Vi håper 
at alle våre medlemmer er med og deler gleden med oss. Av disse er rundt 600 medlemmer via 
Trossamfunnet NST, mens resten er rene NSF medlemmer. Når man er medlem av NST er man også 
gratis medlem i foreningen NSF. 

NSFH healerforbundet vårt er en viktig del av vår organisasjon. Denne delen har også hele tiden en 
god økning i medlemsmassen og vi har omtrent 200 healere som er medlem i NSFH. Det er hyggelig 
at healerne har funnet ut hvilket godt tilbud vi har til dem.  



 
Våre Avdelinger 
Hovedkontoret vårt ligger i Oslo og vi har hatt med oss avdeling Bergen i noen år. Nytt av året er at vi 
nå også har en avdeling som starter opp i Østfold. Det er svært hyggelig siden vi har mange 
medlemmer i Østfold. Våre møter kommer til å være i Sarpsborg. Vi satser på at vi skal få til noen 
gode kvelder utover høsten.  
 
Drammen er et annet område som vi har dialoger med. Vi har allerede hatt et samarbeid med 
Mediumskap i Drammen et år. Dette har vært et godt samarbeid som vi håper fortsatt vil vedvare og 
bringe frukter i tiden fremover. For tiden er vi i dialog om hvordan dette samarbeidet skal fortsette 
på best mulig måte.  
 
 
Sertifisering 
I løpet av våren har vi fått flere nye sertifiserte medium. Dette er meget bra, siden det hever 
standarden på mediumskapet som vi kan tilby. Vi håper derfor at flere medium etter hvert vil 
sertifisere seg hos oss. Vår sertifisering er åpen for alle medium i Norge, og man trenger ikke å ha 
godt noen kurs hos oss for å sertifisere seg hos oss. Dette gjør at vi er en uavhengig instans som kan 
sertifisere alle medium.  
 
 
Seremonier i hele Norge  
Sommeren 2012 har vært det store året for konfirmasjoner. Mens vi bare hadde en konfirmasjon i 
2010 og en i 2011 har det i våres vært hele 4 konfirmasjoner. Disse har vært spredd rundt om i landet 
vårt. Vi har hatt konfirmasjoner i Bergen, Kristiansand, Kongsberg og Oslo. Det er hyggelig at 
ungdommen nå har våknet og sett hvilket godt tilbud vi har til dem. I tillegg til konfirmasjoner har vi 
også hatt flere navnedager og vielser så langt i 2012.    
Trossamfunnet vårt har fått flere som nå studerer til prest eller prestinne og det er gledelig. Likevel 
ønsker vi flere studenter inn i dette studiet for at vi skal få en større lokal dekning. Vi ønsker 
studenter fra både vestlandet, Trøndelag og den nordlige del av Norge. Så har du et ønske om en 
utdannelse og en gjerning som kan hjelpe mennesker så er det bare å ta kontakt.  
 
Vi ønsker alle våre medlemmer et riktig godt nytt år og ser frem til å møte dere ved nye anledninger.  
 
 
Mediumkonferansen 2012 
I år vil det bli holdt en mediumkonferanse i Asker. Vi i NSF og NSFM støtter denne konferansen og er 
med i å arrangere denne. Vi håper at en slik konferanse kan hjelpe gjøre at vi får mer profesjonell 
medium i Norge. Konferansen vil inneholde mange spennende tema og  
vil ha mange spennende foredragsholdere. Noen av disse er 
- Bjørg K. Langnes som forteller oss om automatskrift, og forskjellen på inspirert og  
   automat skrift.  
- Anders Åkesson med tema begrepsforvirring ord og utrykk i bransjen, mentalt og fysisk 
   mediumskap.  
- Christin Parkin som er intuitiv tegner, hun tegner dine guider.  
- Journalist P.A. Rustad med «Klarsynt» boken om politiarbeidet.  
- Karen Jones, fra SNU i England om etikk og moral, å jobbe på scenen.  
 
Vi arrangerer paneldebatter og gruppearbeid – Bør medium sertifiseres?  
Hva bør en konsultasjon med et mediums inneholde? Ord og uttrykk i bransjen? 



Kom og møt dine kollegaer, og vær med på et kunnskapsløft og å forme bransjen for fremtiden.  
For å lese mer gå inn på siden http://mediumkongressen.no 

 
 

NSF Østfold en ny underavdeling 
 

Det som startet som spirituell sirkel har nå blitt til en underavdeling av Norsk Spiritualist Forening. En 

gruppe entusiaster fikk lyst til å sette Østfold på det spirituelle kartet. Det har vi nå klart og Norsk 

Spiritualist Forening Østfold er nå et faktum. Vi holder til på Hygga i Sarpsborg. Det er et aktivitetshus 

som nå rommer flere forskjellige spirituelle aktører. 

 

Tirsdag 10. april startet det hele med en mediumkveld. Forventningene var store blant de 50 

deltakerne i salen. Da var det moro å kunne stille med både André Kirsebom og Anne Fehn på 

plattform. Da det var mange i salen som ikke har vært på et lignende arrangement var det godt med 

en innledning som både beskrev NSF og mediumskap på en folkelig måte. Samhold og kjærlighet ble 

trukket fram som sterke elementer i den spiritualistiske filosofi. Kvelden ble brukt som eksempel på 

nettopp dette, der samarbeide kan gi nyttig og viktig læring for begge parter. 

André snakket også om aksept av ånder. Kveldens demonstrasjon skulle vise at det er mulig å 
kommunisere med ånder, de som har gått over til den andre siden. Denne muligheten for 
kommunikasjon ble fremhevet som positiv både forhold til trøst ved tap av sine nære og for å 
redusere dødsangst. 

Stemningen flere hakk da vi gikk over til kanaliseringene. Det var tre medium som i tur og orden 
utførte demonstrasjonene. André Kirsebom og Anne Fehn fra NSF og den lokale studenten Nina 
Lislerud. Med så gode medium ble dette en god introduksjon til mediumskap og kanalisering. Det 
kom tydelig fram gjennom engasjementet under spørrerunden mot slutten av kvelden. Det var også 
mange som ble igjen for å snakke mer med arrangørene. 

Vi gjentok suksessen 15. mai. Da hadde vi healingkveld med fullsatt sal. Turid Dahlen Thofte ga en 
god innføring i hva healing innebærer og hva NSF står for i forbindelse med dette. Gjennom fokus på 
etikk og en forståelig framstilling nådde hun også fram til tvilerne. Etter innføringen ga Dag Jørgen 
Steen og Mariah Dahlen Thofte healing på senen mens Turid forklarte. Det var mange gode spørsmål 
og et stort engasjement. 

Kvelden ble avsluttet med gratis healing til de som ønsket det. Det var lange køer, men heldigvis 
hadde vi fått samlet mange lokale healere. Vi retter en stor takk til alle som stilte opp på dette. Vi har 
fått flere positive tilbakemeldinger på healingen som ble gitt. 

Før vi tar sommerferie har vi en mediumkveld den 12. juni. Til høsten starter vi opp med friskt mot 
den 4. september. Følg med på NSF sine nettsider. 

 

http://mediumkongressen.no/


Rapport fra Bergen 
 
Av Eivind Næss Høyden, Norsk Spiritualist Forening avd. Bergen 
 
Programmet for vinteren og våren i Bergen har vært variert og innholdsrikt, og vi har hatt mange 
flotte kvelder. Blant de mange besøkende som har vært i Bergen i løpet av våren finner vi Andre 
Kirsebom, Anne Fehn og Manuela Johansen fra Oslo. Andre besøkende har vært Christian Viborg fra 
Danmark , og Marlene Wolgar og Sue Smith for, som gjestet oss fra England. De to sistnevnte stod for 
en uforglemmelig mediumkveld med intim atmosfære i foreningen, og gav oss også en demo på 
klarsyn.  
 
Ved siden av mediumskap har vi og hatt flere spennende kvelder. En av disse var astrolog Sol 
Jonassen som holdt et interessant foredrag om astrologi. Et annet foredrag fra vårens program var av 
Fredrik Jordal som driver med kinesisk medisin foreleste om litt av det Østens medisin kan bidra med. 
I løpet av våren har vi også hatt flere kvelder med healing. En av kveldene hadde vi Morten Eriksen 
med lydhealing med stemme og tibetanske syngeboller. Han holdt også et interessant foredrag i 
forkant. Stor takk til ham.  
 
Selv om det er hyggelig å få besøk utenifra har vi og hatt mange fine kvelder med våre egne medium 
som Linda Baxter, Birthe Romerheim, Mona Burås og Therese Hussein. Siste kvelden i første halvår av 
2012 holdt vi nok en gang minimesse, og gjentok suksessen fra avslutningen i desember 2011. Vi vil 
takke de som stod på og hjalp oss underveis med praktiske gjøremål denne kvelden. 
 
Vinteren og våren har gått veldig fort unna, og nå står sommeren for tur. Arbeidsgruppen i Bergen er 
godt fornøyd med første halvdel av 2012, og basert på tilbakemeldinger fra foreningsmedlemmer vil 
vi si oss fornøyd med programmet vi har gjennomført. 
 
Arbeidsgruppen i Bergen har i vår bestemt seg for å gi stafettpinnen videre til nye krefter som kan 
drive foreningen videre i vestlandet hovedstad. Fra høsten av vil foreningen fortsette med nye 
medlemmer i arbeidsgruppen og vi ønsker dem lykke til med jobben videre. 
Vi vil benytte anledningen til å takke så mye for oss, og ikke minst vil vi takke alle som har vært med 
på å lage flotte kvelder hos oss, både forelesere, medium og ikke minst publikum.  
 
Hilsen fra: Angelica Gamboa, Inga Robertsdottir, Irene Pedersen, Martha B. Meyer, Tone Nordås og 
Eivind Høyden. 
 
 
Nytt for høsten i Bergen 
 – Informasjon fra Leder i NSF André Kirsebom 
 
Jeg vil først starte med å rette en stor takk til den gruppen som har sittet i ledelsen i Bergen siste 
året. De har gjort en kjempeflott jobb. De har valgt å overlate ledelsen til en ny gruppe som vil føre 
det gode arbeidet videre. Vi vil likevel kunne se dem på noen kvelder siden mange av dem vil 
fortsette som healer hos oss.  
 
Det har blitt etablert en ny ledelse i Bergen. Denne gruppen vil ledes av Kjersti Ørn som har ansvaret 
for høstens program. Kjersti jobber selv med healing og mediumskap. Med seg vil hun ha Solfrid 
Gangstø, Therese M. Hussein, Laila Berit Tennebekk og Anne Kristin Gjøstein. Aktiviteten denne 
høsten vil bli noe lavere enn det vi er vant til .Vi håper at vi vil kunne komme tilbake med større 
aktivitet til våren igjen. 
 



Programmet for høsten i Bergen vil utarbeides av den nye arbeidsgruppen og legges ut på 
foreningens hjemmeside www.spiritualist.no. 
 
 

Fra vår samarbeidspartner -  Mediumskap i Drammen informerer: 
 
Av Anita Hellum 
Vi hadde den første åndelige kvelden i august 2011. I løpet av det året som har gått har  mange 
funnet veien til oss på Gulskogen i Drammen. Foruten folk fra Drammen og Eiker-bygdene har vi på 
kveldene våre hatt besøkende fra: Sokna, Krødsherad, Vikersund, Hønefoss, Sylling, Røyken, Horten 
og Tønsberg. Vi er veldig godt fornøyde med alle besøkene våre. Det er en helt egen stemning og god 
atmosfære på kveldene hos oss, og mange har kommentert at det er så gode energier der.  
Det har vært mange spennende besøk i fra åndeverden. Et sterkt besøk vi husker særlig, var en dame 
i åndeverden som nylig hadde gått over til den andre siden, faktisk bare dager i forveien, hvorpå 
begravelsen hennes skulle være dagen etter. Damen ifra åndeverden kom på besøk til sin 
bestevenninne, og vi fikk vite at kveldens sang, ”Angels”, som vi nettopp hadde sunget, også var 
plukket ut til begravelsen. Når det gjelder besøk fra åndeverden og hvor tidlig de kan komme 
igjennom etter et dødsfall, så hadde vi ellers et besøk fra dyrenes verden, hvor det var en 
familiehund som gikk over til den andre siden dagen før, og besøkte eierne på vår åndelige kveld 
dagen etter. Altså bare 1 dag etter døden, og dette hjalp familien veldig. Mange dyr er fullverdige 
medlemmer av familien, og sorgen over å miste dem kan være ganske stor. Da er det godt å vite at 
enkelte medium også kan formidle kontakt med dyr.  
 
 

Profilintervju med Hege Heia 
 
Hei Hege! 
 
Du er healer og prestestudent i NST og nå vil vi gjerne få vite litt mer om deg Hege! 
 
Hvordan foregår den spirituelle preste utdannelsen? 
 
Prestestudiet i NST foregår over 4 år. 2 helgeseminar i året, 
der grunnleggende teori og praktiske øvelser går hånd i hånd. 
På denne måten blir vi forberedt på å utføre diverse 
seremonier som navnedag, konfirmasjon, bryllup og 
begravelse. Vi er også pålagt å planlegge og gjennomføre 
minst to av hver av disse i løpet av opplæringa. Vi trener på å 
ha ansvar for våre åndelige kvelder, der vi også må lede 
meditasjoner og kanalisere filosofi. Vi er ikke pålagt å 
sertifiserte oss som medium, men eksamen i healing hører 
med i utdannelsen og et ganske omfattende kurs i etikk. Men 
som prest møter vi mennesker i alle situasjoner. Også i sorg 
og da er samtalen og sjelesorg essensielt. Og alt dette blir 
underveis innholdet i en rekke brevkurs som vi må gjennom. 

 Alt dette er viktige moduler i prosessen. 

 
NB! Dette er et bilde tatt senere.  

http://www.spiritualist.no/


 
Når bestemte du deg for å følge denne veien? 
 

I hele mitt liv har det vært «noe» som har boblet inni meg.  Noe jeg ikke forstod eller viste hva 

var.  Det var vanskelig å finne ut av det. Jeg hadde ingen å spørre og i tilfelle, hva skulle spørre 

om?  I 2001 kom det en bokserie seilende inn i livet mitt. «Himmelske samtaler» av Neal Donald 

Walsh.  Disse bøkene bekreftet alle tanker og følelser jeg hadde. Fantastisk! Og nå begynte det 

virkelig å boble i meg.  Endelig kom jeg i kontakt med andre mennesker som forstod hvem jeg var. 
Jeg var så utålmodig etter å lære. Det gikk veldig sakte, mest fordi jeg trengte å gå sakte. Men 

etterhvert begynte jeg å få det «verktøyet» jeg behøvde for å bli det «verktøyet» jeg var ment  å 

være. Litt etter litt vokste det fram. Veldig spennende og ikke minst, utrolig befriende!  Og da jeg 
skulle gifte meg i 2008, var det naturlig å se etter en alternativ vielse og vips, fikk jeg en lapp i hånda. 

Slik møtte jeg NST og André Kirsebom.  Under vielsen lovte jeg å ære, og elske til mht. ærligheten 
fikk over... Åndeverdens veier er faktisk uransakelige. Jeg mottok en mail fra trossamfunnet. Det stod 
det: Vil du utdanne deg til å bli spirituell prest? Og aldri har jeg hatt maken til kroppslig reaksjon. Det 
vibrerte vanvittig i hele meg og det var ingen tvil. Jeg skulle bli spesiell prestinne. 

 
Hvor er du i livet og utdannelsen nå? 
 
Nå har det gått 3 år og livet er på mange måter som før. Med utfordringer, sorg, dårlig økonomi, 
sykdom, gleder, kjærlighet og herlige turer i skogen og familie. Men likevel er alt veldig forandret. Jeg 
har vær og er fortsatt i en utrolig prosess på godt og vondt. Jeg får se livet, verden og universet fra en 

spirituelle vinkling.  Jeg har ganske enkelt tatt noen noen store valg og avgjørelser. Det tok mer enn 
5 minutter å greie dette, men slik ble de nye retningslinjene for meg: 

1.Jeg er nok i meg selv og jeg elsker alt som har med meg å gjøre. Dette krevde en helhetlig aksept av 
mennesket Hege. 

2. Jeg velger å være lykkelig, selv om det stormer rundt meg og sorg og depresjon tar tak. Men jeg 
slipper aldri taket i kjærligheten' 

3. Jeg har bestemt meg for å leve livet mitt fryktløst!  Ingenting hemmer oss mer en frykt og redsel. 

4. Jeg ganske enkelt elsker livet og tror på at jeg alltid er på riktig sted. Med de riktige menneskene, 
også de du møter som gjør deg vondt. Dette er en del av vår utvikling og også en mulighet til å 
befinne oss i vår egen virkelighet! 

Som dette forstår, har dette stor inngripen i hverdagslivet mitt.Min måte å tenke, snakke og handle 
på, kan nok til tider være utfordrende for de i livet mitt som er ikkespiritualister. Men de som ristet 
litt på hodet av dette, har siden skjønt hvor eksistensielt dette er for meg og lar stort sett være meg. 
Kommunikasjonen hjemme blir sterk og viktig, når den flyter i spiritualismens filosofi og energi. Blir 
så stolt når jeg hører at barna også gjør dette i samhandling med venner og andre de har i livet sitt. 
Og det eneste jeg gjør er å dele min virkelighet med andre, samtidig som jeg må presisere at dette er 

min sannhet og at andres sannheter er like viktige og riktig. Men likevel ser jeg at spiritualismen 
rører ved så mange mennesket som opplever å få hjelp. Dette gir ringvirkninger vi aldri kan se enden 

av.  Jeg føler meg priviligert i livet mitt. Ikke på gods og gull, men på kunnskapen jeg får være en del 
av. Og det å få bruke meg til noe fint for meg selv og andre. 

Hvor er du om 10 år? 
 



Jeg gleder meg til framtiden. Hvor jeg er om 10 år?  Helt klart på riktig stred med de riktige 
menneskene, og er i utvikling! 

Har du et livsmotto eller ordtak du vil dele med oss? 
 
Livsmotto:  

Jeg er aldri enten-eller. Jeg er alltid både-og!  Slik oppnår jeg balanse! 

 
 
 

Mediumkurs hos André Kirsebom 
 
Interessen for mediumskap er økende også i Østfold. Dette har resultert i at André Kirsebom har 
åpnet dørene sine og holder kurs i Moss. 
«Et medium er en person som kan hjelpe deg med kontakt med åndeverden, eller den André siden. 
Denne kontakten kaller vi kanalisering»(NSF nettside) 
 
Det som startet med en spirituell sirkel med enkle øvelser, har nå utviklet seg til målrettet aktivitet. 
Den glade gjeng møtes på kurs hos André annen hver mandag. For mange er veien inn til Oslo lang, 
så alle er fornøyde med at André tok oppfordringen og startet kurs i mediumskap i Moss 
Trine og Elisabeth er kursdeltakere og gode venninner. Trine forteller at hun allerede som barn 
hadde mange «spesielle» opplevelser og fikk fortalt at hun hadde for mye fantasi. Formålet til Trine 
og Elisabethmed dette kurset er først og fremst å bli bedre kjent med seg selv og sine evner. Etter 
hvert ønsker debegge å sertifisere seg som medium og med det kunne hjelpe André til å få kontakt 
med den André siden. De synes også det er viktig med kurs for å bli kjent med André som de kan dele 
dette med og knytte kontakter.  «Jeg opplever kurset som ryddig og strukturert og jeg lærer mange 
nye teknikker» forteller Trine. 
Vår bestemte men engasjerte og inspirerende lærer utfordrer oss stadig. Andrè er opptatt av god 
kvalitet når det kanaliseres.  Det som kjennetegner god kvalitet er sterke bevis, hurtighet og et 
tydelig budskap.  Vi vet det forventes mye og det skjerper alle sansene, særlig den 6. Det gjør at vi 
yter vårt beste og lærer mye.  
Vi begynner kvelden med teori, som gir et utgangspunkt for kveldens praktiske øvelser.Etter 
teoridelen går vi sammen to og for å trene på kanalisering med vektlegging på kveldens tema. Det 
kan for eksempel være: 

- Bygge en sterk link med spirit 

- Bevis, som utseende, relasjon, alder, dødsårsak 

- Holde energien/kontakten med spirit under kanalisering 

- Formidle et tydelig budskap 

 
En typisk mediumkveld kan være som følger. Vi starter med en meditasjon. Under meditasjonen får 
vi alle ulike symboler som André oppfordrer oss til å bruke i kontakten med åndeverden.Å forstå 
symboler kan også være viktig for budskapet til spirit. Navn kan bli gitt som symboler,for eksempel 
kan Fjell være symbol for navnet Berg. Det er viktig å trene på å forstå symbolspråket man får, for å 
kunne formidle et godt budskap til sitter. 
Vi går sammen to og to. Øvelsen går ut på å få ned navn. Enten stedsnavn eller navn på person. Vi 
prøver å være bevisste på symbolspråket som informasjonen formidles med. André påpeker at vi ikke 
skal overtolke informasjonen vi får, men formidle symbolet til sitter. Et eksempel på dette er når ser 



et tre og får opp bokstaven F. Han formidler det uten tolking, men sitter forstår jeg dette fordi hytta 
som min bestefar bygde heter Furuly. Når jeg skal få ned et navn til Asbjørn. Ser jeg tydelig en vei i en 
sving. Og får opp navnet Svingen. Asbjørn bekrefter at han har tidligere bodd et sted med 
gateadresse svingen. Jeg vil forsøke å finne tallet, og mange tall dukker opp, men 13 kommer flere 
ganger og det stemmer! Dette er for oss helt nye teknikker, men de virker og det er morsomt. 
Etter øvelsen samles vi igjen og mange er fornøyd med sine resultater. Siste del av kursdagen er 
trening på plattform, og i dag er det Asbjørn sin tur. I sin kanalisering får han kontakt med en yngre 
mann. Han viser seg i 30- 40-årene med en paraply. Han ser også kasser, en fabrikk og et tog.  Flere 
kan kjenne seg igjen i dette. Lillian en annen kursdeltaker kommer opp for å hjelpe Asbjørn med å 
forsterke linken og få opp mere informasjon og bevis. Sammen klarer de å finne hvem spirit skal til og 
formidle en beskjed. 
Kvelden er nå over og under oppsummeringen gir Andréoss hjemmelekse. Neste gang skal vi øve på å 
få opp tempo og trene mer på detaljer og bevis.  
Det er absolutt å anbefale å gå på kurs. Dette er noe som fenger både nybegynnere og de som har 
holdt på en stund. Å være i et positivt miljø med likesinnede gjør at en fort slapper av og legger 
prestasjonsangsten på hylla. Her er det rom for alle. 
 
 

Marcello Haugen (1878 – 1967) 
 
I et intervju med Hamar-avisen Demokraten i 1913 sa Marcello Haugen: «De personlige egenskaper 
jeg har i okkult retning, er i virkeligheten hele menneskehetens felleseie og ikke noe som jeg er 
særlig benådet med. (…) Jeg står jo bare ved begynnelsen av en lang utvikling som hele 
menneskeheten er med i.» 
 
 
Myten sier at Marcellos far som spedbarn ble etterlatt på en gård i Eiker av et sigøynerfølge. Gutten 
ble værende på gården Haugen. Thoreus Hansen Haugen ble han hetende, og han giftet seg senere 
med Ellen Marie Mikaelsen. De fikk ni barn, Martin Mikael (som senere tok navnet Marcello) var nr. 
tre. Moren var jordnær og praktisk, og mislikte at sønnen hadde «evner» som barn. Etter hennes syn, 
var det de sterke, friske og normale som klarte seg i verden. Men faren, Thoreus, forstod sønnen og 
fortalte han om sigøyneropphavet. Samtidig sa han at gutten ikke skulle snakke for mye til andre om 
«gavene». Det er nok forklaringen på at Marcello Haugen det meste av livet var taus om seg selv. 
Som voksen innskjerpet han ofte taushetens verdi overfor dem han gav råd til. 
 
Thoreus døde allerede da han 40 år, og Martin måtte finne arbeid for å hjelpe moren med å forsørge 
familien. Dermed fikk han bare knapt fem års skolegang. Likevel mestret han som voksen mange 
språk og skaffet seg utrolige kunnskaper i botanikk. 
 
Etter sin avbrutte skolegang fikk han jobb som setter på et trykkeri, og han kunne sette en hel 
artikkel etter bare å ha sett på den en kort stund. Han hadde sin egen teknikk med å «se». Han festet 
blikket på noe en kort stund, og da han slo blikket ned, kunne han se synsbildet igjen, svært detaljert, 
men denne gang med mange andre opplysninger i tillegg. Han skrev som voksen: «My eyes can see 
without limitation any place and anywhere, for the eye is the eye of my soul.» Han understreket at 
det var viktig å legge vekk refleksjon og bevissthet for å “se” bortenfor tid og rom. «Den 
menneskelige forstand er helt og udelt bundet til hjernen, og dermed hindrende for oppfatningen av 
de dypere hemmeligheter.» 
 
Allerede i barne- og ungdomstiden hadde han rike og hellige indre opplevelser. De var dyrebare. Han 
kunne for eksempel finne svaret på et matematisk problem, ved bare å spørre sitt bakhode. Han fikk 



vite svaret i samme sekund. Men sette opp stykket, kunne han ikke. Han ville heller ikke snakke med 
noen om disse opplevelsene. Han ville være helt vanlig, som alle andre. Han fortalte fra sin barndom 
at han ofte forstod det andre ikke begrep, og han hadde samtidig vanskelig for å fatte det andre 
forstod. 
 
Hele ungdomstiden hadde han drømt om å få bli jernbanemann, som broren. Han mente dette ville 
tilfredsstille behovet for reising, som fulgte sigøyner-blodet hans. I 1900 ble han endelig ansatt som 
lokomotivpusser, med Otta som arbeidssted. «Det fulgte en slik sjelden fred med han,» sa folk i Otta. 
 
De ni årene han var på Otta, dukket evnene hans fram for alvor. Han ble kjent som en som kunne ta 
bort smerter, helbrede sykdommer, se vannårer, finne bortkomne ting, han kunne buktale og han 
hadde en magnetisk virkning på folk. En dag fikk han roet en hest som hadde blitt vill, og bonden gav 
ham en tomt på toppen av Tokampen ved Otta som takk. Der satte han opp en hytte, Sameti, som 
alltid var åpen for alle. Folk i Gudbrandsdalen har utallige historier fra denne tida, om den vakre 
mystiske fyrbøteren som arbeidet på lokomotivet mellom Hamar og Otta fram til 1909. 
 
Da Martin Mikael Haugen var 31 år gammel, søkte han permisjon fra jernbanen og reiste til Italia. 
Han hadde fortsatt sitt døpenavn. Men farmoren hadde fortalt ham at han nedstammet fra den 
italienske adelsfamilien Marcello i Venezia, og dermed hadde han rett til det navnet. Han oppsøkte 
slekten, som han hadde lovt farmoren, men han fikk ikke noen god kontakt med dem. Han lærte seg 
italiensk på disse korte månedene, og da han kom hjem, forandret han navnet til Marcello Haugen. 
 
Han hadde en påfallende evne til å lære fremmede språk. Han lærte seg også både tysk og engelsk på 
egenhånd og reiste en god del rundt i Europa.  Senere lærte han fransk og noe russisk og indisk 
(hindi). 
 
Etter hvert kom Marcello Haugen i kontakt med det teosofiske miljøet, som var preget av meditasjon 
og fordypelse, frigjøring av åndelige krefter og utvidelse av erkjennelsen til et større og helere 
virkelighetsbilde. Her fant han et teorigrunnlag for alle sine opplevelser. Teosofien brakte ham 
senere over i antroposofien, men etter en periode søkte han tilbake til teosofene. Rudolf Steiner 
ønsket ham nemlig ekskludert fra Steiner-bevegelsen på grunn av den magnetiske virkningen han 
hadde på medlemmene. Steiner ønsket at Marcello Haugen skulle legge sine medfødte evner til side 
og utvikle ny klarsynthet gjennom vitenskapelige studier. 
 
Med tiden ble det Lillehammer han følte seg mest hjemme i. Han bygde hytta Svarga oppe i åsen ved 
Mesnaelva, og eiendommen ble senere bygd ut til helårsbolig. Svarga er indisk og betyr «fred». Han 
bygde også et kapell på eiendommen, og etter sigende mediterte han der hver dag. Kapellet skulle 
være til ro, meditasjon og ettertanke, og det var åpent for alle. Marcello Haugen var opptatt av 
Kristus og hans rolle i menneskehetens utvikling, men han så alle religioner som likeverdige. 
 
Marcello Haugens evner ble stadig mer kjent oppover i dalen, og folk stod tett på stasjonene for å få 
et ord med mirakelmannen. Det kunne være spørsmål om bortkomne dyr eller eiendeler, helbredelse 
av sykdommer eller påvisning av vannårer. Noen ganger prøvde han å snike seg usett bort fra 
stasjonsområdet, men folk stod jo også langs veien og på trappa hans hjemme. Med stor ro og 
tålmodighet tok han på seg rollen som hjelper, helbreder og sannsiger. De fattige slapp å betale noe, 
og han visste med en gang om noen løy da de sa de ikke hadde penger. Da slapp de ikke unna. 
Hos antroposofene hadde Marcello lært mye om naturmedisin. Selv om han ofte helbredet folk 
direkte, foreskrev han også urter til helbredelse. Ofte kunne han fortelle pasientene hvor de kunne 
finne de urtene de trengte hjemme. Han kjøpte urter fra apoteket, og han bestilte direkte fra 
utlandet. 
 



Under et opphold i Stavanger søkte Marcello Haugen om bevilling til å praktisere som naturlege.  
«Den norske Lægeforening» gledet seg i juni 1915 over å kunne meddele at «den celebre kvaksalver 
fra Lillehammer» hadde fått avslag på søknaden. Han var også en kort stund i Bergen dette året, men 
dro så tilbake til Hamar. Det samme året sluttet han ved jernbanen for å drive sin praksis på heltid. 
 
Siden han ikke fikk kalle seg naturlege, kalte han seg rådgiver. Øistein Parmann sier i sin bok at de 
som søkte Marcello Haugen i indre fortvilelse og håpløshet, alltid gikk fra ham «sjelelig befriet og 
lettet». Han hadde en beroligende og god virkning på folk selv om han ikke alltid kunne hjelpe dem 
med deres plager. Han mente at uhelbredelige sykdommer kunne høre til et menneskes karma og 
dermed hadde en dyp betydning for vedkommendes utvikling. Han så at mennesket alltid er 
underveis, i en prosess, og det ble om å gjøre å hjelpe vedkommende til å akseptere sin skjebne og se 
betydningen av sin lidelse. «I dette å kunne si det forløsende ord til et menneske i det rette øyeblikk, 
var han nesten genial. Mange mennesker opplevet et slikt møte som en slags velsignelse.» (Fra 
Parmann, se under.) Han møtte hvert enkelt menneske med en ærbødighet over det mysterium 
enhver representerer. Hvert menneske har en gudegnist, en evighetskjerne, som en åndskjerne. 
Hvert liv vi lever er et steg på veien videre mot fullkommenhet. 
 
I 1920-årene bygde Marcello Haugen «Villa Arjuna» i Ullevål hageby. Der bodde han fram til 1940. Da 
krigen brøt ut, flyttet han til Svarga på Lillehammer. Der ble han boende de siste 27 år av sitt liv. Hver 
dag viet han til å hjelpe folk som oppsøkte ham eller ringte. Aldri ble han sliten, og alltid hadde han 
tid til overs for sine mange venner. 
 
Marcello Haugen gav ut det lille heftet «Betragtninger over en dag», en åndelig veileder til 
hverdagslivet. Han setter ord på sine egne tanker og erfaringer. Denne lille boka er til salgs hos 
forlaget Mystica Eterna, se www.marcellohaugen.no. 
 
Fortellingene om Marcello Haugens klarsyn og helbredelser er utallige. Felles for alle møtene og 
samtalene det fortelles om, er dette: Marcello Haugen brakte med seg en medfølelse, tillit og fred 
som gjorde et dypt inntrykk på alle. Mange var redde når de skulle til han første gang, men han virket 
så beroligende på folk at de slappet av og falt til ro med det samme. Han gikk dypt inn i folks 
følelsesliv og ga dem en indre ro og sikkerhet. 
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