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Snåsamannen har vekket til live den 
gamle folkemedisinen i Norge. Troen på 
helbredere med overnaturlige krefter som 
kan kurere selv de alvorligste sykdommer 
og utføre mirakler, har gitt nytt håp i en 
verden dominert av vitenskapisme og et 
høyteknologisk medisinsk system. Bio-
grafien om Snåsamannen er solgt i over 
100.000 eksemplarer. Det taler sitt tyde-
lige språk om at dette vekker interesse. 

I det folkemedisinske landskapet har 
det gjennom tidene vært mange med lig-
nende evner. Marcello Haugen (1878–
1967) var en av dem. Han var en særskilt 
begavelse som livet gjennom utrettelig 
hjalp, lindret og helbredet sykdommer, 
kunne lokalisere krøtter som hadde gått 
seg bort, fant tapte gjenstander eller ga 
råd og veiledning til mennesker i krise og 
nød. 

I den tiden han levde, og langt inn i vår 
tid, var han en landskjent mann. Mange 
opplevde ham personlig, og det var få som 
ikke kjente noen som var blitt hjulpet av 
ham, eller hadde hørt en eller flere av de 
mange historiene som verserte om ham. 
Han ble en levende legende i sin egen tid.

En utrettelig hjelper
Allerede fra barnsben av ble det åpnet for 
det psykiske sanseapparatet som gjorde 
at han visste hva andre tenkte, han følte 
andres sykdommer på sin egen kropp 
og hadde røntgensyn som gjorde at han 

Healeren og klarsynte Marcello Haugen:

En sjelden 
blomst i Guds 
hage Marcello Haugen er landskjent for sine helbredende evner 

og sin synskhet. Han var også en vismann med et stort 
medfølende hjerte for sine medmennesker. Minnene og 
historiene om ham lever videre. Han fortsetter å inspirere 
og bekrefter at miraklenes tid ikke er forbi.

:: Tekst: Christian Paaske 
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kunne se folks helsetilstand uansett hvor 
de var. Det var nok bare å ringe Marcello, 
og han ga hjelp der og da med diagnose 
og ofte anbefaling av diverse urter og 
praktiske råd. 

Marcello Haugen hadde taterblod i årene 
og reiste mye, men på Lillehammer bygde 
han Svarga, hvor han hadde sitt tilholds-
sted og følte seg hjemme. Her levde han 
tett på naturen, og i et spesielt bygget hus 
med tårn, utbygg, terrasser, vindeltrapper 
og et eget lite kapell. Her stilte trengende 
opp på venteværelset fra tidlig morgen 
til sent på kveld, og ventet i timevis for å 
slippe inn til Marcello. Han visste alltid 
hvem som satt og ventet, og kalte dem inn 
etter hvert som han følte at han var klar for 
dem, og ikke nødvendigvis i tur og orden. 

Journalister som utgav seg for å være 
pasienter i et forsøk på å avsløre ham, fikk 
gjerne en liten notis fra Marcellos hjelper 
om at de kunne gå igjen og heller komme 
tilbake hvis de ble syke. Hans bevissthet 
var på mange plan samtidig, og han visste 
når ting skulle skje, og hadde omsorg for 
alle som stod ham nær.

En vanskelig barndom
Marcello Haugen ble født på Kongsberg 
6. juli 1878. Han var nummer tre i rekken 
i en barneflokk på ni. Det hersker en del 
uklarhet omkring hans slekt og hvor han 
nedstammet fra, men på farssiden var han 
av sigøynerherkomst – eller romfolk som 
det heter i dag. 

Opprinnelig het han Martin Mikael, 
men langt tilbake nedstammet han fra en 
rik italiensk familie ved navn Marcello, og 
som nok var grunnen til at senere tok dette 
til fornavn. 

Faren var mørk, vakker og med syd-
landsk utseende. Han var en fri og van-
drende sjel som ikke trivdes dypt nede i de 
mørke og kalde sølvgruvene på Kongsberg, 
hvor han var gruvearbeider. Martin Mikael 
elsket og beundret faren, og det var et 
varmt og gjensidig kjærlighetsfullt forhold 
mellom dem. 

Som korgutt i Kongsberg kirke stod han 
på galleriet en søndag og så ned på men-
neskene som strømmet inn i kirken. Han 
la merke til en mann han så ryggen av, og 
som var preget av en nylig gruveulykke, og 
han visste at denne mannen snart kom til å 
dø. Sjokket var desto større da han så at det 
var hans egen far. Han var da 11 år gam-
mel. Faren døde kort tid etter, og familien 
måtte klare seg på egen hånd. Han ble tatt 
ut av skolen og fikk ulike jobber for å bidra 
til familieøkonomien. Moren var en sterk 
kvinne som styrte familien med en myndig 
og kjærlig hånd, og unngikk fattighuset 
gjennom hardt arbeid fra morgen til langt 
på kveld.

Annerledes gutt
De andre barna på Kongsberg merket at 
Martin Mikael var en annerledes gutt, 
og han ble et yndet mobbeoffer inntil 
han lærte å forsvare seg ved å bruke sine 
psykiske evner. Han var i stand til hva som 
kalles å synkverve. Når han gikk forbi en 
truende gutteflokk, forestilte han seg at 
han var faren som gikk forbi, og skapte et 
illusorisk bilde i deres sinn som fikk dem 
til å se faren i stedet for ham. Og en av 
dem utbrøt: «Hvor ble det av Sigøyner’n?»  
Siden fikk han gå i fred, og det meste av 
barndommen tilbrakte han alene. 

Men han satte pris på ensomheten, og 
han hadde sin egne beskyttede gjemmeste-
der hvor han kunne se på skyene i timevis, 
høre sfærenes musikk for sitt indre, eller 
føle foreningen med naturen, som han opp-
levde som levende, besjelet og pulserende 
av liv.

En mystiker blomstrer
Det skulle likevel ta det meste av ungdom-
men før evnene ble fullt utviklet, og det 
var først i tyveårsalderen at han for alvor 
ble bevisst sine medfødte gaver, og at de ble 
fullt ut virksomme. 

Det var ikke til å unngå at slike evner 
hadde en viss underholdningsverdi og 
kunne imponere jentene. Når han i tillegg 
kunne buktale og var i stand til å manipu-
lere andres tanker eller visste hva de tenkte, 
hadde han visse fortrinn i de fleste sosiale 

sammenhenger. Livet igjennom klarte han 
ikke å styre seg fra å gjøre små uskyldige 
pek med folk. For eksempel når en snakket 
hånlig om ham og sa han var en bløffma-
ker, for så plutselig å få et anfall av diaré. 
Eller når en kone tenkte at han var blitt litt 
for bred over baken, og han repliserte med 
at den var likevel god å sitte med. 

Henviste til lege
Dog var han meget bevisst på ikke å mis-
bruke evnene, blant annet fordi han fryktet 
at han da ville miste dem. Så evnene ble 
brukt i tjeneste for å hjelpe alle som opp-
søkte ham. Han avviste kun dem han visste 
han ikke kunne hjelpe. Og han henviste 
ofte til lege når det var den beste hjelpen. 
Han tok sjelden imot betaling, og når han 
gjorde det, var det beskjedent. 

Takknemligheten fra alle som ble hjul-
pet, var likevel så stor at strømmen av gaver 
sikret ham et godt økonomisk livsgrunn-
lag. Han foretrakk likevel å leve enkelt. 
Han hadde en datter, men forble ugift 
selv om det ikke manglet på kvinner som 
forgudet og omsvermet ham. 

Han hadde mange å ta seg av. Han lot 
moren bo hos seg så lenge hun levde, og 
han var overhodet for en stor familie av 
slekt, hjelpere og venner. Selv om det var 
livlig rundt ham med en jevn strøm av pa-
sienter og besøkende, var Marcello en stille 
mann som foretrakk å lytte. Han var yd-
myk, beskjeden og medfølende for andres 
lidelse og skjebne. Han hjalp så godt han 
kunne, og hadde en utrettelig arbeidskapa-
sitet. Han sov lite og tok imot pasienter og 
var tilgjengelig for råd og telefonsamtaler 
de fleste av døgnets timer.   

Rudolf Steiner og antroposofien
Marcello Haugen føyer seg til folkemedi-
sinens helbredere – personer med uvanlige 
evner som sjamaner, kloke koner eller 
medisinmenn – men en viktig forskjell 
er at han også hadde høyere esoterisk 
kunnskap og knyttet seg til eksisterende 
åndelige tradisjoner. 

Han var dypt religiøs, men for ham var 
det åndelige ingen tro, men erfaring. Det 
er kun blinde som må tro på farger, andre 
vet. Hver søndag hørte han på gudstjenesten 
på radioen, ikke så mye for prestens tale, 
men for de åndelige kreftene som denne 
seremonien tiltrakk. Han fant mening i 
teosofi, som ved århundreskiftet var en 
verdensomspennende åndelig retning med 
langt større utbredelse enn den har i dag. 

Da Rudolf Steiner brøt med teosofene, 
fulgte Marcello Haugen med. Han kom 
i nær kontakt med Steiner og ble en kjent 
skikkelse i det antroposofiske miljøet, hvor 
han ble verdsatt, omsvermet, beundret og 
dyrket.

«Jordens misjon er å utvikle 
kjærlighetens prinsipp.» 

Marcello Haugen
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Ble ekskludert
Steiner mente at Marcellos evner var hva 
han kalte atavistiske, og hørte til et mer 
primitivt og tilbakelagt utviklingsstadium. 
Selv om Steiner selv også hadde slike 
evner, mente han at veien å gå for åndelig 
utvikling var en besjeling og bevisstgjøring 
gjennom tankelivet. Så Marcello burde 
gjøre som ham og legge evnene sine på 
hyllen og sette seg på tilhørerbenken på 
Rudolf Steiners foredrag og lese antroposo-
fiske bøker. 

Dette tiltalte ikke Marcello. Til det 
verdsatte han sine evner og gave til å hjelpe 
andre for høyt. Det endte med at Mar-
cello ble ekskludert fra det antroposofiske 
selskap. Dette var et så stort sjokk at det 
sendte ham inn i en dyp depresjon. Han 
ønsket bare å dø, og la seg under et tre og 
gikk i gang med gjennom tankekraft å 
stanse hjertet sitt. Da kom det et lite ekorn 
til ham, og han bestemte seg for at han 
ville leve i hvert fall for dyrenes skyld. 

Eksklusjonen sendte sjokkbølger inn i 
det antroposofiske miljøet når et så høyt 
respektert og elsket medlem brutalt ble ut-
støtt. Marcello forandret ikke sitt åndelige 
syn eller respekt for Steiner på grunn av 
dette, men knyttet kontakt med ameri-
kanske grener av Rosenkorsordenen. For 
eksempel delte han ikke det antroposofiske 
synet på Kristus som den ledende og domi-
nerende åndelige impulsen i vår tid, men 
hadde mer sans for det teosofiske synet som 
ser alle religionene som likeverdige uttrykk 
for en universell guddommelig kraft.

Sjaman og mystiker
Marcello var delvis en sjaman som tilside-
satte sitt ego for å være et medium for kol-
lektive psykiske krefter, men han var også 
en mystiker som stod i sin egen kraft. 

Hans bibliotek vitner om et stort felt av 
interesser, som psykologi, hypnose, magi, 
yoga, meditasjon, kabbala, medisinplan-
ter og legekunst. Han satte seg også inn 
i astrologi, men det var neppe noe han 
praktiserte. Hans tid til å studere esoterisk 
litteratur var begrenset, mest fordi han 
så pasienter det meste av dagen. Det var 
kanskje heller ikke så nødvendig, fordi han 
foretrakk den praktiske anvendelsen av 
denne type kunnskap. 

Da Marcello var 60 år gammel, begynte 
han på en selvbiografi, men nådde ikke 
lenger enn til 20-årsalderen i skildringene 
av sitt liv. Når hans virke som helbreder 
og mystiker begynner, kommer biografien 
til en brå slutt. Marcello snakket lite om 
seg selv. Det er derfor få detaljer om hans 
liv, annet enn alle historiene fra dem som 
kjente ham, stod ham nær og opplevde 
ham. 

Dem er det imidlertid mange av, og 

journalisten Øistein Parmann har samlet 
mange av dem i boken «Marcello Haugen» 
som kom ut i 1974. Marcello døde i 1967, 
89 år gammel. 

Horoskopet
I fravær av fødselstidspunktet og med kun 
fødselsdagen er selv den beste astrolog han-
dikappet, litt i villrede og må klare seg med 
kanskje bare halvparten av den informasjo-
nen som ellers ville vært tilgjengelig. Det 
blir ingen Ascendant, ingen hus, og man 
sitter tilbake med planeter i tegn og aspekt-
dynamikken. Dette er ikke et horoskop 
hvor hans eksepsjonelle evner springer en i 
øynene ved førsteinntrykket, så her må det 
graves litt dypere.

Alle er tro mot sitt eget stjernetegn, selv 
store åndelige mestere tar preg av tegnet 
sitt og uttrykker det ofte med større tyde-
lighet enn de fleste. Nøkkelen til å bidra 
til en rikere forståelse av Marcello ut fra 
astrologien er å trenge dypere inn i særlig 
soltegnet hans. Han var født i Krepsen, så 
vi må begynne med en dybdeforståelse av 
dette stjernetegnet.    

   
Krepsen – urinstinktenes tegn
Det er gjennom Krepsens tegn vi kom-
mer inn i verden. Dette tegnet symboliser 
fødsel og urkreftene i oss fra de dypeste 
lagene av vår cellebevissthet. Vi fødes inn 
i en familie, men før det er vi i en foster-
tilstand. Da er vi som et bløtdyr, vart og 
sårbart flytende i kroppstemperert vann. Vi 
tar til oss næring gjennom navlestrengen, 
er totalt prisgitt omgivelsene og lever trygt, 
varmt, beskyttet, mørkt og fredfullt inne i 
mors mage. 

Fødselen forandrer alt dette, og vi blir 
som et havdyr på land. Krepsen som 
symbol på et dyr som lever både i havet 
og på land, er valgt for å uttrykke akkurat 
denne overgangen. For å overleve trenger 
vi et skall av beskyttelse. I begynnelsen er 
familien barnets skjold mot omverdenen, 
men etter hvert må personen selv finne sine 
egne vern mot livets harde realiteter. 

En kreps på land krabber sidelengs med 
keitete bevegelser og passer ikke riktig inn 
på landjorden. Gangarten til Krepser kan 
være litt ustø, omtrent som de beveger seg 
sidelengs, og personer i dette tegnet kan ha 
en følelse av å være i feil element. De leng-
ter til havet, til følelsens verden hvor de har 
sine røtter. De kan mer enn de fleste tappe 
inn i den kollektive cellehukommelsen som 
husker tiden før vi havnet på landjorden, 
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fra urinstinktenes morgen da mer primi-
tive livskrefter sydet i oss. Den gang vi var 
flokkdyr og ble styrt av mange av de telepa-
tiske og ofte oversanselige kreftene som vi 
finner blant dyrene og hos naturfolk.

Her ligger noen av nøklene til å forstå 
Krepsens syn på verden, hvor de kommer 
fra, og hvorfor de er så instinktivt knyt-
tet til familie, omsorg, barn, følelser og 
fortiden, med et rikt indre liv av intuisjon, 
drømmer, lengsler og – som i Marcellos 
tilfelle – sterke synske og helbredende ev-
ner. Marcello var også en familiens mann, 
han samlet mange rundt seg på Svarga med 
en utvidet familie av alle dem han viste 
omsorg.

Forholdet til faren
Han hadde et nært forhold til sin far, og 
med det harmoniske aspektet mellom 
Solen og Neptun tyder det på en åndelig 
forbindelse mellom dem, men også at faren 
kunne forsvinne ut av hans liv. Neptun 
oppløser, tåkelegger og forvirrer, og faren 
kan også på noen områder ha vært fjern og 
utilgjengelig. Marcello merket nok farens 
frustrasjon over gruvelivet, som var så 
fjernt fra sigøynersjelens frihetsbehov og 
livsutfoldelse i musikk, dans og et fargerikt 
sosialt liv.  

Det er et fascinerende sammenfall av 
mange av planetene i farens og Marcellos 
horoskop som viser den sterke forbindelsen 
mellom dem. Farens Sol er på Marcellos 
sydlige node og kan tyde på at faren var en 
betydningsfull person for ham også i tidli-
gere liv. Farens Venus på hans Jupiter viser 
en stor kjærlighet mellom dem. Saturn på 
samme sted i begge horoskopene viser til 
sterke karmiske bånd. Farens Måne er i 
samme tegn som hans Venus, og begge har 
Månen i Vekten. Det betyr at de delte den 
samme emosjonelle grunntonen og sann-
synligvis var knyttet til hverandre gjennom 
mange liv. 

Det var et hardt slag for Marcello da han 
11 år gammel opplevde farens død. Det er 
nøyaktig 11° mellom Pluto og Venus, og 
i direksjon tilsvarer det 11 år. Det betyr 
at i 11-årsalderen kommer Plutos kraft av 
destruksjon, nedbrytning og forvandling 
inn i hans liv og kjærligheten hans rammes 
hardt. Pluto er også i transitt over hans 
Venus på denne tiden og gjør skriften på 
veggen enda tydeligere. 

Den astrologiske språkbruken kan ofte gi 
inntrykket av at slike dramatiske hendelser 
skyldes planetene, og at det er energier fra 
planetene som skaper slike dramatiske end-
ringer i livet. Det er nok en feil oppfatning. 
Det er snarere slik at planetene og solsyste-
met speiler hendelser i livet, og at horosko-
pet er et livskart av delvis skjebnebestemte 
livsmønstre og mulige hendelsesforløp. 

Intuisjon, kjærlighet og visdom 
Solen i horoskopet er kilden til hans 
helbredende og synske evner. Oftest vil 
Månen spille en slik rolle for synske og 
clairvoyante fordi dette oftest er mer ube-
visste krefter. Den vanligste indikasjonen 
på synske evner er aspekter mellom Månen 
og Neptun, og det finnes ikke i Marcellos 
horoskop. 

I og med at Solen har harmonisk kontakt 
med den overjordiske planeten Neptun, 
kan vi anta at Solen er drivkraften for hans 
synske evner. Det viser at han hadde et 
mer bevisst forhold til evnene enn mange 
andre, og med større kraft og praktisert 
med større autoritet.  Kommunikasjonspla-
neten Merkur tett på Solen viser også hans 
evne til å formidle sine evner, bringe dem 
til anvendelse og at han nådde mange.

Neptun er åpningen inn til det oversan-
selige og til andre bevissthetsdimensjoner. 

Den blir spesielt aktivert i dette horoskopet 
ved å befinne seg på toppen av et såkalt t-
kors, hvor aspektene mellom Mars, Jupiter 
og Neptun danner en likesidet trekant. 
Bidraget fra Jupiter er at det ekspanderer 
og utvider evnene, og fra Mars kommer 
energien.

Stortrigonet av tre planeter i harmoniske 
aspekter til hverandre, Månen, Venus og 
Jupiter i lufttegn, gjør at intuisjon, kjærlig-
het og visdom er sterkt forent og kan uan-
strengt uttrykke seg. Dette er tre levende 
krefter som kom så sterkt og harmonisk til 
uttrykk i Marcello Haugens liv.

Kilder:
Øistein Parmann: «Marcello Haugen», 
Forlaget Mystica Eterna
En takk til Stiftelsen Marcello Haugen 
for illustrasjoner.
www.marcellohaugen.no  

I dyp medfølelse...
Da jeg så TV-programmet «Veien til Svarga», husket jeg på da han var i Stavanger. 
Det var i 1914 om høsten, i november. Haugen var visstnok innbudt av venner, for 
under oppholdet her bodde han hos feiermester Erichsen på Storhaug. Erichsen 
var visstnok kveker. Haugen hadde mottagelse i Kirkegaten der hvor Kafé Inter nå 
holder til. Jeg oppsøkte ham i anledning av min søster, som led av en smertefull 
sykdom. Hun var nå kommet hjem fra sykehus da legene intet mere kunne utrette. 

Tidlig i 8-tiden møtte jeg opp, men da var her allerede fullt av mennesker som 
både satt og stod i gangen og i trappene. Ved 12-tiden slapp jeg inn til Haugen 
som rolig hørte på hva jeg hadde å si. Han lovet å besøke min søster før kvelden, 
og ved femtiden kom han, snakket først med mor, og gikk så inn til den syke. Han 
snakket lenge med min søster og gikk så i gang med å lage urteuttrekk. Han sa 
til mor at her dessverre ikke var stort håp om helbredelse, dertil var sykdommen 
for langt fremskreden (hun hadde ligget i åtte måneder), men at han med Guds 
hjelp skulle prøve å lindre hennes smerter, noe han også gjorde, kunne min søster 
bekrefte.

Marcello Haugen så det stod en gitar ved sengen og spurte hvem av oss som 
spilte. Jo, det var min søster, men nå var hun for svak til å spille. Da tok Haugen 
gitaren, satte seg ved sengen hos min søster og begynte å spille og synge dempet 
for henne. Før han gikk, bad han en bønn og lovet å komme tilbake, hva han 
også gjorde to ganger, og hver gang spilte og sang han for 
henne.

Noen dager efter hans siste besøk, døde min 
søster fredfullt, akkurat en uke efter sin 
20 års fødselsdag. Det var et ondartet 
mavetilfelle som tok hennes liv. Be-
gravelsesdagen kom der en vakker 
krans hvite liljer og et visittkort 
hvor det stod skrevet: «I dyp 
medfølelse. Marcello Haugen.»

Brev fra Johan Storm 
Strand, g jengitt fra Øistein 
Parmann: 
«Marcello Haugen» (1974)


