
Naturen er min 
læremester
Hva gjør du når angsten river i ditt indre i 
årevis, men du må holde det inni deg fordi 
«sånt snakker man ikke om»? Samiske Astrid 
Ingebjørg Swart (46) vokste opp i en kultur 
der følelser og tanker ble lagt lokk på.

M Ø T E  M E D  M E N N E S K E R 

Astrid Ingebjørg har hjulpet både seg selv og andre
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SOM BARN: Selv om læstadianismen hadde 
strenge regler, fantes det mye glede og trygghet  
i dyr og mennesker rundt Astrid Ingebjørg.

A strid Ingebjørg vokste opp  
i et strengt religiøst miljø. 
Hun hadde en trygg og god 
oppvekst blant familie og 

venner, men læstadianismens mange 
regler satte så altfor strenge rammer for 
hennes egen utvikling.

– Det var mye skam forbundet med 
det å være menneske. Man skulle ikke 
stikke seg for mye frem, og derfor ble 
den naturlige livsutfoldelsen og livsgle-
den borte, forteller hun.

Hun husker fortsatt stemningen 
hjemme når mor og bestemor sang 
gamle, åndelige salmer med så mye 
ensomhet, smerte og sorg i seg. Noe  
i henne kjente seg så godt igjen i de 
sorgfulle melodiene.

– Siden tankene og følelsene ikke 
fikk komme til uttrykk, følte jeg at jeg 
var innestengt i et mørkt, ubevegelig, 
trangt rom, minnes hun.

To verdener
Det eneste stedet Astrid Ingebjørg følte 
seg fri, var ute i naturen. Hun søkte 
ofte til de to lavvoene familien hadde 
ute i naturen. Der var det som om  
hun hørte vinden nynne, fjellet  
synge og fuglene kalle henne mot friere 
tider.

– Jeg kunne sitte på en stein og 
snakke med mine usynlige venner og 

hjelperne i naturen, og jeg følte alltid at 
jeg fikk svar, forteller hun.

Kontrasten var stor til den indre 
angsten som ellers rev i henne, helt fra 
syvårsalderen. Med årene slet hun mer 
og mer med hjertebank og mageproble-
mer, som et fysisk uttrykk for det som 
foregikk inni henne.

– Etter mange turer til legen uten  
at noen årsak ble funnet, ble jeg sendt 
videre til tradisjonelle samiske helbre-
dere i Finnmark, såkalte kyndige, for-
teller Astrid Ingebjørg.

På den tiden var det like vanlig  
å oppsøke helbredere som å gå til lege. 
Man snakket bare ikke like høyt om de 
kyndige. Det ble mange besøk til en 
kvinnelig kyndig i nabolaget.

– Broren min lurte alltid på hvorfor 
jeg dro dit så ofte. Jeg satt jo ikke i rul-
lestol eller noe sånt. Han kunne jo ikke 
vite hva som foregikk inni meg.

Endelig hadde hun et sted å snakke 
ut om det som levde inni henne. 
Endelig ble hun hørt og sett. Litt etter 
litt slapp også de fysiske plagene taket.

Synd og skam
På samme måte som til naturen, kjente 
Astrid Ingebjørg tidlig en dragning mot 
joiken. Hun var jo samisk og stolt over 
det, men i mange generasjoner hadde 
joik blitt ansett som syndig, og derfor 

Stengte 
følelsene 
inne som 

barn

STOLT AV RØTTENE: 
Astrid Ingebjørg har 

alltid båret den 
samiske koften med 

andektighet.
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måtte den holdes skjult. Skulle det  
trille ut noen toner fra henne, ble hun 
raskt hysjet ned når hun kom inn i stu-
en til besteforeldrene.

– Det var ikke lov å joike hjemme, 
fordi man trodde man med det hen-
vendte seg til mørkets makter. I etter-
kant forstår jeg besteforeldrene mine 
godt. De visste jo ikke noe annet, for-
teller Astrid Ingebjørg.

Hennes samiske stolthet fikk heldig-
vis andre uttrykksformer, og hun sydde 
sin første samekofte på skolen allerede 
som 10-åring.

– Jeg var så stolt når jeg bar koften.  
I den lå det identitet og den samiske 
urkraften, sier Astrid Ingebjørg og for-
klarer at 1980-tallet på mange måter 
ble en oppblomstringstid for den 
samiske tradisjonen som så lenge 
hadde vært undertrykt.

Men joiken – den måtte vente.

Da joiken kom
På slutten av 1990-tallet flyttet Astrid 
Ingebjørg til Oslo for å jobbe på alders- 

og sykehjem. Hun slet fortsatt mye 
med sterk angst, depresjon og indre 
uro. Ved tre anledninger var livssitua-
sjonen hennes så ille at hun forsøkte  
å gjøre ende på livet. 

Tiden som fulgte karakteriserer hun 
som syv smertefulle år med psykisk 
sykdom. Men samtidig ble det starten 
på forvandlingen. For en dag mens 
hun satt og skrev ett av sine mange 
inderlige dikt, fikk hun plutselig en 
innskytelse om å reise seg og svinge 
seg rundt i sirkel. Mens hun snurret 
rundt og rundt følte hun at hun kom  
i en slags ekstase.

– Jeg kjente en kraft som åpnet seg  
i meg. Det var noe som ønsket å flomme 
ut. Så kom joiken, erindrer Astrid 
Ingebjørg og smiler.

Det som så lenge hadde vært under-
trykt, fikk endelig komme opp til over-
flaten.

– Etter dette ble jeg tvunget til  
å se på meg selv. Jeg måtte våkne fra 
offerrollen, og ta eierskap over livet 
mitt.

Igjen trakk Astrid Ingebjørg ut  
i skogen, akkurat slik hun hadde gjort  
i barndommen. Hun så på skiftningene 
i naturen og gjenkjente dem i seg selv. 
Naturen ble et speilbilde på Astrid 
Ingebjørgs indre natur.

Måtte tilgi seg selv
Som voksen innså hun at moren intui-
tivt hadde forstått det vonde hun bar 
på i barndommen, da ting ikke skulle 
snakkes om. Men samfunnet endret 
seg, og hun forteller om mange gode 
samtaler før moren gikk bort i 1998.

– Mamma var veldig lyttende og 
hadde en fin måte å betrakte verden 
på. Hun pleide å si: «Tilgivelse er byg-
gemateriale for nytt liv, så gi slipp!»

Og jo mer Astrid Ingebjørg tilga seg 
selv og ga slipp på det gamle, jo mer 
våknet den urgamle, samiske visdom-
men til liv i henne. Hun forsto at hun 
måtte søke mer kunnskap fra dem som 
allerede hadde gått veien før henne.

– Jeg har hatt en sterk overbevisning 
om at jeg skulle bli frisk, og det ble jeg 

STERKE KVINNER: Astrid Ingebjørgs mor og  
bestemor har betydd mye for henne, og hun er takknemlig for 
at hun fikk knyttet sterke bånd med dem begge før de gikk bort. 

DEN YTRE OG INDRE NATUR: Gjennom å gå ut i naturen, 
fant Astrid Ingebjørg også tilbake til sin egen indre natur, 
med all sin kraft og visdom. 
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også – takket være min samiske arv. 
Det ble viktig for meg å innhente 
kunnskap fra de samiske sjamanene og 
lærerne Eirik Myrhaug og Ailo Gaup, 
forteller hun.

Hos dem lærte Astrid Ingebjørg  
å uttrykke de vonde, fortrengte følel-
sene og alt det som hadde vært tabube-
lagt, gjennom stillhet og meditasjon. 
Det som før hadde vært fortrengt, ble 
løsnet opp i.

Astrid Ingebjørg forsto at alle de reli-
giøse lovene og reglene som hun hadde 
vokst opp med, ikke var hennes egne 
sannheter. Hun ga seg selv lov til å gi 
slipp på dem og følge sin egen sti.

– Det er en del av samisk tankegang 
å jobbe med naturens prinsipp, derfor 
lå det naturlig for meg. Naturen og syk-
dommen har vært mine største lære-
mestre, og det å leve i en slik kamp i så 
lang tid har gjort meg sterk og trygg.

Hjelper andre
I dag bruker hun sine erfaringer og sin 
indre styrke for å hjelpe andre. Astrid 

Ingebjørg reiser land og strand rundt 
for å formidle den samiske kulturarven 
til alle som måtte ønske det, og holder 
blant annet kurs i samisk sjamanisme.

Hun er takknemlig for muligheten 
til å være der for andre som opplever 
kriser og sorg, akkurat slik hun selv har 
vært igjennom. For nå står Astrid 
Ingebjørg støtt, som et tre med røttene 
godt plantet i jorden.

– Det umulige er mulig. Det har jeg 
erfart gang på gang. Våg å drømme 
stort. Våg å leve drømmen, oppfordrer 
hun. •

Det var ikke lov å joike hjemme,  
fordi man trodde man med det  

henvendte seg til mørkets makter.

FORTELLERTRADISJON: Som 
barn dro Astrid Ingebjørg ofte på 
besøk til de eldre, som fortalte 
samiske eventyr rundt bålet. – De 
voksne var like redde som oss 
barna når de var ferdig med å 
fortelle, sier hun.

TROMMEN: Astrid 
Ingebjørg fikk sin egen 

tromme i 2000. – Da 
jeg begynte å bruke 

den, åpnet en kraft seg 
i meg, sier hun.

Samisk  
historie
Gamle samiske myter  
forteller om lange  
vandringer, før samene 
endelig kom frem til det 
landet som de i dag kaller 
Sápmi. De eldste av disse 
mytene slutter med den 
tiden da samene begynte 
å tro på den sjamanistiske 
religionsformen. 

Som en følge av koloni-
seringen, tapte samene 
etter hvert sin autonomi.

Samiske sjamaner, oaid-
dit, har nordmenn alltid 
hatt respekt for. Det eksis-
terer utallige historier om 
noaidenes bragder, både 
når det gjelder å skaffe til 
veie informasjon om det 
som skjer andre steder enn 
der man selv befinner seg, 
og om deres evner når det 
gjaldt å bruke trolldom. 
Sjamanen var en viktig 
institusjon i det gamle 
samiske samfunnet.

Allerede tidlig ble 
samene utsatt for misjo-
nering fra de omkringlig-
gende statene. Fra midten 
av 1800-tallet ble det inn-
ledet en linje i kulturpoli-
tikken overfor samene og 
kvenene med en stadig 
klarere fornorskingsprofil. 

Etter hvert vant det 
frem et mer reflektert syn 
på samenes rettigheter 
både som etnisk og språklig 
minoritet.
Kilde: Store Norske Leksikon
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