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Útdráttur 

 

Markmiðið með ritgerð þessari er að skoða afhverju fólk stundar sweat, út á hvað það 

gengur og hver viðhorf og upplifanir fólks eru. Auk þess að skoða hugmyndafræðina og 

söguna sem liggur að baki sweat.        

 Sweat er athöfn að hefðum indjána frá Norður Ameríku. Það hefur verið stundað í 

margar aldir og er ríkulegur hluti af menningu og sögu þeirra. Sweat er talið vera hreinsandi 

og iðka indjánar það í hreinlætis og heilunarskyni. Það er nátengt daglegu lífi þeirra. Athöfnin 

er ein af nokkrum trúarathöfnum þeirra. Á tímum nýaldarhreyfingarinnar dreifðust 

mismunandi útfærslur af sweat víða um vestrænan heim, um alla Ameríku og Evrópu. Í 

þrjátíu ár hefur allskonar fólk stundað sweat af ýmsum ástæðum á Íslandi. Til að byrja með 

var það mest megnis andlega þenkjandi fólk sem aðhyllist hugsunarhætti nýaldarinnar. 

Viðhorf þeirra einkennist af víðsýni, kærleika og umburðarlyndi og snýst meðal annars um að 

vinna í sjálfum sér. Vinsældir sweat hafa verið sívaxandi. Í dag virðist vera talsverð eftirspurn 

eftir því að komast í sweat, bæði í því skyni að hreinsa sig og að hafa gaman. Hóparnir sem 

stunda sweat virðast verða sífellt fjölbreyttari.     

 Athöfnin fer fram í tjaldi sem minnir helst á skjaldbökuskel, tjaldinu hefur verið líkt 

við móðurkvið. Í athöfninni er gusað vatni, oft með jurtum, á heita steina til að framkalla 

gufu og hita. Ákveðnir söngvar eru kyrjaðir í sweatinu meðal annars til að hjálpa fólki með 

öndun. Fólk upplifir ákveðið tímaleysi og er í svokölluðu flæði, það gleymir oft tíma og rúmi. 

Það fer í sweat fáklætt, í sundfötum eða jafnvel nakið. Þegar tjaldinu er lokað er algjört 

myrkur. Í sweati koma allir saman sem jafningjar.     

 Viðtölin sem tekin voru fyrir rannsókn þessa voru um fimm klukkustundir í heildina 

við fjóra viðmælendur, tvær konur sem stunda sweat reglulega og tvo menn sem halda utan 

um sweat athafnir á sitthvorum staðnum. Viðmælendurnir eru öll andlega tengd. Þau segja 

tilganginn með sweat vera að hreinsa anda sinn og líkama í tengslum við náttúrukraftana og 

að endurfæðast á táknrænan hátt. Þau segja skilið við fortíðina hverju sinni og upplifa sig 

sem endurnærð að sweat athöfn lokinni. Þau tengjast einnig upprunalegum kjarna sínum og 

öðlast nýtt upphaf á táknrænan hátt með þökk við móður jörð, forfeður og mæður. Þau 

finna einnig mikinn mun á húðinni eftir sweat. Samkvæmt þessu upplifa þau töluverða 

hreinsun að innan og utan. Sweat er heillandi athöfn með sterk tengsl við náttúruna. 



  

4 

Athöfnin er athyglisverður farvegur hefða indjána í hinn vestræna heim. Greinilegt er að áhrif 

indjána, sjamana og nýaldarhreyfingar eru að festa sig í sessi hér á landi. 
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Formáli 

 

Ég hef lengi haft áhuga á andlegum málefnum. Áhuginn hefur aukist í BA námi mínu í 

þjóðfræði og í áfanganum Söfnun þjóðfræða skrifaði ég ritgerð um sweat. Í þeim áfanga 

langaði mig að fræðast um eitthvað sem ég vissi lítið um en hafði samt sem áður áhuga á að 

rannsaka. Ég ákvað að skoða sweat lodge eða sweat eins og það er oftast kallað á Íslandi. Það 

er einnig stundum kallað svitahof, en það er athöfn að hefðum og siðum indjána. Hugmyndin 

kviknaði hjá mér út frá áhuga móðursystur minnar á sweat. Hún hafði sagt mér frá sinni 

reynslu löngu áður, en á þeim tíma velti ég því lítið fyrir mér. Mér datt í hug að það yrði 

áhugavert að vinna verkefni um sweat og komast að því hver tilgangurinn er að stunda það. 

En það vakti fyrst og fremst áhuga minn þar sem það er talið vera bæði andleg og líkamleg 

hreinsun.          

 Áhugi minn á því að halda áfram að rannsaka sweat leiddi til þess að ég ákvað að gera 

það að viðfangsefni mínu í BA ritgerð þessari. Ég tel mig vera heppna með viðmælendur. Þau 

voru öll mjög opin og áhugasöm um að tala við mig. Ég er mjög þakklát fyrir að hafa fengið 

að njóta leiðsagnar Elsu Ósk Alfreðsdóttur leiðbeinanda míns, en hún hvatti mig áfram og gaf 

mér uppbyggilegar athugasemdir. Ég vil þakka föður mínum Arnóri Má Mássyni fyrir að lesa 

ritgerðina yfir. Ritgerðin er tileinkuð ömmu Jónu og afa Ella. Takk fyrir stuðninginn elsku 

amma og afi og alla ykkar ást og umhyggju í minn garð.  
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Inngangur 
 

Það er tiltölulega stutt síðan byrjað var að iðka sweat1 á Íslandi. Þessvegna er lítið til af 

íslenskum heimildum um fyrirbærið. Talið er að það séu um þrjátíu ár síðan það var fyrst 

stundað hérlendis.2 Sweat er ákveðin athöfn að hefðum og siðum indjána (e. Native 

Americans). Það fer fram í tjaldi sem minnir helst á skjaldbökuskel, en tjaldinu hefur verið líkt 

við móðurkvið. Áður en athöfnin sjálf hefst er búið að hita steina á eldi í dágóðan tíma, þeir 

eru síðan bornir inn í tjaldið. Steinarnir eru rauðglóandi vegna hita og í sweatinu er gusað 

vatni á þá til að fá gufu og hita. Þegar búið er koma steinunum fyrir í tjaldinu skríður fólk inn í 

það og fyrsta umferðin hefst. Umferðirnar eru yfirleitt fjórar eða fimm og teljast nokkrir 

söngvar ein umferð. Tjaldið er opnað á milli umferða. Í fyrstu umferð er hugurinn eða andinn 

(e. spirit) hreinsaður. Í annarri umferð er líkaminn hreinsaður. Í þeirri þriðju er beðið fyrir 

öðrum til dæmis ástvinum eða ættingjum og í þeirri fjórðu er þetta allt endurtekið. Einnig er 

beðið fyrir sjálfum sér í fjórðu umferð og sagt er að fólk þurfi að takast á við sjálft sig í þeirri 

umferð. Fólk fer oft í sweat með fyrirfram ákveðin markmið, til dæmis að losa sig við 

eitthvað sem er að hrjá það. Á meðan á sweatinu stendur er mikill hiti og getur það tekið 

mjög á líkamlega sem og andlega. Þá eru ákveðnir söngvar kyrjaðir í sweatinu meðal annars 

til að hjálpa fólki með öndun. Fólk upplifir ákveðið tímaleysi og er í svokölluðu flæði, þá 

gleymir það oft tíma og rúmi. Fólk fer í sweat fáklætt, í sundfötum eða jafnvel nakið. Þegar 

tjaldinu er lokað er algjört myrkur. Í sweati koma allir saman sem jafningjar.  

 Rannsókn þessi beinist eingöngu að fólki sem annarsvegar stundar sweat og 

hinsvegar heldur utan um það. Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða afhverju fólk stundar 

sweat, út á hvað það gengur og hver viðhorf og upplifanir fólks eru. Auk þess verður 

hugmyndafræðin og sagan sem liggur á bakvið sweat skoðuð. Viðtöl voru tekin við tvær 

konur sem stunda það reglulega og tvo menn sem halda utan um sweat athafnir á 

sitthvorum staðnum.         

 Ritgerðin skiptist í fjóra hluta. Fyrst er farið yfir þau hugtök og kenningar sem verða 

notaðar til að varpa nýju ljósi á viðfangsefnið. Því næst er fjallað um sweat, stuttlega um 

sögu þess og aðrar athafnir í Evrópu sem svipast til þess. Í þriðja hluta er fjallað um 

                                                      

1 Sweat (lesist svett) hefur verið þýtt svita- hof, bað eða kóf hér á landi. En þar sem ekkert af orðunum hefur 

fest í sessi í málnotkun þá verður orðið sweat notað í ritgerð þessari. 

2 Heimild: Sweat Ruv (upptaka). Sótt 20. febrúar 2015 á: https://www.youtube.com/watch?v=NW6JGqhFdQg  

https://www.youtube.com/watch?v=NW6JGqhFdQg
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aðferðafræðina sem notast er við öflun gagna. Þar eru einnig viðmælendurnir kynntir og 

skýrt er frá viðtölunum. Í síðasta hlutanum er upplifun og reynsla viðmælenda tekin saman. 

Endað er á lokaorðum þar sem helstu niðurstöður eru teknar saman. 
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1. Kenningar og hugtök  
 

Hér verður gert grein fyrir þeim kenningum og hugtökum sem notaðar eru til að varpa ljósi á 

sweat athafnir. Byrjað verður á því að fjalla um hugtakið „hóp“ út frá rannsóknum Alan 

Dundes og hugtakið „hópkennd“ út frá kenningum Victors Turner. Því næst verður fjallað 

um hugtakið „flæði“ út frá rannsóknum Mihaly Csikszentmihalyi. Þá verður einnig hugtak 

Turners „millibilsástand“ skoðað. Fjallað verður um kenningar Richards Schechner um 

„performance“, „helgisið“ og „leik“. Auk þess verður fjallað um „sjamanasið“ og 

„sjamanadauða“. Að lokum verður fjallað um „nýöld“, hvað var að gerast á þeim tíma og 

hvernig sweat tengist þessu öllu saman.  

 

1.1 Hópur (e. group) – Hópkennd (e. communitas) 

Til að fjalla um hugtakið hóp (e. group) þarf fyrst að skilgreina hvað flokkast sem hópur. En 

það er eitt mikilvægasta hugtak innan þjóðfræðinnar. Það getur hver sem er verið hluti af 

hóp og nánast allir tilheyra einhverjum hóp og oft fleiri en einum (Sims og Stephens, 2011: 

30-31). Þjóðfræðingurinn Alan Dundes (1934–2005) er einn þeirra sem hefur rannsakað 

hópamyndun hvað mest. Hann birti kenningar sínar um þessi efni í bók sinni Interpreting 

Folklore undir kaflaheitinu „Who are the Folk?“. Þar skrifar hann meðal annars um það sem 

gefur hópi af fólki einkenni. Hann segir að hópur þurfi að innihalda að minnsta kosti tvo 

einstaklinga, þó svo að flestir hópar innihaldi fleiri. Meðlimur hópsins þarf ekki nauðsynlega 

að þekkja alla aðra meðlimi. Hann þekkir samt sem áður líklega sameiginlegar hefðir og 

viðmið hópsins. Virkni hefða innan hans styðja við að hópurinn öðlist sitt eigið einkenni. 

Hópar geta verið af hverskyns toga, svo sem trúarbragðahópar, samstarfshópar eða 

fjölskyldur. Hugtakið getur átt við hvaða hóp sem er, sem deilir að minnsta kosti einum 

sameiginlegum þætti. Það skiptir ekki máli hvaða þáttur tengir hópinn, það getur verið sama 

tungumál, atvinna eða trú. Það sem skiptir máli er að hópur myndar af hvaða ástæðu sem er, 

hefðir sem hann kallar sínar eigin (Dundes, 1980: 6-9).                                                                    

                Fyrir hverja sweat athöfn kemur hópur iðkenda saman. Það er ekki nauðsynlegt að 

einstaklingar innan hópsins þekkist persónulega. Sumir eiga lítið sem ekkert sameiginlegt en 

aðrir lifa svipuðum lífsstíl. Það eina sem hópurinn á sameiginlegt er að stunda athöfnina 

saman frá byrjun til enda. Auk þess vita flestir um hvað athöfnin snýst og þekkja 
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hugmyndafræðina á bakvið hana, í það minnsta þeir sem stunda sweat að staðaldri.   

            Í hópum getur skapast ákveðin hópkennd eða samkenndarástand sem stundum hefur 

verið nefnt communitas. Mannfræðingurinn Victor Turner (1920-1983) setti hugtakið  fram. 

Hann segir að þegar hópar tengjast, myndast ákveðinn hópkennd á milli einstaklinga innan 

hópsins. Hópkenndin er mikilvæg þar sem hún gefur fólki ákveðið öryggi (Turner, 2007: 89-

97). Við þessa hópkennd eyðist stéttaskipting og allir verða jafnir. Turner setur fram tvö 

hugtök sem tengjast hópkennd, það eru hugtökin: „spontaneus“ og „normative“. Það 

fyrrnefnda á við um eitthvað sem gerist að sjálfu sér, en það síðarnefnda á við um skipulagt 

ástand (Turner, 1982: 47). Sviðslistafræðingurinn Richard Schechner (1934-) fjallar um 

kenningar Turner í bókinni Performance Studies. Hann segir eftirfarandi: Hópkennd er 

margþætt hugtak sem má finna mörg afbrigði af. Spontaneous er ástand sem er, sem fyrr 

segir, sjálfsprottið og á sér stað þegar hópurinn í heild upplifir sömu tilfinninguna. Á meðan 

normative er ástand sem lýsir sér þannig að þrátt fyrir að allir séu saman komnir á sama stað, 

í sama tilgangi er ólíklegt að upplifunin sé nákvæmlega sú sama hjá hverjum og einum 

(Schnecher, 2006: 62). Normative ástand er hugtak sem á vel við sweat athöfn. Fólk myndar 

þegar í stað tengingu við undirbúning fyrir athöfnina sjálfa. Það kemur saman sem ein heild, 

þar sem allir eru jafnir. Það iðkar sömu athöfn á sama stað, en þrátt fyrir það getur 

upplifunin verið gjörólík milli einstaklinga, en þó einnig svipuð.   

 

1.2 Flæði (e. flow) – Millibilsástand (e. liminality) 

Mihaly Csikszentmihalyi (1934-) er sálfræðiprófessor sem hefur mikið rannsakað hvað það er 

sem gerir fólk hamingjusamt. Hann rannsakaði upplifun og reynslu mismunandi hópa í 

tengslum við leiki (e. games) og komst að þeirri niðurstöðu að það er svokallað flæði (e. flow) 

sem gerir fólk hamingjusamt. Flæði er það þegar tengsl einstaklinga við umhverfið hverfur. 

Þeir gleyma þá stund og stað og sameinast því sem þeir eru að gera. Þetta ástand verður til 

þegar einstaklingur gleymir sér í ákveðinni athöfn og ekkert annað kemst að. Í flæði falla þær 

hömlur sem fólk setur sér. Flæði getur verið bæði jákvætt og neikvætt. Það fer eftir í hvaða 

umhverfi það kemur upp. Það getur vakið upp mikið sjálfstraust (Schechner, 2006: 88). 

Csikszentmihaly segir að flæði sé eftirsóknarverður staður til að vera á. Hann skoðar hvenær 

í daglegu lífi við erum hamingjusöm og upplifum að lífið sé þess virði að lifa því. Hann segir 

að þegar fólk hefur ákveðna færni í því sem það er að gera, þá geti það farið inn í 
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eftirsóknarvert ástand flæðis. Þá segir hann færni og þjálfun vera forsendur þess að geta 

unnið tiltekin verk umhugsunarlaust. Flæði er tilfinning fyrir tímaleysi sem hægt er að upplifa 

þegar maður trúir að maður sé að leggja eitthvað af mörkum og nýtur þess að gera það sem 

maður er góður í (Csikszentmihalyi, 2004). Það ástand skapast þegar fólk upplifir annars 

vegar að verða fyrir krefjandi örvun og hinsvegar að hafa stjórn. Ástandið getur skapast 

þegar ástríða og vilji til að gera sitt besta á sér stað og tilfinning er fyrir að leggja sitt af 

mörkum (Csikszentmihalyi, 2010).  Eins og fyrr segir er Kenning Csikszentmihalyi um flæði 

nátengd hugmyndum og kenningum hans um hamingju (e. happiness) og einnig 

sköpunargáfu (e. creativity) fólks.        

 Þegar fólk dettur í ákveðið flæði mætti segja að til verði millibilsástand (e. liminality) 

eða jaðartími, þar sem fólk er einungis í flæðinu og ekkert annað kemst að. Victor Turner 

þróaði hugtakið liminality út frá kenningu mannfræðingsins Arnold van Gennep um 

vígsluathafnir (e. rites of passage) (van Gennep, 1960: 11). Millibilsástand er það þegar fólk 

upplifir sig sem hluta af heild eða hóp þar sem allur félagslegur og persónulegur munur 

hverfur. Það er frjálst frá þeim staðalímyndum, hlutverkum og þeim hólfum sem það er sett í 

dags daglega (Turner, 2007: 90-91). Turner segir í bókinni The Ritual Process: Structure and 

Anti- Structure að fólk sem upplifir millibilsástand sé hvorki á staðnum né annars staðar. 

Hann segir þá: „they are betwixt and between the positions assigned and arrayed by law, 

custom, convention, and ceremony“ (Turner, 1969: 95). Fólk er hvorki hluti af ákveðnu 

samfélagi né hóp þar sem reglur gilda, heldur á milli stiga þar sem hvað sem er getur gerst. 

Það er á „þröskuldinum“, en hugtakið liminality á rætur sínar að rekja til latneska orðsins 

limen sem þýðir þröskuldur. Þegar fólk er þar er það hvorki fyrir utan eða innan dyrnar. 

Millibilsástandinu fylgir einhverskonar færsla eða umbreyting. Einstaklingur í því ástandi er á 

milli tveggja staða. Hann er hvorki í þeirri stöðu sem hann var áður, en samt sem áður ekki 

kominn í nýja stöðu. Þegar hann er kominn yfir þröskuldinn er hann kominn í nýja stöðu 

(Turner, 2007: 89-90).         

 Turner gerir greinarmun á því ástandi sem hann kallar „liminal“ og hinsvegar því sem 

hann kallar „liminoid“. Munurinn er sá að liminal ástand er yfirleitt skylda og felur í sér 

varanlega breytingu. Það ástand er bundið náttúrulegum eða félagslegum ferlum eða 

tímabilum.3 Á meðan liminoid ástand er valfrjálst. Það getur verið upplifun einstaklings og er 

                                                      

3 Sem dæmi má nefna meðgöngu og trúlofun. 
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oft óháð ytri aðstæðum (Turner, 1982: 84-86). Samkvæmt þessu mætti segja að fólk upplifi 

liminoid ástand í sweat athöfn þar sem það kýs að stunda það og umbreytingin er yfirleitt 

tímabundinn. Auk millibilsástands er einnig talað um millibilsvæði og tíma (Schechner, 2006: 

66-67). Þá mætti segja að sweat tjaldið sjálft sé millibilsvæði og tíminn sem líður á meðan á 

athöfninni stendur sé millibilstími. Eins og fyrr segir eru iðkendurnir komnir saman sem ein 

heild og jafningjar. Það er fátt annað sem kemst að á meðan á athöfninni stendur. Fólk er í 

algjöru flæði, það gleymir tíma og rúmi og tengsl við umhverfið hverfur.  

 

1.3 Flutningur (e. performance) - Helgisiður (e. ritual) – Leikur (e. play) 

Richard Schechner fjallar einnig um hugtökin „performance“, „ritual“ og „play“ í bókinni 

Performance Studies. Performance getur verið þýtt á íslensku sem sviðslist, leikur, 

gjörningur, leikrænn flutningur og flutningur. Ég kýs að nota orðið flutningur. Þá er orðið 

ritual þýtt sem helgisiður og orðið play sem leikur.      

 Schechner segir að hugtakið flutningur á við um athafnir sem eiga sér stað allstaðar. 

Það getur verið allt frá einhverju sem maður gerir dagsdaglega, að æfðu leikatriði. Þá getur 

það verið bæði meðvituð og ómeðvituð athöfn eða hegðun. Schechner segir að flutningur 

eigi sér stað í átta, bæði sameinuðum og aðskildum, aðstæðum: í hversdeginum, svo sem að 

elda mat eða eiga í samskiptum, í listgreinum, í íþróttum og annarri afþreyingu, í viðskiptum, 

í tæknifræðum, í kynlífi, í leikriti og í helgisiði (Schechner, 2013: 28-31). Sweat athöfn er 

flutningur allt frá byrjun til enda, allt frá undirbúningnum að athöfninni sjálfri lokinni.

 Schechner talar um að ein skilgreining á flutning sé að hann sé skilyrt hegðun tengd 

helgisið og/eða leik (e. play). Hann segir helgisiði vera samansafnaðar minningar sem eru 

umbreyttar í athafnir. Helgisiðir hjálpa fólki að kljást við erfiðar umbreytingar, tvíræð 

sambönd, stigveldi, truflandi þrár og fleira. Þá gefur leikur fólki tækifæri á að upplifa það sem 

er „taboo“, áhættusamt og óhóflegt á meðan á honum stendur. Bæði helgisiður og leikur fær 

fólk til að upplifa sig tímabundið í „öðrum veruleika“, aðskilið frá hversdeginum. Sá veruleiki 

gerir fólki kleift að setja sig öðruvísi á svið en það er dags daglega. Því breytir helgisiður og 

leikur fólki annaðhvort tímabundið eða til frambúðar.      

 Hugtakinu helgisiður er oft skipt í tvo flokka, það veraldlega (e. the secular) og það 

heilaga (e. the sacred). Veraldlegir helgisiðir eru tengdir hversdagslegum athöfnum sem 

tengjast ekki endilega trú eins og til dæmis íþróttum og allskonar afþreyingu. Á meðan 
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heilagir helgisiðir tengjast trú og trúarbrögðum, þá má til dæmis nefna bænir og athafnir sem 

tengjast yfirnáttúrulegum öflum og fleira. Athafnir geta þó verið bæði heilagar og veraldlegar 

í senn. Helgisiðir eiga sér yfirleitt stað á sérstökum og jafnvel einangruðum stöðum. Það 

hefur áhrif á fólk eingöngu að koma á „helgan stað“. Á slíkum stöðum eru gerðar kröfur á að 

fólk hagi sér á ákveðin hátt. Þá má til dæmis nefna það þegar fólk er krafist þess að fara úr 

skónum áður en komið er inn í moskvu eða hof hindúa (Schechner, 2013: 52-53 og 71-72). 

 Flestir hópar eiga sér helgisiði sem meðlimir þeirra framkvæma innan sinna raða. 

Sweat athöfn flokkast sem helgisiður. Þar fara fram helgisiðir eins og tóbaksathöfn, bænir, 

söngvar og fleira. Í sweatinu er einnig tenging við annan heim (veruleika) og æðri mátt. Þá 

hefur sweat tjaldinu verið líkt við hof. 

 

1.4 Sjamanasiður (e. shamanism) 
 

Það hafa þó nokkrir tekið að sér að skilgreina sjamanasið. Fræðimaðurinn Mircea Eliade 

(1907-1986) er einn þeirra, en hann gaf út bók um sjamanasið í Síberíu. Orðið sjamanasiður 

(e. shamanism) er komið úr rússnesku. Eliade segir að sjamanasiður sé einfaldlega tækni til 

að ná „algleymi“ (e. ecstacy). Sjamanar eru galdramenn (e. magicians) sem heila (e. cure) og 

ná algleymi með aðferðum sem eru einungis þeirra. Í algleyminu komast þeir í dá og á meðan 

þeir liggja í dái er sál þeirra sögð fara úr líkama þeirra í þeim tilgangi að stíga til himins eða 

sökkva til helvítis. Þeir eiga þannig í samskiptum við hina látnu, „djöfla“ og „anda úr 

náttúrunni“. Þeir verða ekki andsettir heldur hafa þeir fulla stjórn á samskiptum sínum við 

andana (e. spirits). Sjamanar hafa sérstaka tengingu við dýr og geta einnig tengst 

dýraöndum. Eliade segir að sjamanar finnist í öllum frumstæðum (e. primitive) samfélögum. 

Þeir ráða ríkjum í ættbálkum, það þýðir þó ekki að þeir séu þeir einu í samfélaginu sem 

stunda trúarlegar athafnir (Eliade, 1964: 3-6 og 184; Dillman, 1992: 23).  

 Roger Walsh er annar fræðimaður sem hefur fjallað um sjamanasið. Hann er 

prófessor í geðsjúkdómum, heimspeki og mannfræði og skrifar um sjamanasið í bókinni The 

World of Shamanism. Þar talar hann um að andlegir iðkendur (e. spiritual practitioners) þurfi 

að vera viljugir til að upplifa bæði líkamlegan og andlegan (e. ego) dauða. Það síðarnefnda í 

því skyni að rísa upp aftur með nýtt einkenni sem er viðeigandi fyrir hið andlega líf sem tekur 

við eftir dauðan.          

 Reynsla af dauða og endurfæðingu er víða mikilvægur hluti af þekkingu og yfirráði (e. 
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mastery) sjamana. Sagt er að áður en sjamani komist í það ástand að andarnir vilji hálpa 

honum þurfi hann að sjá sig sem beinagrind. Sumir sjamanar taka því bókstaflega og eru 

aflífaðir.4 Með þeim hætti á líkaminn að verða sterkari til að takast á við verkefni sjamanans. 

Aðrir sjamanar túlka endurfæðinguna og upplifa hana ekki bókstaflega. Þá er andleg 

endurfæðing einnig upplifun sem sjamanar ganga í gegnum. Walsh lýsir henni á eftirfarandi 

hátt: Líkamleg og tilfinningaleg sálarangist nær hámarki við skynjun á algjörri tortímingu á 

öllum hugsanlegum sviðum. Þetta hefur að gera með botnlausa skynjun á líkamlegri 

eyðileggingu, tilfinningalegum hörmungum, vitsmunalegum ósigri, óbreytilegum 

siðferðisbresti og afdráttalausri fordæmingu af yfirnáttúrulegri stærðargráðu. Þetta virðist 

hafa í för með sér tafarlausa og vægðarlausa eyðileggingu á öllum fyrri viðmiðunarpunktum í 

lífi einstaklingsins. Eftir að einstaklingurinn hefur upplifað mörk algjörrar tortímingar og „lent 

á alheimsbotninum“ (e. cosmic bottom) er honum ljóstruð sýn af blindandi hvítu og gylltu 

ljósi. Almennt séð er andrúmsloftið eins og lausn úr ánauð, frelsun, endurlausn, kærleikur og 

fyrirgefning. Einstaklingurinn upplifir að byrðum sé af honum létt, hreinsun og hreinleika. 

Auk þess talar hann um að hafa losnað við ótrúlega mikið magn af persónulegu „rusli“, 

sektarkennd, árásargirnd og kvíða. Það er dæmigert að þetta sé í tengslum við 

bróðurkærleika til náungans og nægjusömum og hlýjum mannlegum samböndum, 

vináttusamböndum og ástarsamböndum (Walsh, 2007: 71-73).    

 Tenging er við andaheiminn og yfirnáttúruna í sweat athöfn líkt og í sjamanasið. 

Leiðbeinendur athafnana mæla oft með því að fólk reyni að ná sambandi við forfeður- og 

mæður sína og einnig anda og vætti. Þá er einnig tenging við dýr og móðir náttúru. Auk þess 

er talað um að deyja sjálfum sér og endurfæðast í sweati og að öðlast nýtt upphaf að 

athöfninni lokinni, en það skírskotar til sjamanadauða.   

  

1.5 Nýöld (e. New Age) 

 

Það eru ýmsir sem hafa reynt að skýra hvað felst á bakvið hugtakið nýöld. Félags- og 

mannfræðingurinn Paul Heelas (1946-) er einn þeirra. Hann fjallar um nýöld í bók sinni The 

                                                      

4  Líkami þeirra er skorin í sundur og settur aftur saman. Húðin og holdið er fjarlægt og eftir standa beinin ein og 

sér. Þá á sjamanin að sjá sig nakin og vera algjörlega laus við viðkvæmt og skamvinnt holdið og blóðið. Hann 

trúir því að með þessum hætti verði líkaminn sterkari og meira tilbúin í hlutverk sitt sem sjamani (Walsh, 2007: 

71-73). 
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New Age Movement. Þar segir hann að hin svokallaða nýaldarhreyfing hafi farið stækkandi 

með jaðarmenningu5 á síðari hluta sjöunda og byrjun áttunda áratugarins (Heelas, 1996: 1). 

Nýöld er samheiti yfir það tímabil sem stefnt var inn í á þessum tíma, það er að segja öld 

vatnsberans samkvæmt stjörnuspekinni. Nafnið er líklega til komið því reiknað hefur verið 

með nýju tímabili í sögu mannkyns á þessum tímamótum. Tímbili víðsýni, kærleika og 

umburðalyndis. Nýöld er í raun ekki hreyfing heldur nýr farvegur hugsana sem breiðir úr sér. 

Hún telst ekki sem trúarbrögð, en fólk af öllum trúarbrögðum aðhyllist hana og tileinkar sér 

efni tengt henni. Nýjaldarhyggjan er þá hvergi skipulögð hreyfing, líkt og aðrar hreyfingar 

voru fyrr á tuttugustu öld, hún er fremur lífstíll. Það er talað um að vinna í sjálfum sér, því þá 

fyrst er hægt að leiðbeina öðrum. Rætt er um að víkka svið vitundarinnar til að skilja það 

frelsi sem við höfum ef við leyfum huganum ekki sífellt að fjötra okkur. Þá er sagt að 

möguleikar hugans séu endalausir og með andanum sé hægt að ferðast hvert sem er. Það 

eru engin takmörk sett manni nema þau sem maður setur sér sjálfur (Á Þröskuldi nýrrar aldar 

[..], 1990).           

 Maður að nafni Jack Clarke6 hefur einnig fjallað um nýöldina. Hann segir að hún 

einkennist af ákveðnum hugsunarhætti. Fólk ákveður að taka meðvitað ábyrgð á lífi sínu og 

að kenna ekki öðrum um vandamál sín. Það tekur einnig ákvörðun að læra og þroskast. Það 

sér þá vandamál og erfiðleika sem lærdóm og trúir því að fólk er það sem það finnst það vera 

og getur breytt sér með því að breyta hugsunarhætti sínum. Það trúir því að fólk geti breytt 

heiminum með því að breyta sér sjálft, en ekki reyna að breyta öðrum. Það leitar einnig að 

styrk frá alheiminum með því að leita inn á við og skilur að kærleik þurfi ekki að fylgja 

skilyrði. Það þykir vænt um sjálft sig og þekkir sig og getur því kynnst öðru fólki betur og sýnt 

því umhyggju. Það lítur þá hvorki á annað fólk sem betra eða verra fólk en það sjálft, heldur 

fremur fólk sem er ólíkt því sjálfu, en samt sem áður hluti af heildarmyndinni.   

 Fólk sem aðhyllist nýöld kýs að fara sína eigin leið fremur en að fylgja kerfi (e. 

dogma). Það aðhyllist því að eiga sig sjálft frekar en að eiga efnislega hluti og sér gleðina í 

lífinu frekar en sársaukann. Allskonar fólk aðhyllist nýaldarhreyfingunni, allt frá fólki í 

viðskiptaheiminum til heilara. Það fólk er forvitið um auka skynjun og annað sjónarhorn og 

öllu sem fylgir því. Nýöld er ekki sérstakt skipulagt trúarbragð, með stigveldi presta og 

                                                      

5 Það er meðal annars talað um jaðarmenningu til að lýsa aðgreindum hópum (Hvað merkir menningararfleið?). 

6 Ekki fannst hvaða ár viðkomandi er fæddur. 
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helgisiða. Hún er ekki gjörðir fólks heldur fólkið sjálft. Hún er ferðalag í átt að kærleik (Clarke, 

e.d). Nýöld hefur fest sig í sessi og hefur fólk möguleika á að nota kristalla, tengjast 

náttúrunni, stunda hugleiðslu og andlega heilun svo eitthvað sé nefnt (Heelas, 1996: 1). 

Sweat er eitt af mörgu sem breiddist út á tímum nýaldar. Óhefðbundin trúarleg samfélög 

gerðu sweat að hluta af sínum venjum og athöfnum (Clements, 2001: 148). Hugsunarháttur 

nýaldarinnar virðist einkenna þá sem halda utan um og iðka sweat á Íslandi en farið verður 

nánar inn á það í fjórða kafla.        

 Adrian Ivakhiv7 er fræðimaður sem hefur meðal annars skrifað um nýöldina. Hann 

segir að það sé almennt séð viðhorf fræðimanna að nýöld sé leið fyrir „persónulega 

ástundun andlegra efna“ (e. self-spirituality). Einnig að hún sé birtingamynd þeirrar ríku 

tilhneigingu innan nútíma kapítalisma að gera söluvarning úr öllu og umbreyta í markaðstorg 

valkosta fyrir neytendur (Ivakhiv, 2003: 93). Þetta kallast á við umfjöllun Josephs Bruchac8 

(1942-) um fólk sem heldur utan um sweat athafnir og rukkar þáttakendur dýrum dómum 

fyrir þáttöku sína. En hann segir að þjálfaðir9 indjánar hafi ferðast um Ameríku og deilt 

reynslu sinni af sweat athöfnum bæði með öðrum indjánum og fólki sem er ekki af indjána 

ættum. Hann segir einnig að í dag finnast sweat athafnir um alla Ameríku og því miður 

fyrirfinnast indjánar, „medicine men“ og sjálfskipaðir sjamanar sem sem bjóða upp á sweat 

athafnir fyrir háar fjárhæðir.10 Það fyrirfinnst ekki aðeins í Ameríku heldur einnig sumstaðar í 

Evrópu. Bruchach segir ennfremur að það hafa verið komið upp um svokallaða svikara í 

Evrópu sem gáfu sig út fyrir að halda utan um helgar (e. sacred) sweat athafnir í því skyni að 

græða á þeim (Bruchach, 1993: 4).          

 

2. Sweat og skyldar athafnir  
 

2.1 Saga 
 

Sweat athafnir eru ein af vinsælustu hefðum og trúarlegri heilun (e. ritual healing) í 

frumbyggjahluta Norður Ameríku (e. native North America). Í fyrstu skráðu heimildum um 

                                                      

7 Ekki fannst hvaða ár viðkomandi er fæddur. 

8 Hann er meðal annars af indjánaættum (Abenaki) og hefur töluvert skrifað um hefðir indjána ásamt fleiru. 

9 Þjálfaðir af eldri indjánum í sweat athöfnum.  

10 Allt að 500 dollara  á mann. 
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sweat kemur fram að það var notað í hreinlætis og meðferðar (e. therapeutic) skyni, í 

sumum tilfellum var það notað við sérstökum kvillum en það var þó yfirleitt notað sem 

almenn heilun (e. general cure-all) (Clements, 2001: 145). Þessi lýsing á enn við sweat 

athafnir í dag. Þó þær séu ekki aðeins að finna í Norður Ameríku voru þær og eru algengastar 

þar og nátengdar daglegu lífi indjána (e. natives). 

Í Norður Ameríku og Evrópu finnast mismunandi útfærslur á athöfninni. Útbreiddasta 

sweat hefðin er frá Lakota Sioux indjánum, en þeir kalla hana „inipi“. Á tímum þar sem 

margir aðrir indjána ættbálkar í Ameríku voru neyddir, vegna þrýstings frá trúboðum og 

alríkisstjórn, að láta af sweat athöfnum var Lakota fólkið staðráðið í að halda í hefðina. 

Spánverjar voru fyrstir Evrópubúa að komast í tengsl við sweat athafnir. Það voru trúboðar 

sem staddir voru í Mexíkó snemma á sextándu öld. Frá fimmtándu og þangað til á nítjándu 

öld þótti óþrifnaður að baða sig í Evrópu. Í Kaþólskri trú og mótmælanda trú þótti bað og 

synd vera eitt og hið sama. Þetta skýrir hvers vegna Spánverjar reyndu að útrýma sweat 

hefðum á nýlendum sínum í Norður Ameríku. Það varð til þess að heilsufar indjána hrakaði. 

En sweat athafnir þóttu áhrifarík meðferð við ýmsum kvillum indjánana. Allt var gert til að 

uppræta hefðir þeirra, þeir voru hnepptir í þrældóm og myrtir (Bruchach, 1993: 2, 17-18 og 

25).           

 Þrýstingur frá kirkju- og borgaralegum yfirvöldum kom í veg fyrir að sweat athafnir 

voru stundaðar hjá heilum kynslóðum í sumum samfélögum indjána.11 Eldri konur og menn 

sem bjuggu yfir þekkingu á sweat athöfnum létust án þess að koma þekkingu sinni til næstu 

kynslóða. Samt sem áður hafa margir af eldri kynslóðum Lakota indjána sýnt gjafmildi og 

deilt vitneskju sinni um helgiathafnir sínar með öðrum indjána samfélögum sem hafa óskað 

eftir því að koma sweat athöfnum aftur á stofn. Þeir hafa einnig deilt þeirri vitneskju með 

einstaka indjánum sem hafa alist upp í þéttbýli utan friðlanda (e. reservations) (Bruchac, 

1993: 2-3).           

 Evrópubúum þóttu sweat athafnir óheilbrigðar og tengdar villimennsku og fáfræði 

(Bruchach, 1993: 25). Þrátt fyrir gagnrýni þeirra á menningu indjána tóku sumir Evrópubúar 

upp sweat athafnir að hefðum indjána í lækningarskyni, stuttu eftir að þeir komust í kynni við 

það. Það var ekki fyrr en á tímum nýaldar að sweat fór að vera sýnilegt í Evrópu. Fólk 

aðhylltist indjána (oft Lakota) sem voru frumkvöðlar í upprunalegri ástundun andlegra efna 

                                                      

11 Sweat athafnir voru bannaðar með lögum um tíma (Bruchach, 1993: 25-28). 
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(Clements, 2001: 117 og 148). Menning indjána hefur í vaxandi mæli verið samlöguð að 

bandarískri dægurmenningu. Talið er að athafnir eins og trommusláttur og sweat indjána 

geti hjálpað fólki að komast í snertingu við hin náttúrulega heim. Þrátt fyrir það eru þær ekki 

í heildstæðu samhengi, þar sem þær eru teknar út úr samfellu þeirra trúarathafna sem eiga 

að bera indjána í gegnum erfiði lífsins, frá vöggu til grafar og að handan við þennan heim (St. 

Pierre og Soldier, 1995: 35). Sweat „ofnin“ er það fyrsta sem indjáni leitar í þegar hann er illa 

fyrirkallaður. Það er staður þar sem þreyttur ferðalangur, veiðimaður eða stríðsmaður getur 

upplifað létti eftir álag, losað sig við kvef eða fengið aftur matarlyst eftir lystarleysi 

(Clements, 2001: 117). 

 

2.2 Undirbúningur og athöfn  

 

Á meðal frumbyggja í Norður Ameríku, er sweat athöfnin meira eins og sakramenti fremur 

en endursköpun. Athöfnin er sterklega tengd tilbeiðslu og undirbúningi fyrir lífið (Bruchach, 

1993: 4-6). Hver hluti undirbúningsins fyrir sweat hefur sérstaka merkingu. Til dæmis á 

meðal Lakota indjána þegar tólf ung víðitré eru skorin niður í því skyni að mynda grind fyrir 

sweat tjald, er tóbaki komið fyrir til að þakka fyrir fórnina. Indjánar trúa að án þessarar 

viðurkenningar á framlagi víðitrjánna myndu veikindi eða slæm heilsa hrjá manneskjuna sem 

byggir sweatið og iðkendurna, en djúp virðing er yfirleitt mikilvæg í undirbúningi fyrir sweat 

athafnir. Þegar tjaldstangirnar (víðitréin) eru beygðar og bundnar saman á toppnum, mynda 

krosslagðar stangirnar ferhyrning, en hliðarnar fjórar tákna áttirnar fjórar. Þegar grindin er 

fullgerð mynda stangirnar hvelfingu sem minnir á körfu á hvolfi eða býflugnabú. Stangirnar 

eru táknrænar á nokkra vegu, þær eru bogi himinsins og rif sweatsins sem sum indjána 

samfélög sjá sem skjaldböku og önnur sem björn. Auk þess sjá mörg indjána samfélög tjaldið 

sem líkama skapara alls (Bruchach, 1993: 30).      

 Stangir sweat tjalda eru oftast gerðar úr víðitrjám, en þó eru aðrar tegundir trjáa 

stundum notaðar. Víðitré vaxa yfirleitt við fljótandi vötn. Í samfélögum indjána er álitið að 

það sé sérstök tenging milli víðitrjáa og vatns. Vatnið er mikilvægt og nauðsynlegt efni. Það 

er notað til að viðhalda lífi og endurlífga. Það er einnig mikilvægt í hreinsun, en vatn í formi 

gufu er notað sem hreinsun, dýpri en hreinsun á húð. Vegna nálægðar víðitrésins við vatn í 

náttúrunni þykja eiginleikar vatns í athöfnum og víðitrés í uppbyggingu mannvirkja fyrir 
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sweat fara sérlega vel saman (Bruchach, 1993: 32).     

 Víðitréið er álitið vera fulltrúi jurtaríkisins í sweat. Saman mynda jurtirnar, dýrin, 

steinarnir, loftið, vatnið og eldurinn svokallaðan smáheim (e. microcosm) allrar sköpunnar. 

Hver þáttur sköpunarinnar hefur sinn eigin sérstaka mátt, iðkendur sweat fá 

sköpunarmáttinn að láni í athöfninni. Víðitré hafa þann eignleika að endurlífgast, þau missa 

laufin og deyja á hverju ári og lifna við á vorin. Nærvera víðitrjáa styðja undir upplifun 

þátttakenda þegar þeir ganga í gegnum táknrænan dauða og endurfæðingu. Víðitré eru 

einnig hentug í byggingu sweat tjalds þar sem greinarnar beygjast auðveldlega. Víðitré er 

þekkt lækningatré sem indjánar hafa notað til að búa til meðöl (Bruchach, 1993: 32). 

 Í dag eru flest sweat tjöld ekki ætluð sem frambúðar mannvirki, en þau endast í 

nokkrar árstíðir. Ýmis efni eru notuð til að búa til sweat tjald til dæmis tré, steinar og 

jarðvegur. Dúkurinn var oft á tíðum úr ofnum mottum eða dýraskinni, en hinsvegar er strigi, 

segldúkur eða þung teppi yfirleitt notuð í dag. Steinarnir sem notaðir eru í sweat athöfn eru 

oft kallaðir hinir eldri (e. our elders). Lakota indjánar og fleiri ættbálkar álíta að jörðin og 

steinarnir séu lifandi. Tilvist steinanna á jörðinni er lengri en tilvist manneskjunnar. Lakota 

indjánar segja að upphaf lífs hafi kviknað með risu mikils steins úr vatni sköpunnar (e. water 

of creation). Eldur hitar steinana rækilega og stjórnar hitastiginu í sweat tjaldinu. Oftast er 

vatni gusað á heita steinanna og upp gýs mikill hiti. Þá er oft sérstökum lækningajurtum 

blandað í vatnið. Þátttakendur upplifa endurkomu til fyrstu dögunar sköpunnar þegar 

steinarnir eru rauðglóandi í myrku sweat tjaldinu (Bruchach, 1993: 13, 33 og 36). Vatni er 

gusað á heita steina svo máttur steinsins eða hin upprunalegi máttur orku í öllum hlutum sé 

sleppt út í líki gufu, sem flytur hina rétttrúðu til upphafs tímans. Í sweat athöfn líkt og í öllum 

athöfnum Lakota indjána eru nöfn hina fjögurra átta og vinda kölluð upp fyrir visku og aðstoð 

þeirra. Ákveðinn orð12 eru sögð á ýmsum tímum á meðan á sweatinu stendur til að efla þá 

hugsun að í gegnum hinu dularfullu sköpun heimsins eru allir hlutir í heiminum tengdir til 

frambúðar, líkt og mennsk fjölskylda. Sagt er að sweat tjaldið sé í laginu eins og rif móður 

jarðar og koma hinir trúuðu út sem andlega endurnýjað fólk. Heilsa hinnar eilífu sálar, þeim 

varanlega hluta manneskjunnar er helsta málefni í sweati (St. Pierre og Soldier, 1995: 47-48).

 Það er mikilvægt að leiðbeinendur í sweati beri ábyrgð á öryggi þáttakendana. 

Leiðbeinandi  þarf að hreinsa hugann áður en hann fer inn í tjaldið. Hann þarf að hafa 

                                                      

12 Mi’ takuye ‘ Oya’ s ‘in. 
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líkamlega heilsu fólks í huga og vita ef einhver þjáist af hjartasjúkdómum eða sjúkdómum 

sem geta versnað við sweat athöfn. Vitað er um nokkur tilfelli þar sem fólk hefur látið lífið í 

sweati, þess ber þó að geta að það er ekki algengt (Bruchach, 1993: 7).  

 

  

2.3 Skyldar athafnir  

 

Það hefur lengi verið talið í mörgum heimshlutum að sviti getur verið heilandi (e. 

therapeutic) og jafnvel læknandi. Sviti er mikilvægur hluti af líkamsstarfseminni. Hann 

hreinsar eiturefni úr líkamanum í gegnum húðina og óhreinindi í mörgum líffærum skolast út 

við mikinn svita. En enska orðið „sweat“ þýðir hreinlega sviti.13 Þá sagði Hippocrates14 „give 

me a fever and i can cure any disease“ (Bruchach, 1993: 10).    

 Sú iðkun að gusa vatni yfir heita steina í því skyni að búa til hreinsandi gufubað er 

algeng í mörgum hlutum heimsins, ekki aðeins í heimi frumbyggja í Ameríku. Þó indjánar hafi 

stundað sweat athafnir í margar aldir hafa svipaðar athafnir fyrirfundist á hinum ýmsu 

stöðum í heiminum (Bruchach, 1993: 17). Þá þekkist til athafna á tímum Kólumbusar sem 

svipast töluvert til sweat. Maður að nafni Herodotus lýsir slíkri athöfn í skrifum sínum árið 

425 fyrir Krist. Hann segir að Sýþar (e. Scynthians)15 hafi sett upp þrjá viðarbúta, safnast þétt 

saman í kringum þá og hent rauðum heitum steinum í miðjuna. Þá settu þeir ákveðna ávexti 

á eldinn til að anda að sér ilminum. Þetta kallast meðal annars á við jurtanotkun indjána í 

sweati, en þeir setja jurtir16 á steinana. Þá notuðu Forngrikkir og Rómverjar baðklefa, þar 

sem var heitt vatn og gufa. Eftir fall Rómarveldis aðhylltust Arabar hugmyndina um gufubað 

og út frá því varð til það sem kallast tyrkneskt bað, það þekkist enn í dag.    

 Finnska sánan er sögð svipast til sweat athafna og margir sagðir upplifa svipaða 

hreinsun í sána, það er að segja bæði líkamlega og andlega (Bruchach, 1993: 4). Þá er einnig 

hægt að nefna svokölluð gufubaðshús í Norður-Rússlandi, þau er búin til úr viði. Stundum 

fyrirfinnast þau neðanjarðar eða eru að hluta til grafin niður. Það hefur verið sagt að 

                                                      

13 Þýðing á enska orðinu „sweat” á www.snara.is 

14 Grískur læknir sem fæddist í kringum árið 460 fyrir Krist. Hann er talinn faðir læknisfræðinnar (Smith, Wesley 

D., 2014) 

15 Maður af forníranskri hirðingjaþjóð er byggði sléttur S-Rússlands á 1. öld f.Kr. Í eða frá Skýbíu (þýðing á 

orðinu Scythian á www.snara.is). 

16 Meðal annars jurtirnar sedrusviður (e. cedar) og „sweetgrass“ (ekki fannst íslensk þýðing). 
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gufubaðshúsin þjóni þeim tilgangi að hreinsa líkamann og að þau þjóni einnig trúarlegum 

tilgangi (e. ritual purpose). Sagt er að þar fari fram duldar helgiathafnir, heilunar meðferðir 

og jafnvel félagslegar athafnir. Rússnesk gufuhús og sána (upprunaleg gerð) eru sögð vera 

nauðalík indjána sweati. Það sem er meðal annars sameiginlegt er eftirfarandi: notkun á afar 

litlu mannvirki, skortur á loftræstingu á meðan á upplifuninni stendur, vatni er gusað á heita 

steina til að framkalla gufu, notkun á ilmandi jurtum. Þetta eru einnig athafnir sem eru 

stundaðar í félagslegum, heilandi og helgum tilgangi (Bruchach, 1993: 14).  

 Þá finnast einnig athafnir sem svipast til sweats á stöðum í Afríku. Þar sem arfteknir 

heilarar og átrúnaðarprestar nota gufu í lækningarathöfnum. Sumstaðar gufu sem er sprottin 

af jurtum sem settar hafa verið á eld eða gufu frá beinum hita á litlu lokuðu svæði, í því skyni 

að lækna líkamlega og andlega kvilla (Bruchach, 1993: 15-16).17    

 Athyglisvert er að ræða við fólk sem hefur stundað sweat og skoða hefðina í ljósi 

sögunnar.  

 

 

3. Aðferðafræði 
 

3.1 Aðferð 
 

Við rannsókn mína notaði ég eigindlega rannsóknaraðferð. Í þeirri aðferð er lögð áhersla á að 

einstaklingurinn sé virkur túlkandi veruleikans. Eigindlegar rannsóknir snúast um að skoða 

hvernig fólk túlkar aðstæður og umhverfi sitt. Þetta er gert með því að taka viðtöl þar sem 

spurningar rannsakanda miða að því að fá viðmælanda til að lýsa upplifun sinni og reynslu. 

Þá er einnig hægt að fylgjast með fólki í daglegu lífi. Rannsakandi sem styðst við eigindlega 

aðferð lærir því um ákveðna lifnaðarhætti með því að rannsaka fólkið sem notar þá og með 

því að spyrja það út í þeirra eigin reynslu (Jón Gunnar Bernburg, 2005; Yow, 2005: 5-7). 

Eigindleg aðferð passar einstaklega vel við mína rannsókn þar sem ég er meðal annars að 

skoða upplifanir og reynslu fólks sem stundar sweat.      

                                                      

17 Það finnast ef til vill aðrar athafnir sem svipast til sweat athafna. Það sem hefur verið fjallað um hér að ofan 

er ekki tæmandi.  
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 Niðurstöður eigindlegra rannsókna eru ekki tölulegur samanburður líkt og í 

megindlegum rannsóknum heldur þemu eða hugtök sem lýsa hvað er sameiginlegt með 

upplifun og reynslu einstaklinga eða hópa. Það þarf þó að taka mið af því að félagslegur 

veruleiki er óstöðugur og túlkun háð síbreytilegu samskiptaferli og samhengi (Jón Gunnar 

Bernburg, 2005). Ég studdist töluvert við bókina Recording Oral History við undirbúning 

rannsóknarinnar. Hún fjallar meðal annars um eigindlega aðferðafræði, hvernig maður 

undirbýr sig fyrir viðtöl og spyr spurninga sem spyrill. Þar kemur fram að eigindleg djúpviðtöl 

gera rannsakandanum kleift að gefa viðmælanda sínum svigrúm til að svara eins og hann kýs, 

tengja ákveðna merkingu við reynslu viðkomandi og bæta inn í efnisatriðum þegar við á. Á 

þennan hátt geta fæðst nýjar hugmyndir sem rannsakandi setur að endingu fram sem 

tilgátur. Einnig er mögulegt að komast að einhverju nýju, þar sem rannsakandi fylgir ekki 

sniðföstum spurningum. Eigindleg viðtöl eru hinsvegar tímafrek og úrtakið verður ekki jafn 

stórt og þegar notast er við megindlegar rannsóknaraðferðir. Því verður að varast alhæfingar 

um breiðari hóp fólks (Yow, 2005: 5-6).       

Þegar viðtöl eru tekin er mikilvægt að vera með opnar spurningar. Spyrill á ekki að 

móta svör viðmælenda sinna með leiðandi spurningum. Þá er mikilvægt að hann gefi 

viðmælanda sínum svigrúm til að svara eins og hann vill. Yfirleitt á að forðast lokaðar 

spurningar, því þær kalla á stutt svar eins og já eða nei. Gott er að nota opnar spurningar. 

Þær gefa viðmælandanum svigrúm  til að útskýra svar sitt, fara eins náið út í það og hann vill 

og beina viðtalinu í þá átt sem hann kýs (Yow, 2005: 74-76 og 87).  

Ofangreindar upplýsingar hafði ég til hliðsjónar þegar ég undirbjó spurningarnar og 

þegar ég tók viðtölin. Ég tel mig hafa náð að fara vel eftir þeim, forðast leiðandi spurningar 

og gefið viðmælendum mínum svigrúm til að svara eins og þau kusu. Ég notaði þagnir 

umtalsvert. Þær skiluðu, að mér fannst miklu. Þær gáfu viðmælendum mínum góðan tíma til 

að svara spurningum mínum og segja frá reynslu sinni. Ég undirbjó viðmælendur mína fyrir 

viðtalið og útskýrði fyrir þeim að öll hljóð heyrast mjög vel á upptöku. Það er mikilvægt að 

finna kyrrlátan stað til að forðast hljóð og skarkala sem getur bæði truflað viðtalið og haft 

áhrif á hljóðupptökuna (Yow, 2005: 93). Þetta passaði ég upp á til dæmis með því að hafa 

glugga lokaða og lagði ég mig fram um að útiloka truflanir á meðan á viðtölunum stóð. Ég tók 

hinsvegar eitt viðtalið á kaffihúsi, en þar var tónlist í gangi og töluvert kliður. Ég fann að þá 

var stemningin ekki eins afslöppuð og þægileg og þegar ég tók hin viðtölin sem voru öll tekin 

í heimahúsi. Lætin á kaffihúsinu höfðu smávegis áhrif á viðtalið og erfiðara var að vinna úr 
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hljóðupptökunni, en samt sem áður gekk viðtalið vel að öðru leyti. Viðtölin sem ég tók 

flokkast undir hálfopin viðtöl þar sem ég spurði viðmælendur mína ákveðinna spurninga. Þær 

voru þó yfirleitt töluvert opnar og viðmælendurnir fengu svigrúm til að svara eins og þau 

kusu. Viðtölin myndu flokkast sem opin viðtöl ef viðmælendur mínir fengu að tala algjörlega 

frjálslega um efnið án nokkurra spurninga frá mér.  

 

3.2 Viðtöl og viðmælendur 
 

Ég tók viðtöl við fjóra viðmælendur með mismunandi bakgrunn og tengingu við sweat. Fyrsta 

viðtalið tók ég við móðursystur mína Rakel Gústafsdóttur í febrúar 2013. Hún kynntist sweat 

ung og stundar það reglulega. Áður en rannsóknin hófst hafði ég samband við hana. Rakel 

leist vel á hugmyndina og var hún tilbúin að koma í viðtal og benda mér á fleiri viðmælendur 

í framhaldi. Hún sendi mér upplýsingar um sweat í tölvupósti. Ég skimaði yfir upplýsingarnar 

og undirbjó mig fyrir viðtalið. Viðtalið tók ég heima hjá henni, það stóð yfir í rúman hálftíma. 

Á meðan á því stóð fékk ég hugmyndir um hvað ég gæti spurt hana að næst og einnig hvað 

ég gæti spurt næsta viðmælanda minn um. Eins og áður hefur verið nefnt vissi ég afar lítið 

um sweat. Viðtalið við Rakel gaf mér ákveðna sýn á það og þar af leiðandi áttaði ég mig 

meira á því um hvað það snýst.   

Rakel benti mér á Jón Þorgeir Ragnarsson sem er alltaf kallaður Nonni. Hann heldur 

utan um sweat athafnir í Elliðaárdalnum ásamt vini sínum Heiðari. Annað viðtalið mitt var við 

Nonna, sem fór einnig fram í febrúar 2013. Rakel hafði fyrst samband við hann og gaf mér 

því næst símanúmerið hans. Ég hringdi í hann og ræddi við hann í síma í dágóða stund. Við 

töluðum meðal annars um sweat og ákváðum í framhaldi að viðtalið færi fram heima hjá 

honum. Ég keyrði heim til hans beint eftir símtalið, tilbúin í viðtalið. Viðtalið sjálft stóð yfir í 

tæpa tvo tíma. Hann sýndi mér auk þess ýmislegt sem tengist sweatinu hjá þeim, eins og 

danssal, jurtir sem notaðar eru og tjaldið sjálft. Ég var hjá Nonna í rúmar þrjár klukkustundir 

að fræðast um sweatið. Nokkrum dögum síðar hringdi ég í hann og spurði hvort hann gæti 

bent mér á einhvern sem hafði farið með börnin sín í sweat. Ég hafði áhuga á að vita meira 

um það þar sem Nonni talaði um að börn kæmu stundum í sweat til þeirra. Hann benti mér 

þá á Önnu Bjarnadóttur. Ég fletti henni upp á www.ja.is og hafði samband við hana. Hún 

hafði áhuga á að koma í viðtal. Þriðja viðtalið mitt tók ég við hana í mars 2013. Við hittumst 

daginn eftir símtalið heima hjá henni. Viðtalið stóð yfir í tæpa klukkustund. Anna stundar 

http://www.ja.is/
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sweat reglulega og hefur tekið börn sín og eiginmann með.     

 Ég notaði svokallaða snjóboltaaðferð við að finna viðmælendur þar sem einn 

viðmælandi benti mér á annann og svo koll af kolli. Aðferðin reyndist mér vel. 

Viðmælendurnir þrír bentu mér síðan allir á Heimir Loga Gunnarsson. Hann heldur utan um 

sweat athafnir í Kjósinni. Ég ákvað að hafa samband við hann til að fá hann í viðtal. Ég sendi 

honum línu á samfélagsmiðlinum Facebook og í framhaldi hafði ég samband við hann í síma 

þar sem við mældum okkur mót. Ég tók fjórða viðtalið við hann á kaffihúsi í Reykjavík í 

febrúar 2015. Viðtalið stóð yfir í rúma eina og hálfa klukkustund. Heimir Logi sagði mér frá 

tengslum sínum við sweat.          

 Viðtölin sem tekin voru fyrir rannsókn þessa voru því um fimm klukkustundir í 

heildina við fjóra viðmælendur. 

 

3.2.1 Nonni 
 

Jón Þorgeir Ragnarsson, hér eftir kallaður Nonni er fæddur árið 1951. Hann er fjöllistamaður 

og hefur verið mikið í myndlist ásamt öðru. Í kringum árið 1975 urðu mikil umskipti í lífi hans, 

en þá fór hann að dreyma drauma sem breyttu lífi hans og viðhorfum. Það má segja að í 

kjölfarið hafi hann siglt hægt og rólega inn á andlegar brautir. Fólk hefur leitað til hans í 

sambandi við andleg málefni til dæmis hvað varðar drauma, merkingu þeirra og fleira. Nonni 

hefur einnig sótt svolítið í miðla og spáfólk, honum finnst það hjálpa sér að sjá hlutina í nýju 

ljósi. Það hefur samt sem áður minnkað og einbeitir Nonni sér aðallega að sweatinu í dag. 

 Nonna finnst íslenska náttúran mjög heillandi. Hann bjó um tíma í Danmörku, það var 

í kringum árið 1980. Þá fannst honum eins og íslenska náttúran kallaði á hann, sem leiddi til 

þess að hann flutti aftur til Íslands. Þegar hann var fluttur aftur dreymdi hann draum og í 

þeim draumi lærði hann talna- og litafræði sem og að spá í spil. Síðan þá hefur hann spáð 

fyrir fólki. Seinna meir fékk Nonni að vita frá móður sinni að amma hans og langamma bæði 

úr móður- og föðurætt spáðu einnig fyrir fólki. Nonni kynntist sweat árið 1991, þegar hann 

var staddur heima hjá vinkonu sinni og kom auga á bækling um sweat á borðinu hjá henni. 

Hann spurði hana út í það. Hún útskýrði það aðeins fyrir honum og gaf honum svo 

bæklinginn. Eftir að hafa velt þessu aðeins fyrir sér fór hann á kynningu hjá konu að nafni 

Erla Stefánsdóttir. Þar bókaði hann sig í sweat hjá annarri konu að nafni Hildur Rún. Hildur 

var með sweat í Mosfellsdalnum og fékk hún indjána að nafni Somp Noh Noh til sín til að 
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miðla þekkingu sinni á sweati, þegar hann var staddur á Íslandi. Þetta var í fyrsta skiptið sem 

Nonni fór í sweat. Einnig var þetta fyrsta skiptið hjá áðurnefndum Heiðari, sem heldur utan 

um sweat með Nonna í dag. Þeir vissu ekki hvað þeir voru að fara út í eða út á hvað þetta 

gengi. Engin hafði upplýst þá um hvað kæmi til með að eiga sér stað. Nonni segir að það sé 

jafnvel ekki hægt að upplýsa fólk, það verður að uppgötva sjálft út á hvað sweat athöfnin 

gengur. Hann segir að þetta hafi verið mjög mikil upplifun. Um leið og tjaldinu var lokað sá 

hann eftir þessu og fann fyrir astma sem hann þurfti að kljást við. Honum fannst sweatið 

mjög erfitt, alveg hræðilegt og hugsaði með sér að þetta myndi hann aldrei aftur gera. En í 

dag er þetta erfiðasta sweat sem hann hefur upplifað. Þrátt fyrir það upplifði hann að 

athöfninni lokinni, eins og hann hafi endurfæðst. Honum leið eins og það hafi verið þungu 

fargi af honum létt. Í annað skiptið sem hann fór í sweat kynntist hann Somp Noh Noh. Hann 

bað um að fá að vinna með Nonna og Heiðari og taldi sig vita að þeir myndu koma til með að 

halda utan um sitt eigið sweat í Elliðaárdalnum. Hann hjálpaði þeim að koma því á stofn, en 

það tók þá um þrjú til fjögur ár. Fyrstu fimm árin voru það bara þeir sem stunduðu sweat, en 

smám saman kviknaði áhugi meðal fólks.    

Nonni segir að hann og Heiðar hafi lagt sitt af mörkum til að setja sérkenni sín í 

sweatið í Elliðaárdalnum. Með það að leiðarljósi að gera það svolítið að þeirra eigin. Þeir hafa 

haldið utan um það í tuttugu og fjögur ár. Hann segir að allskonar fólk komi til þeirra í sweat. 

Fyrst voru konur í meirihluta. Í dag kemur fólk á öllum aldri sem stundar það í mismunandi 

tilgangi. Það er ótrúlega fjölbreyttur hópur sem hefur komið til þeirra. Það er mikið af 

svokölluðu „andlegu fólki” að hans sögn, en einnig íþróttafólk og allskonar hópar í þeim 

tilgangi að hreinsa sig eða skemmta sér. Stundum fá börn að fara með í sweat, en þau fá 

alltaf að ráða því sjálf hvort þau vilji taka þátt. Ófrískar konur hafa farið í sweat til þeirra, 

jafnvel komnar átta mánuði á leið. Vinsælasti tími ársins að fara í sweat til þeirra, er milli jóla 

og nýárs og á gamlárs- og nýársdag. Það er minna að gera hjá þeim á sumrin en á veturna. 

Nonni segir að hann og Heiðar stjórni ekki sweatinu heldur leiða þeir það aðeins (ÞLA_2, 

2015). Það kostar í dag 8.000 krónur á mann að taka þátt í sweat athöfn í Elliðaárdalnum. 

 

3.2.2 Heimir Logi 

Heimir Logi Gunnarsson er fæddur árið 1963. Honum hefur alltaf þótt lífið svolítið leiðinlegt. 

Þessi leiði byrjaði snemma á lífsleið hans. Hann segist hafa verið sífelllt á flótta. Hann leiddist 
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út í neyslu ungur, eða um tólf ára gamall og var í neyslu í kringum tuttugu ár. Hann hefur 

verið edrú í tæp tuttugu ár í dag. Um leið og hann kom sér út úr fíkniefnaneyslunni týndi 

hann sér í mikilli vinnu. Hann segir að þá hafi guð stoppað sig af og þurfti hann þá að fara 

leiðina sem honum er ætlað að fara í lífinu. En sú leið er öll á andlega sviðinu. Eitt af því sem 

Heimir Logi hefur ánægju af í lífinu eru hestar. Í kringum þá er hann alveg varnarlaus og þarf 

að vera hann sjálfur. Þá hefur hann dálæti af náttúrunni og sweati.    

 Heimir Logi reisti sér sitt fyrsta sweat tjald fyrir um fimmtán árum. Hann eignaðist spil 

sem heitir „sweat lodge cards“. Þar er mynd af grind fyrir tjald sem hann hefur haldið sig við. 

Þegar grindin er fléttuð saman er búin til átthyrnda stjarnan eða rósin. Hann segir að í hana 

laðar maður að sér allt það góða í heiminum. Hann hefur reist mörg sweat, en hann er í um 

klukkustund að reisa tjald. Hann hafði áður stundað sweat töluvert hjá Nonna og Heiðari. 

Hann frétti af því fyrst á Akureyri. Þá var maður að nafni Viðar að ferðast með það svolítið. 

Hann segir að fyrsta sweatið sem hann fór hafi verið mjög mögnuð reynsla. Á þeim tíma 

hafði hann ekki mikið sjálfsálit. Þegar söngvarnir byrjuðu fann hann fyrir hræðslu og fannst 

hann ekki geta þetta. Hann sá söngvana í litum og gat lesið þá einhvern veginn. Hann segir að 

maður muni ekki endilega sweat söngvana fyrir utan tjaldið. En um leið og byrjað er að 

syngja þá í tjaldinu koma þeir til manns. Heimir Logi er með fjóra íslenska söngva í sweatinu 

sínu, tvo frá sjálfum sér og tvo sem hafa komið með einhverjum. Honum þykir vænt um 

söngvana.           

 Árið 2009 kom indjáni til Íslands að nafni Gary Raven. Hann var meðal annars með 

sweat hjá Heimi Loga. Honum leist vel á sweatið og sagði Heimi Loga vera að gera góða hluti. 

Samt sem áður hvatti hann Heimi Loga til að gera það meira að sínu. Hann sagði honum að 

hlusta á hjartað sitt og fara inn í ræturnar og blóðið. Að þar væru söngvar og athöfn. Hann 

sagði að Íslendingar væru svona „native“ þjóð og að þeir eiga sweatið alveg jafn mikið og 

indjánar. Heimir Logi ákvað að breyta athöfninni til að gera hana meira að sinni. Hann bætti 

söngvum inn í athöfnina. Hann segist ætla að setjast niður og biðja hin æðri mátt um nýja 

athöfn og breyta henni hægt og rólega. Þegar hann vantaði nýja söngva settist hann niður og 

bað einfaldlega um þá og þeir komu þá til hans. Hann segir að maður geti beðið, en það þarf 

þó að treysta sjálfum sér og henda efanum út.      

 Heimir Logi er viss um að við höfum átt okkar eigið sweat á tímum landnáms. Hann 

veltir því fyrir sér hvort indjánarnir hafi varðveitt það og komið því aftur til okkar. Hann 

grennslaðist aðeins fyrir um það á Þjóðminjasafni Íslands og fann heimild um svokölluð 
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útihús. Hann segir að þar hafi fundist meðal annars steinahellur. Ein af þeim virkaði eins og 

lítill ofn, það var eldur undir hellunni og steinar ofan á henni og svo til gerðir lurkar sennilega 

til að halda uppi þaki. Hann segir að þetta geti jafnvel hafa verið sweatið okkar á þeim tíma. 

Hann segir að það sé tenging milli indjána og Íslendinga, en hann las sig til um það að 

einhverjir Íslendingar eiga ættir sínir að rekja til indjánakonu sem var hér við landnám. 

 Það er allskonar fólk sem fer til Heimis Loga í sweat. Það var mikið í byrjun fólk í tólf 

spora samtökunum. Í dag er allur gangur á því. Hann segir að það hafi orðið mikil vakning í 

kringum árið 2012 og að það sé ennþá mikil vitundarvakning í gangi. Líkt og hjá Nonna og 

Heiðari er allskonar fólk sem sækist í sweat í mismunandi tilgangi. Bæði til að hreinsa sig og 

einnig í þeim tilgangi að skemmta sér og fleira. Heimir Logi líkir sweati við sjósund og segir 

það tvennt eiga það sameiginlegt að maður sigrar sjálfan sig. Hann segir að það sé ekkert inn 

í sweatinu að óttast, það er nóg af súrefni og alltaf nóg af vatni. Hann segir þá að allur ótti og 

óþægindi koma innanfrá (ÞLA_7, 2015). Það kostar í dag 10.000 krónur á mann að taka þátt í 

sweat athöfn í Kjós.  

 

3.2.3 Rakel  
 

Rakel Gústafsdóttir er fædd árið 1979. Hún er fædd og uppalin í Reykjavík. Hún hefur 

stundað sweat mikið, en hún hefur einnig stundað hugleiðslu ásamt fleiru og leitar mikið í 

þessi svokölluðu andlegu tengsl. Rakel kynntist sweat þegar hún var aðeins átján ára gömul, 

en kunningjar hennar kynntu hana fyrir því. Hennar fyrsta skipti var í Elliðaárdalnum og var 

það aðeins til gamans. Henni fannst sweat þó vera áhugavert, en það var ekki fyrr en seinna 

að hún fór að stunda það af krafti. Rakel fer í sweat til að hreinsa sig á líkama og sál. 

Hún segir að flestir sem stunda sweat að staðaldri séu andlega tengdir og stunda 

hugleiðslu og fleira. Hún hefur farið í lítið sweat sem var aðeins fyrir fjóra, upp í stórt sweat 

fyrir um tuttugu manns. Hún segir að allir geti reist sér sweat tjald. Henni finnst það þó ekki 

vera sweat ef indjánasöngvarnir eru ekki með. Hún segir að það gerir í rauninni enginn sér í 

hugarlund hvað sweat er fyrr en hann prufar það. Hún veit ekki til þess að fólk hafi skaðað sig 

í sweati. Samt sem áður hefur hún séð fólk upplifa gríðarlega erfið sweat, sem hefur reynt of 

mikið á það líkamlega. Þá hefur hún séð fólk kasta upp og líða út af. Rakel segir að sumir þola 

það hreinlega ekki og vilja einfaldlega fara út undireins. Hún segir þetta vera svo gríðarlega 

hreinsun að það tekur oft tíma að jafna sig eftir athöfnina. Þá er mælt með því að fólk taki 
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daginn eftir frá, til að jafna sig.        

 Eins og fyrr segir stundar Rakel hugleiðslu, en henni finnst það gefa lífinu gildi. Þá 

segir hún sweat vera hennar dýpsta form af hugleiðslu. Hún segir enn fremur að hún upplifi 

sweat sem ofsalega fallega gjöf og út frá því hefur hún eignast mikið traust á sjálfa sig. Hún 

segist þá hafa skapað líf sitt út frá því sem hún lærir í sweatinu. Hún hefur stundað það 

reglulega með hóp, en þau taka því alvarlega og fara í sweat til að þroskast. Hún segir að fólk 

verði að vera svolítið opið fyrir sweatinu. Hún hefur farið bæði í Elliðaárdalinn og upp í Kjós í 

sweat. Hún segir að það sé smá munur þar á milli en hann felst í undirbúningnum. Hjá þeim 

fyrrnefnda er dans mikilvægur áður en haldið er inn í tjaldið. Þar er einnig spáð aðeins fyrir 

fólki eins og komið hefur fram. Hjá þeim síðarnefnda er svokallaður tjáningarhringur inn í 

tjaldinu. Þar sem fólk fær frelsi til að tjá sig, til dæmis um eitthvað sem er að hrjá það og það 

vill fá aðstoð með. Þá hefur Rakel einnig farið í svokölluð einkasweat þar sem fólk hefur 

útbúið sweat tjald heima hjá sér fyrir sig og sína nánustu. Hún segir sweat athöfnina sjálfa 

ganga út á það sama á flestum stöðum og er yfirleitt með sama „ritual“ (ÞLA_1, 2013). 

  

3.2.4 Anna 
 

Anna Bjarnadóttir er fædd árið 1967. Hún er fædd og uppalin í Reykjavík. Hún starfar sem 

höfuðbeina- og spjaldhryggjameðferðaraðili. Hún er gift og á þrjú börn. Anna hafði oft gengið 

framhjá sweat tjaldinu í Elliðaárdalnum þar sem hún býr þar rétt hjá. Henni fannst þetta 

mjög heillandi svæði. Þegar hún heyrði fyrst af sweati fannst henni það mjög spennandi. Hún 

hélt að þetta væri lokað samfélag en ákvað að kanna það nánar. Hún fór og bankaði hjá 

Nonna og Heiðari til að fræðast meira um það og athuga hvort hægt væri að prufa. Henni var 

sagt að hún þyrfti að safna tíu manna hóp til að komast í sweat, sem hún gerði. Hún segir 

upplifun hópsins hafa verið eins mismunandi og þau voru mörg. Eftir fyrsta skiptið hefur 

Anna stundað sweat reglulega eða í kringum fimmtán ár. Eiginmaður hennar og tvær dætur 

hafa þá einnig prófað. Auk þess hefur móðir hennar farið nokkrum sinnum. En Anna segir 

hana upplifa mikla líkamlega vellíðan eftir sweat og að það losni um spennu í vöðvum.  

 Anna talar um að sweat sé algjör endurnýjun. Hún segir að það sé allskonar fólk sem 

fer í sweat, ekkert endilega aðeins fólk sem er andlegt. Sumir fara vegna líkamlegu 

hreinsunarinnar eins og til dæmis líkamsræktarfólk. Hún þekkir til skipstjóra sem fer 

reglulega í sweat þegar hann kemur heim af sjó og finnst það hjálpa sér að lenda og fær hann 
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þá mikið úr stoppinu á landi. Aðrir fara hinsvegar til að ná sambandi við anda sína og koma ró 

á hugann. Anna segir að hægt sé að nýta sweatið til að yfirstíga ótta sem er að hrjá mann og 

þá opnast nýjar leiðir. Hún veit ekki til þess að fólk hafi skaðað sig í sweati undir venjulegum 

kringumstæðum.   

 

4. „Inn í sweatinu er ég í grið, stikkfrí frá þessum veraldlega heimi” 

 

Viðmælendur mínir telja íslenska sweatið afar gott og líkt upprunalegu sweati indjána. Þau 

segja indjána nota sweat mikið til að hreinsa sig og einnig að konur áttu börn inn í sweati því 

það var talið auðveldara í hitanum. Enn fremur sögðu þau að ef einhver veiktist var farið með 

viðkomandi í sweat í lækningarskyni. Þá telja þau að víkingar hafi verið með einskonar sweat, 

en það kallast að leggjast undir feld. Þar sóttust þeir í hitann og svitann til að hreinsa líkama 

sinn. Þau segja að víkingarnir notuðu þó ekki sömu helgisiði og indjánarnir gera (ÞLA 2013_1; 

ÞLA 2013_2).           

 Eins og komið hefur fram segja viðmælendurnir að fólk á öllum aldri stundar sweat 

hérlendis í mismunandi tilgangi. Algengast er þó að fólk stundi það vegna andlegra tengsla. 

Þau tala um að erfitt sé að lýsa upplifunni og að fólk verði að komast að því sjálft um hvað 

sweat snýst. Þau segja ennfremur að hvert og eitt sweat sé einstakt og misjafnt er hvernig 

fólk upplifir það. Þá segja þau að ekki sé hægt að fara í sama sweatið tvisvar, þ.e.a.s að ekki 

sé hægt að upplifa það sama tvisvar. Farið er inn í sweat sem einn hópur þótt markmiðið sé 

yfirleitt að vinna í sjálfum sér. 

 

4.1 Sweat menning  
 

4.1.1 Athöfn  

 

Athöfnin hjá Nonna og Heiðari fer þannig fram að fyrst standa þáttakendurnir saman í hring 

fyrir utan sweat tjaldið. Kveikt er í timburpöllum og myndast mikið bál. Á bálinu eru hitaðir 

steinar sem farið er með inn í tjaldið. Þarna á sér stað ákveðinn undirbúningur fyrir athöfnina 

sem fellst í því að ná fólki niður eftir daginn, fá það til að slaka á og finna værð. Þá spáir 

Nonni yfirleitt fyrir hverjum og einum. Því næst er farið með ákveðna helgi- eða trúarsiði. 
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Tóbaksathöfn er dæmi um slíkan sið. Hún er þannig að allir fá tóbak í lófann og farið er með 

ákveðna bæn þar sem áttirnar eru lofaðar í eftirtalinni röð: austur, vestur, norður og suður. 

Áttirnar hafa hver og ein sérstaka merkingu. Þessi helgisiður þjónar þeim tilgangi að hreinsa 

hugann. Þá er einnig tengst jörðinni og himninum með ákveðinni bæn. Fjallað hefur verið um 

hugtakið hópur sem Dundes lagið fram í því skyni að varpa ljósi á sweat hópa. Það getur hver 

sem er verið hluti af hóp og nánast allir tilheyra einhverjum hóp og oft fleiri en einum (Sims 

og Stephens, 2011: 30-31). Dundes segir að hópur þurfi að innihalda að minnsta kosti tvo 

einstaklinga, þó svo að flestir hópar innihaldi fleiri (Dundes, 1980: 6-7). Fyrir hverja sweat 

athöfn kemur hópur iðkenda saman. Það er ekki nauðsynlegt að einstaklingar innan hópsins 

þekkist persónulega. Sumir eiga lítið sem ekkert sameiginlegt en aðrir lifa svipuðum lífsstíl. 

Það eina sem hópurinn á sameiginlegt er að stunda athöfnina saman frá byrjun til enda.  

 Flestir hópar eiga sér helgisiði sem meðlimir þeirra framkvæma innan sinna raða. 

Sweat athöfn flokkast sem helgisiður, en athafnir helgisiða geta til dæmis verið 

tóbaksathöfn, bænir, söngvar og fleira. Einnig hefur verið fjallað um hugtakið hópkennd sem 

Turner lagði fram, en það var til að varpa ljósi á upplifun hópa í sweat. Turner segir að þegar 

hópar tengjast myndast ákveðinn hópkennd á milli einstaklinga innan hópsins. Hún er 

mikilvæg þar sem hún gefur fólki ákveðið öryggi. Við þessa hópkennd eyðist stéttaskipting og 

alir verða jafnir (Turner, 2007: 89-97). Iðkendur sweat geta upplifað hópkennd strax í byrjun 

við undirbúning og í gegnum alla athöfnina, þeir mynda ákveðna tengingu sín á milli. 

 Þegar  áttirnar hafa verið lofaðar og beðið hefur verið, er farið inn í hús og dansað í 

þar til gerðum danssal. Það er gert til að fólk átti sig aðeins á því hvað það ætlar að takast á 

við í sweatinu sjálfu. Dansinn er hluti af undirbúningi fyrir sweatið sem Nonni telur vera 

mikilvægann. Hann segir „dansinn er óeigingjörn fegurð lífsins, það er ekkert í lífinu 

æðislegra en að dansa“. Dansinn gerir sweatið hjá Nonna og Heiðari svolítið að þeirra, en 

það er ekki hefbundinn hluti af sweat athöfnum yfir höfuð (ÞLA_2, 2013). Önnu finnst 

dansinn hjá Nonna og Heiðari einnig vera mikilvægur hluti af undirbúningnum fyrir sweatið. 

Hún segir: 

 

Í dansinum þá er maður svolítið að forgangsraða í kroppnum hvað maður ætlar að losa sig við þú 

veist, ýta upp úr kjarnanum í húðina [..] hvort það er gremja eða pirringur eða sorg eða bara 

einhver þreyta eða hvað skilurðu. Þannig að það er búið að sortera það svolítið með dansinum. 

Þannig að mér finnst hann vera svolítið mikilvægt atriði í þessu ferli 
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                                                                                                                                                     (ÞLA_4, 2013). 

 

Tónlistin sem er spiluð við dansinn er fjölbreytt þar má nefna popplög, indjánasöngva og 

fleira. Þegar dansinum er lokið heldur hópurinn af stað niður í tjald, yfirleitt klætt sundfötum 

eða létt klætt. Þegar komið er að tjaldinu skríður fólk inn í það, fyrst konur en þær fara 

vinstra megin og svo karlar en þeir fara hægra megin. Heitir steinarnir eru þá bornir inni í 

tjaldið. Það eru allir jafnir, hvort sem fólk er að koma í fyrsta skiptið eða það tuttugasta. 

Þegar tjaldinu er lokað er kolniðamyrkur og ekkert sést nema glóðinn í steinunum. 

 Þegar ákveðið hefur verið að loka tjaldinu byrjar fyrsta umferðin. Þar er unnið í því að 

hreinsa hugann, ef sú umferð er erfið er talið að hugurinn sé að angra mann. Í annarri 

umferð er unnið í því að hreinsa líkamann og ef sú umferð er erfið er talið að líkaminn sé að 

hrjá mann. Í þriðju umferð er beðið fyrir öðrum hvort sem þeir eru nálægir eða fjarlægir, 

lifandi eða dánir. Í fjórðu umferð er allt saman endurtekið og beðið er fyrir sjálfum sér. Sú 

umferð er yfirleitt erfið, sérstaklega ef fólk er að fara í fyrsta skiptið því það þarf að takast á 

við sjálft sig í heila umferð. Í fimmtu og síðustu umferðinni er móður jörð og föður á himni 

þakkað. Einnig er umhverfinu, eldinum í steinunum og fleiru þakkað. Í hverri umferð eru 

ákveðnir söngvar kyrjaðir, sem tengjast viðfangsefni umferðarinnar. Söngurinn hjálpar fólki 

meðal annars með öndun. Tjaldið er opnað á milli umferða og vatn er látið ganga milli fólks. 

Mikilvægt er að drekka nóg af vatni, því það á sér stað mikil vatnslosun. Ef fólk hefur klætt sig 

úr sundfötunum fær það svigrúm til að klæða sig í þau aftur áður en tjaldið er opnað. Auk 

þess er heitum steinum bætt inn í á milli umferða. Hitinn er mikilsverður hluti af 

hreinsuninni. Hann er mestur ofarlega í tjaldinu og minnstur við jörðina. Það er alltaf hægt 

að leggjast niður og hvíla sig ef hitinn er orðin of mikill (ÞLA_2, 2013; ÞLA_4, 2013). 

 Bæði í dansinum í undirbúningnum og í söngnum í athöfninni sjálfri verður til flæði. 

Þá kemst fátt annað að, fólk gleymir tíma og rúmi. Fjallað hefur verið um hugtakið flæði út 

frá rannsóknum Csikzentmihalyi en hann segir flæði er þegar tengsl einstaklinga við 

umhverfið hverfa. Í flæði gleymir fólk stund og stað og sameinast því sem það er að gera. 

Þetta ástand verður til þegar einstaklingur gleymir sér í ákveðinni athöfn og ekkert annað 

kemst að. Það getur vakið upp mikið sjálfstraust (Schechner, 2006: 88).  

 Sweat athöfnin hjá Heimi Loga fer þannig fram að hann er búinn að kveikja upp til að 

hita steinana þegar fólk kemur. Hann vill að fólk sé að minnsta kosti á svæðinu í eina eða 

tvær klukkustundir áður en haldið er inn í tjaldið. Til þess að ná sér niður á jörðina í 
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rólegheitum. Stundum fær hann fólk til að hugleiða saman og stundum hefur hann stund þar 

sem ríkir algjör þögn. Þá biður hann fólk að skrifa á lítinn miða hvað það vill losna við úr lífi 

sínu í sweatinu og hvað það er tilbúið að fórna fyrir það, einnig hvað það vill fá inn í lífið í 

staðinn. Miðinn er bundinn inn í lítinn böggul með tóbaki. Svo er farið með hann inn í tjaldið 

og að athöfninni lokinni, þegar fólk er komið úr tjaldinu er hann brenndur. Heimir Logi er líkt 

og Nonni og Heiðar með tóbaksathöfn áður en haldið er inn í tjaldið. Hann segir umferðarnar 

hjá sér vera svipaðar og hjá Nonna og Heiðari í Elliðaárdalnum. Þó er þetta að breytast bætir 

hann við. Hann segir aðeins frá umferðunum. Þá segir hann eftirfarandi: 

 

Fyrsta umferðin er lengsta umferðin, það bætist alltaf eitthvað við. Við syngjum þrjú eða fjögur 

lög. Fyrst er það söngur um af hverju erum við inn í þessu tjaldi, hann er íslenskur. Svo förum við 

hring þar sem einn velur fyrir okkur dýr, anda dýrs til þess að vera með okkur inn í sweatinu og 

hver og einn tjáir sig eitthvað um þetta dýr. Stundum velja allir dýr, þetta er allskonar. Svo 

tengjum við okkur við móður jörð og syngjum söng til hennar, biðjum hana að taka við sársauka 

og tárum og öllu. Svo förum við hring þar sem hver og einn velur þann í andans heimi sem hann 

vill að veri með sér. Svo syngjum við söng um hugann, þennann frábæra huga okkar sem er að 

leiða okkur þvers og kruss út um allt [..] svo er pása og við opnum. Fólk getur farið út ef það vill og 

bara komið inn aftur. Fólk getur alltaf farið út það er þarna fyrir sjálfan sig. Þú hefur þetta frelsi 

                                                                                                                                               (ÞLA_7, 2015). 

 

 

Sérkenni Heimis Loga kemur í ljós í þriðju umferð í sweatinu, þá fer hin svokallaði talandi 

stafur af stað. Það er að hver og einn tjáir sig í tjaldinu. Það getur orðið magnað í myrkrinu og 

er yfirleitt einlægt og mjög fallegt að hans sögn. Allt sem er sagt verður skilið eftir í tjaldinu. 

Hægt er að tala um hjartasár sín og skilja þau eftir, einnig drauma sína, vonir og allskonar 

fleira. Heimir Logi segir að þó að myrkrið getið verið ógnvænlegt þá veitir það fólki einnig 

mikið öryggi.          

 Heimir Logi notar íslenskar jurtir í sweatinu sem hann týnir sjálfur í náttúrunni. Hann 

týnir einir, birkilauf og ilmreyr í villtri nátúrunni. Hann notar einnig salvíu, meðal annars til að 

hreinsa fólk áður en það fer inni í sweatið. Hann notar steina sem hann týnir við árbakka 

(ÞLA_7, 2015). Nonni og Heiðar nota einnig þó nokkuð af jurtum í sweatinu. Jurtirnar eiga að 

hreinsa út neikvæða orku, hreinsa líkamann og styrkja hugann. Þeir nota fyrst og fremst 

salvíu (e. sage) sem er hvít og þurrkuð. Þegar salvía er sett á steinana kemur reykur og 
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sterkur ilmur. Salvían er notuð í þeim skilningi að hreinsa andrúmsloft, líkama og hug. Nonni 

telur að erfitt sé að fara í sweat án þess að nota salvíu þar sem hún er svo mikill hluti af 

hreinsuninni. Hann segir indjána nota hana mikið til að hreinsa sig, heimili sín fyrir illum 

öndum og einnig andrúmsloftið. Nonni og Heiðar nota einnig ilmreyr ásamt einiberjalyngi og 

svokölluðum „holy wood” í sweatinu. Að öðru leyti nota þeir ilmolíudropa eða blómadropa. 

Einnig setja þeir jurtirnar piparmintu og „eucalyptus“ í vatnið sem gusað er á heita steinana. 

Það telst vera betra fyrir öndunina (ÞLA_2, 2013 og ÞLA_3, 2013).  

Eins og sjá má á þessu ferli má segja að athöfnin sé flutningur frá byrjun til enda, með 

líkamlegri hreyfingu, tónlist, lykt, hita, söng, myrkri og að tengjast æðri mætti og að 

endurfæðast. Þarna á sér stað einskonar heilög stund sem hefur bæði upphaf og endi.   

 

4.1.2 Reynsla og upplifun 
 

Viðmælendur mínir segja að sweat sé mikil og merkileg upplifun. Heimir Logi segir það vera 

mikil alvara á bakvið sweatið. Það er upplifun og honum finnst erfitt og óréttlátt að lýsa því. 

Hann vill að fólk upplifi þetta sjálft. Honum finnst hann ekki geta lýst þessari upplifun. Hann 

segir frá því hvað sweat gerir fyrir hann, hann segir þá eftirfarandi:  

 

Þetta veitir mér einhverskonar grið, veitir mér pásu frá þessu víti. Veitir mér kjark, frelsi, hugrekki, 

allskonar. Þetta er alveg magnað, þetta er fyrir hugann og líkamann. Líkaminn svitnar og svitnar 

og svitnar. Daginn eftir [..] hefur líkaminn þinn aldrei verið jafn hreinn. Það er það sem ég er að 

reyna að koma til skila í sweatinu. Þú hefur allt með þetta að segja hvort að þú náir ljósinu, hvort 

að þú náir sálinni. Það er engin annar sem gerir eitthvað fyrir þig [..] Gerðu þitt besta þú getur 

ekki gert meira 

                                                                                                                                               (ÞLA_7, 2015). 

 

Hann segir ennfremur:  
 
 

Þetta er mjög mikill galdur sko eða miklir töfrar sem eru í boði inn í tjaldinu, bara ef þú villt og ég 

verð mjög hamingjusamur ef fólk grætur í tjaldinu mínu. Ég er mjög hrifinn af tárum af því að við 

eigum svo mikið af sársauka, mannskepnan. Alveg ótrúlega mikið af sársauka og það er hann sem 

við þurfum að losna við. Svo við náum að gera þetta eina sem okkur er ætlað í þessari jarðvist. 

Það er bara eitt sem við ætlum að gera, það er að nálgast ljósið okkar, ná sálinni, tengjast henni. 
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Við erum með orku í þessum líkama og samt erum við alltaf að ferðast, við erum alltaf að leita [..] 

og leita að því sem er hérna (í líkamanum). Ég er mjög hamingjusamur [..] þegar fólk viðurkennir 

þetta í sweatinu, að það þurfi ekkert að leita út fyrir sjálfan sig 

                                                                                                                                               (ÞLA_7, 2015). 

 

Heimir Logi segir alltaf við þáttakendur í sweatinu að við séum öll mjög andleg en það er bara 

okkar að hleypa því að. Við erum öll andleg einhversstaðar á einhvern hátt. Nonni segir þá að 

það sé jafn mikilvægt að hlúa að andanum eins og að hlúa að líkamanum, hann segir 

eftirfarandi:  

 

 

Þegar við sjáum þennann kóral lit í steinunum sem er æðislega fallegur svona glóandi litur, það er 

verið að segja okkur elskaðu upp á nýtt það á að elska sjálfan sig í heild sinni ekki bara eyrun eða 

nefið, allt saman [..] við eigum að læra að elska allt í fari okkar og hætta að tala illa um okkur [..] 

falleg orð eru eins og vítamín fyrir líkamann eins og þegar við erum að hreinsa líkamann þá segi 

ég alltaf við erum ekki bara að hreinsa það sem við borðum heldur hvernig við hugsum og tölum 

um líkamann. Þú átt að hugsa vel um líkamann og tala fallega til hans. Aldrei að segja að hann sé 

ómögulegur[..]. Falleg orð eru örvandi orð fyrir líkamann [..]. Það er þetta sem að ég held að sé 

svo gaman eins og eftir sweat hvað fólki líður vel í sínu eigin skinni sko  

                                                                                                                                                     (ÞLA_2, 2013). 

 

Nonni segir að tilgangurinn með sweati er að losa sig við það sem er að aftra manni, til þess 

að halda áfram með lífið. Hann segir að fólk fái það sem það leggur út fyrir í sweatinu og að, 

að því leyti er sweatið æðislega sanngjarnt. Nonni heldur því fram að það sé aldrei lagt meira 

á mann en maður þolir og maður er aldrei látin takast á við eitthvað sem maður er ekki 

tilbúin í. Þess vegna er gott að vera með eitthvað sem er að angra mann í huga þegar maður 

fer í sweat og setja sér það markmið að losa sig við það í athöfninni (ÞLA_2, 2013). Heimir 

Logi segir: 

 

Við erum bara einn stór vani, við viljum bara hafa það sem við þekkjum. Ef við erum að sulla í 

einhverjum drullupoll af því að við þekkjum hann þá bara viljum við vera þar. Svo eru sumir sem 

vilja það ekki, vilja halda áfram að þroskast og læra og læra. Þau eru í þessu trausti og vita að þau 

eru á leiðinni eitthvað. Það er rosa skemmtilegt líf. Ég er að æfa mig að vera í svonu algjöru blindu 

trausti sem er á ensku kallað blind faith. Að bara taka við skilaboðunum og bara þaga. Það eru 
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ekki til tilviljanir í þessum heimi (Þ: Hverjum ertu þá að treysta?) guði, æðri mætti, andanum 

mikla, alveg sama hvað hann heitir. Ég bara er að treysta að ég sé undir tilleiðslu. Ég bara treysti 

því að það sé verið að leiða mig á réttann stað [..] þess vegna er ég hérna núna [..]. Öll þessi 

neysluár og allt þetta, ég er bara að ná mér í einhverja reynslu sem ég er fara að nota núna  

                                                                                           

                                                                                                                                                                 (ÞLA_7, 2015). 

 

Þarna segir Heimir Logi að fólk sé yfirleitt vanafast og oft fast í ákveðnu munstri sem það 

þekkir, hvort sem það er heilbrigt eða óheilbrigt. Hann segir að þau sem iðka sweat hafi 

löngun til að læra og þroskast og halda áfram, fremur en að vera föst á sama staðnum. Hann 

segir ennfremur: 

 

 

Það eru ekki margir sem segja eins og ég hey mér hundleiðist þetta líf, ég vill ekki vera hérna. En 

þetta er orsökin á bakvið fullt af sársauka. Þess vegna förum við út í neyslu. Svo finnum við 

sweatið og það er eitthvað annað í gangi, það er einhver hreinsun. Við erum að hreinsa eitthvað 

út og við erum tilbúin til þess af því að þú ert byrjaður að tala við guð, þú ert lagður af stað í AA 

samtökunum.18 Ég held að það sé bara gegnumgangandi að allir þeir sem fara út í einhversskonar 

misnotkun á öllu hvort sem það er vinna, vímuefni eða matur eða hvað, það er bara flótti frá 

raunveruleikanum. Þess vegna er sweatið einhverskonar tenging við eitthvað annað sem við 

leitum eftir. Þegar þú ferð líka bara inn í sweat, þú kannski kemst í eitthvað annarlegt ástand. Það 

gerist eitthvað hjá þér. Þú ert að takast á við sjálfan þig í sweatinu. Það er það eina sem þú gerir í 

sweatinu að horfast í augu við sjálfan þig. Það getur komið upp alveg gríðarlegur ótti og rosalega 

óþægindi sem þú veist ekkert hvað er 

                                                                                                                                               (ÞLA_7, 2015). 

  

Þarna lýsir Heimir Logi reynslu sinni. Hann segir að inn í sweati komist maður ekki hjá því að 

takast á við sjálfan sig. Fólk sem hefur verið á flótta alla sína ævi þarf þá að horfast í augu við 

sjálft sig, það er ekki lengur hægt að flýja. Hann segir að í sweati komist maður í annarlegt 

ástand, þarna er hann greinilega að lýsa að hann upplifi flæði. Eins og komið hefur fram þá 

eru þeir sem stunda sweat oft andlega tengdir. Heimir Logi segir að bilið á milli þeirra sem 

                                                      

18 Viðmælendur mínir hafa talað um að það sé töluvert af fyrrverandi fíklum sem sækjast í sweat í þeim skilningi 

að hreinsa sig og halda sér edrú. Nonni talar um að það sé maður með meðferðaheimili í Svíþjóð sem notast við 

sweat athafnir. Þá segir hann að sweat sé „fyrstu AA samtökin“ því indjánar notuðu það meðal annars til að 

hreinsa fólk af heróín notkun (ÞLA_2, 2013). 
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eru andlega vaknaðir og þeirra sem eru það ekki sé að breikka. Hann segir að það gæti endað 

með því að það verði til tvær tegundir af mönnum. Þeir sem eru með það á hreinu að það sé 

meira í gangi en það sem við sjáum fara inn í þetta traust, hinir ekki. Hann segir þá að 

hugurinn okkar er svo magnaður, þegar við kölluð á eitthvað stórkostleg það gerist eitthvað 

stórkostlegt. „Það skiptir ekki máli hvað þú ferð oft í sweat, þú ferð alltaf dýpra og dýpra. Ef 

þú ert til í það, þá býður sweatið upp á það“ (ÞLA_7, 2015).     

 Rakel talar einnig um að í sweati verði maður að horfast í augu við sjálfan sig. En hún 

finnur mikinn mun á sér frá því að hún prufaði sweat í fyrsta sinn. Henni finnst hún hafa 

breyst, hún telur sig hafa til dæmis byggt upp þolinmæði í gegnum sweatið. Hún segir að 

þegar maður venjist sweatinu þá er allt þar inni svo eðlilegt og ekkert annað skiptir máli. 

Hvert sweat getur verið erfitt og tekið á. Henni finnst hinsvegar ekki eins erfiðir hlutir koma 

upp í sweatinu í dag eins og áður. Það hefur gefið Rakel mjög mikið eins og hún segir „þetta 

hefur gefið mér mjög mikið og hjálpað mér mikið með margt til að styrkja mig bæði andlega 

og líkamlega og bara maður fær bara einhvernveginn meiri kraft með sjálfum sér maður þarf 

ekki að leita eins mikið út á við. Þetta hefur þroskað mig gríðarlega og gert mér fært að 

takast á við þrautir lífsins“ (ÞLA_1, 2013).      

 Anna segir að hún fari í sweat til að losa sig við það sem hún þarf ekki og taka við því 

sem hún þarf. Hún talar um að í sweat fæðast oft mjög góðar hugmyndir. Hún talar þá um að 

hún fari í gegnum ákveðið myrkur og kemur út í björtu. Þá segir hún: „það að vera þarna inni, 

þetta er algjört tímaleysi. Þú veist þetta er svona að vera alveg á milli heima en maður er 

hvergi, maður er bara þarna. Þetta er bara eins og að vera já svona kannski inn í sjálfum sér, 

þannig að það er gríðarlega svona sérstök upplifun“. Þarna lýsir Anna að hún upplifi flæði, 

hún gleymir tíma og rúmi og upplifir sig í öðrum heimi. Fyrrnefnt hugtak Turner, 

millibilsástand (e. liminoid) varpar einnig ljósi á þessa upplifun. Í því ástandi upplifir fólk sig 

hvorki á staðnum né annars staðar, það er á milli tveggja heima. Hvorki í þeirri stöðu sem 

það var áður, en samt sem áður ekki kominn í nýja stöðu. Fólk er því á milli stiga þar sem 

hvað sem er getur gerst (Turner, 2007: 89-90).      

 Eldri dóttir Önnu fór fyrst í sweat þegar hún var tólf ára og upplifði hún mikla vellíðan 

og einnig gríðalegt frelsi. Anna lýsir því: „henni fannst þetta rosalega gott. Hún upplifði 

virkilega mikla vellíðan. Hún er svolítið svona stress týpa hérna og svona kvíðapési þannig að 

sko hún upplifði gríðarlegt frelsi og eftir þetta var hún öll svona einhvernvegin mjúk og það 

bara slaknaði svo á henni allri eftir á“. Yngri dóttir Önnu hefur einnig farið með henni í sweat. 
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Hún fékk fyrst að fara þegar hún var aðeins fimm ára. Þá var hún búin að biðja um að fara. 

Um það segir Anna eftirfarandi:   

 

Þetta var rétt fyrir jólin [..] sem hún kom með og það var alveg bara mjög fínt bara meðaheitt 

sweat og bara svona mjúkt. Ég var alltaf að spyrja hana hvort hún vildi fara heim því pabbi hennar 

var á bakvakt og tilbúinn að sækja hana ef hún vildi ekki vera meira. En hún var nú ekki á því að 

gefast upp og hún ætlaði að vera allann tímann. En hún grét eiginlega allann tímann eða svona 

það bara láku tár, hún bara grét bara svona æj þetta var svo svona fallegt. Það urðu allir rosalega 

bljúgir í sweatinu út af því að hún svona grét [..] það var voða sætt einhvernveginn [..] og hún svaf 

einhverja tólf fjórtán tíma eftir þetta sweat [..]. Ég veit ekki alveg hvað hún upplifði af því að hún 

svo sem er ekki kannski mikið búin að tala um það en það var eitthvað sem hún, sem að henni 

finnst gott af því að hún vill fara aftur og hún rukkar það tvisvar á ári að fara. Hún vill fara einu 

sinni á sumrin og einu sinni [..] fyrir áramót. Henni finnst það bara svolítið atriði að klára árið á því 

og ég veit ekki hvaðan hún hefur það. Við höfum yfirleitt farið og höfum gert það undanfarin ár

  

                                                                                                                                               (ÞLA_4, 2013). 

 

 

Heimir Logi á einnig barn sem hefur farið í sweat, hann á tólf ára son sem fór fyrst aðeins 

tveggja ára að aldri. Hann kom reglulega með þangað til hann var átta eða níu ára gamall. Þá 

hætti honum að finnast það spennandi. Hann settist þá oft fyrir aftan Heimi Loga, vafði sig 

inn í handklæði og svaf á meðan á sweatinu stóð. Heimir Logi segir að börn þurfi ekki þessa 

hreinsun líkt og fullorðnir, þau eru hrein. Hann segir ennfremur að þegar barn kemur í 

heiminn þá er það bara ljósið sitt það er ekkert annað (ÞLA_7, 2015).  

 

4.2 Endurfæðing og hreinsun 
 

Viðmælendurnir virðast allir upplifa einhverskonar endurfæðingu eða það að vera 

endurnærð að sweat athöfn lokinni. Þau eiga það sameiginlegt að stunda sweat bæði fyrir 

sálina og líkamann. Nonni lýsir upplifun sinni af því þegar sweat  athöfn er lokið og segir:  

 

Þegar sweatið er búið og við skríðum út þá er eins og við höfum endurfæðst að einhverju leyti 

eða að miklu leyti út af því að maður er bæði hreinn á sálu og líkama. Manni líður einhvernveginn 

endurnærður og ef maður er þreyttur þá er þetta svona góð þreyta. Maður sefur alveg tíu tíma, 
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tólf tíma og fjórtán tíma, það er ef maður er þreyttur. Ég hef farið í sweat og sofið í þrjá tíma og 

farið í ferðalag þannig að það er æðislega misjafnt, maður er ekkert að upplifa allt það sama. En 

ég man það á tímabili þá svaf ég í tólf, fjórtán tíma eftir sweat og margir gera það því þá varstu 

þreytt það sko vinnur aldrei gegn þér heldur færðu frið til þess að upplifa það sem þú þarft og líka 

bara eins og þegar maður stendur upp og þá bara húðin á manni glóar. Ég man einmitt þegar 

Somp Noh Noh var, þá sko fannst mér svo sérstakt oft þegar að hann kom út úr sweatinu þá 

fannst mér eins og hann hafði yngst um tíu ár skilurðu fyrir utan það þegar hann brosti þá hélt ég 

að hann hefði gleypt sólina þannig að það var ótrúlega flott sko [...] það var svo oft sko að þó 

maður væri kannski að heyra sama hlutinn í þriðja skipið þá var þetta aldrei það sama út af því að 

allt í einu uppgötvaði maður eitthvað sem að maður hafði ekki fattað áður þannig að eins og ég 

segi ég er búinn að standa í þessu núna í maí í tuttugu og tvö ár og ég hef aldrei farið í sama 

sweatið tvisvar og aldrei séð eftir að hafa farið þannig að þetta gerir eitthvað og líka þetta hefur 

hjálpað fólki og eins og ég segi er þetta búið að vera æðisleg forréttindi að fá að kynna eitthvað 

svona og bara og ég veit að þetta er komið til að vera  

                                                                                                                                                     (ÞLA_2, 2013).

  

  

 

Nonni útskýrir hvað er átt við með því þegar sagt er að fólk deyi í sweati. Hann segir: „eins og 

í sweatinu þegar maður deyr þá er það orkan í manni sem deyr en ekki það að maður deyi 

hreinlega eða sko bókstaflega þetta heitir „sjamannsdauði“ þá hnígur maður niður og svo 

lifnar maður við og þá er maður bara nýr maður, það er engin tilfinning æðislegri en að vera 

nýr“. Hann segir ennfremur „besta tilfinning sem ég fæ er að vera nýr. Þá er gaman að vaska 

upp, þá er gaman að öllu“ (ÞLA_2, 2013).       

 Rakel segir einnig að maður er að deyja sjálfum sér í sweatinu og þess vegna að 

núlstilla sig svolítið frá öllu. Þegar það eru allskonar erfiðleikar í gangi í hennar lífi þá á hún 

þarna stefnumót við sjálfa sig og sálina sína. Hún reynir þannig á sig að henni finnst hún vera 

alveg búin á því. Þá getur hún risið upp aftur, með nýja orku. Þessi upplifun viðmælendana 

skírskotar til sjamanadauða og segir Nonni að þessi upplifun kallist bókstaflega 

sjamanadauði. En honum er meðal annars lýst þannig að eftir að einstaklingur hefur upplifað 

mörk algjörrar tortímingar og „lent á alheimsbotninum“ er andrúmsloftið almennt séð eins 

og lausn úr ánauð, frelsun, endurlausn, kærleikur og fyrirgefning. Einstaklingurinn upplifir að 

byrðum sé af honum létt, hreinsun og hreinleika. Auk þess talar hann um að hafa losnað við 

ótrúlega mikið magn af persónulegu „rusli“, sektarkennd, árásargirnd og kvíða (Walsh, 2007: 

71-73). Viðmælendurnir eiga það sameiginlegt að öðlast nýtt upphaf að athöfninni lokinni. 

Rakel lýsir meðal annars reynslu sinni af sweat með eftirfarandi orðum:  
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Þetta reynir svo á þetta er ekki bara líkamlegt þetta er líka andlegt og sálarlegt og þú ert í eins og 

ég sagði áðan, í stefnumóti við sjálfa þig og þú ert gjörsamlega í, já þú ert í algjöru myrkri og það 

koma upp rosa miklar tilfinningar og ótti og það er mikill hiti og mörgum langar kannski svona að 

[..] bara hlaupa út og gefast upp. En [..] það eru söngvar og allskonar til þess að hvetja mann í 

gegnum þetta og það er áviningurinn að þegar maður fer í gegnum það og hérna og maður kemur 

út bara sigursæll og í mikilli bara gleðivímu. Manni líður bara eins og, mér líður oft eins og ég sé 

bara nýfædd sko það er voða, það er líka í þessu við svitnum svo mikið að það fara allskonar 

eiturefni úr líkamanum                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           (ÞLA_1, 2013). 

  

 

Rakel talar einnig um að þegar hún kemur út að athöfninni lokinni finni hún aukin kraft. 

Hún segir sweat vera gríðarlega hreinsun. Hún segir að líkamlega hreinsunin felist í 

öllum svitanum og að andlega reynir þetta þannig á að maður þarf að treysta á sjálfan 

sig og treysta lífinu fyrir sjálfum sér (ÞLA_1, 2013).     

 Anna upplifir einnig þegar sweat athöfn er lokið að hún sé endurnærð og þá 

ekki bara í líkamanum heldur einnig í sálinni. Hún segir sweat vera á við góða 

sálfræðimeðferð, þá segir hún: „það er sko tekið til alveg í kollinum á manni og alveg 

niður í tær sko. Þetta er eins og að taka til í eldhússkápunum heima hjá sér sko, bara 

sópa út öllu því sem er orðið útrunnið“ (ÞLA_4, 2013). Anna talar um að hún finni auk 

þess mun á líkamanum eftir sweat og þá sérstaklega á húðinni. Hún segir að húðin 

mýkist eftir sweatið. Hún talar um að húðin virki olíuborin án þess þó að vera fitug í 

marga daga eftir sweat. Hún talar einnig um að það sé eins og sogæðakerfið taki við sér 

og fari í góða virkni. Að öll líkamstarfsemi verði mikið virkari. Hún finnur hvernig 

þreytan og spennan í vöðvunum minnka eftir sweat og hún finnur mikla ró. Hún segir 

að allur líkaminn og vitundinn róist eftir sweat og að líkaminn komist í ákveðið 

jafnvægi. Eiginmaður hennar fann einnig mun á húðinni og líkamanum eftir sweat og 

honum leið virkilega vel eftir á. Honum fannst samt sem áður alveg nóg að fara tvisvar 

(ÞLA_4, 2013).         

 Sweat hefur einnig hjálpað Nonna töluvert, en hann hefur verið að glíma við 

astma og fann hann breytingu eftir fjórða sweatið sem hann fór í. Þá segir hann: „fyrir 

mig í sambandi við astma þá [..] hafði ég þvottapoka sem var blautur, þá andaði ég 

gegnum hann og þannig gat ég hægt og rólega látið þetta vinna með mér sko en það 
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var æðislega mikil breyting eftir fjórða sweatið þá var það eins og ég svona samlagaðist 

þessu“ (ÞLA_2, 2013). Nonni segir einnig að sweat hafi hjálpað öðrum til dæmis þá 

talar hann um að ungt fólk með slæma húð hafi farið í sweat og eftir það séð 

breytingar á húðinni. Húðin var þá allt önnur og líðan fólksins betri. Nonni segir sweat 

vera eitthvað sem maður helgar sér og að það sé komið til að vera. Hann telur sweat 

vera fljótvirka og góða leið til að hreinsa sig á líkama og sál (ÞLA_2, 2013).  

    

4.3 Tenging við móður jörð og náttúruna 

 

Nonni segir sweat tjaldið líta út eins og skjaldbaka, sem hann segir vera elsta táknið fyrir 

móður jörð. Hann líkir þá tjaldinu við móðurkvið. Hann segir glóðinn í steinunum vera kóral, 

sem er sami litur og fóstrið sér í móðurkviði og að inni í tjaldinu sé fólk í móðurkviði jarðar. Í 

sweatinu gefur hann móður jörð öll óþægindin í myrkrinu.    

 Hann segir að það er talað um að fara fjórum sinnum í sweat til að helga sig því, þá 

myndast tenging við náttúruna. Hann lýsir sínu fjórða sweati þannig:   

 

Það var einmitt yndislegt þegar ég fór í mitt fjórða sweat þá fyrst fattaði ég að gefa mér jörðina 

eða sko þá gaf ég móður jörð allar mínar áhyggjur og öllu út henti og það var yndisleg upplifun en 

sko það sem mér þótti æðislega vænt um að það var að ég fann kærleika móður jarðar og líka 

hjartsláttinn og líka hvað hún er æðisleg. Ef við viljum frið þá verðum við að sættast við náttúruna 

og dýrin. Samskipti mín við bæði náttúruna og dýrin hafa aukist, það er fyrir utan að mér líður 

betur.  

 

 Hann segir ennfremur:   

 

Það náttúrulega má segja að fyrir utan það að vera yfir mig ástfanginn af móður jörð og bara 

elska móður jörð þá bara, mér finnst hún svo yndisleg og bara frábær út af hún er eina sem að þú 

getur gefið neikvætt og hún gefur þér ljós skilurðu. Þú gefur henni höfuðverki og hún gefur þér 

ljós. Móðir jörð tekur öllum gjöfum sem koma [..]. Það sem mér finnst forréttindi og æðislegt við 

að hafa unnið að þessu, er þá þessi ást mín á móður jörð og líka það sem ég uppgötvaði í gegnum 

móður jörð það var að uppgötva dýrin skilurðu og mér finnst sko forréttindi að fá að umgangast 

frjáls dýr. Líka sko einmitt eins og [..] Hrafnafoss og Arnarfoss þeir eru hérna í kring og svo er 

Indjánagilið þetta er mjög sérstakt að við skyldum vera að búa hér þegar við kynnumst þessu sko 
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[..] út af því að þetta var hér hvort sem er og margir krakkar sem að ólust upp hérna í kring tengja 

örugglega Elliðaárdalinn við indjána. Það voru ekki indjánar í Elliðaárdalnum en þetta er svolítið 

sérstakt en þetta er komið til að vera og þetta verður meira 

                                                                                                                                               (ÞLA_2, 2013). 

 

Tenging Nonna við móður jörð er sterk - tengslin eru persónuleg. Þá hafa indjánar alla tíð 

heillað hann og segir hann þá vera nær okkur en við gerum okkur grein fyrir.  

 Þá segir Heimir Logi að maður nái sambandi við allt í náttúrunni ef maður vill. Hann 

talar um móður jörð og segir: „það er athöfn í byrjun sem tengir við móður jörð sko, það er 

eiginlega byrjunarsöngurinn að þú tengir þig við móður jörð og svo lokum við sweatinu með 

þakkarsöngi til móður jarðar. Af því hún heldur á þér þarna í sweatinu. Hún heldur utan um 

þig og tekur við öllu frá þér alveg sama hvað það er“ (ÞLA_7, 2015). En Rakel talar einnig um 

þessa tengingu við náttúrunna. Hún upplifir að hún sé nálægt upprunanum. Hún segir þá 

eftirfarandi: „það sem ég sækist eftir í sweatinu er þessi nálægð við upprunann þetta er eins 

og að vera inn í móðurkviði af því við erum alveg í kolniðamyrkri og þegar steinarnir loga 

rauðir þá er það sama birtan og inni í móðurkviði þannig að það er svona tækifæri til að 

endurskapa og fæða eitthvað fram í okkur sem við gleymum oft í erfiði dagsins“ (ÞLA_1, 

2103). Rakel segir að henni finnist ekki lengur erfitt að sitja sweat, hún upplifir sig sterkari í 

andanum sínum. Hún upplifir sig auk þess jarðtengdari og henni finnst þá gott að heilla 

jörðina. Ef henni finnst hún vera að gefast upp í sweati á einhvern hátt þá leggst hún niður og 

finnur hjartsláttinn frá jörðinni. Hún talar um þessa tengingu við móður náttúru í sweatinu. 

Hún finnur strax þessi tengsl þegar verið er að ná sér niður á jörðina og slappa af við eldinn, 

áður en haldið er inn í sweat tjaldið.  

 

4.4 Táknheimur (æðri máttur) og yfirnáttúruleg upplifun 
 

Sweat á ekki samleið með trúarbrögðum en viðmælendur mínir eiga öll sína persónulegu trú 

og trúa á einhverskonar æðri mátt. Nonni tengir sweat ekki við trúarbrögð. Hann segir fólk 

ekki þurfa að trúa á það, en hinsvegar getur það flýtt fyrir virkni. Hann segir sweat í rauninni 

ekkert hafa með trú að gera, það er algjörlega undir manneskjunni sjálfri komið hvernig og 

hvenær sweatið virkar fyrir það. Honum finnst þó skipta máli að fólk sé opið fyrir því. Hann 

talar sjálfur um sína trú þegar hann talar um sweat. Hann segir að trú eigi að veita manni 
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traust og frelsi. „Það er undir manni sjálfum komið að trúa, en maður á að vera frjáls í trúnni 

og að vera ekki skyldugur til að gera eitt eða neitt“ (ÞLA_2, 2013). Þá trúir Heimir Logi á guð, 

það er að segja æðri mátt, en hann lýsir því á eftirfarandi hátt:  

  

 

Það er til guð sem er hafinn yfir öll trúarbrögð sko [..]. Það er bara þú ljósið, þitt og svo guð. Það 

er bara það sem þarf að tengjast. Á milli þín og guðs eru fullt af blekkingum og rugli sem eru alltaf 

að reyna að leiða okkur eitthvað annað. Þar er sem sé, við búum í helvíti. Helvíti er ekkert ofan í 

jörðinni eða eitthvað svoleiðis. Það er hér og nú og það er alltaf að reyna að fá okkur til þess að 

líða illa. Alltaf að reyna að sá því að okkur vanti eitthvað eða þurfum eitthvað. Það er alltaf reyna 

að leiða okkur frá því að tengjast ljósinu okkar og þar með bara æðri mætti [..] sko bara guði.[..] 

Svo tekur mannskeppnan eitthvað[..] og býr til eitthvað ljótt apparat sem er ekki fallegt, mér 

finnst það ekki fallegt. Mér finnst trúarbrögð mesta böl heimsins 

                                                                                                                                                      (ÞLA_7, 2015). 

 

 

Heimir Logi hefur aldrei litið á sweat sem trúarathöfn. Honum finnst trú vera meira í hjarta 

fólks - mjög persónulega. Rakel segist þá trúa á guð á himnum, en aðeins eins og hún skilur 

hann. Hún segir að hann er ekkert tengdur kristni trú heldur frekar afl sem hún tengist.   

 Heimir Logi segir að inni í sweati séu allskonar andar sem hjálpa. Hann biður fólk 

yfirleitt um að tengjast einhverjum úr andaheiminum í sweatinu. Það fer hringur í það að 

tengjast einhverjum sem er farinn. Hvort sem það eru vinir, ættingjar, gæludýr, vættir eða 

guðir (ÞLA_7, 2015). Nonni talar þá um að inn í sweat tjaldinu hafa sumir séð sýnir, það getur 

verið í glóðinni í steinunum. Fólk getur til dæmis séð liti, dýr, verndara sína og fleira. Hann 

segir sweat vera sterka svörun, það er ákveðið tímaleysi. Ef maður ætlar að ná sambandi við 

andlega heiminn er tímaleysið nauðsynlegt. En hann segir að hægt sé að ná sambandi við 

andaheiminn, verndara og vætti, forfeður og formæður sína í sweati. Honum finnst 

mikilvægt að tengjast sínum verndurum og vættum. Hann segir hinn mikla anda hafa oft 

komið inn í tjaldið til þeirra. Þá segir hann að ef fólk grætur í sweatinu, þá er hvert tár 

demantur og andarnir vita og skilja það. Það kom einu sinni lítil stelpa í sweat til hans, hún 

grét frá byrjun til enda. Hún sagði Nonna frá því eftir sweatið að hún hafi séð kórónur, 

armbönd, hringi og hálsmen.         

 Heimir Logi lýsir því að inn í sweatinu missi hann tengsl við hin veraldlega heim. Hann 
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segir: „inn í sweatinu er ég í grið, ég kalla það bara grið. Ég er einhvernveginn bara stikkfrí frá 

allt og öllu. Mér líður rosalega vel í sweatinu sjálfu hvort sem það er erfitt eða auðvelt fyrir 

mig. Ég er stikkfri frá þessum veraldlega heimi“ (ÞLA_7, 2015).    

 Það er skýrt að í sweatinu er tenging við annan heim (veruleika) og æðri mátt. 

Hugtökin helgisiður og leikur varpa ljósi á þessa upplifun. Bæði helgisiður og leikur fær fólk til 

að upplifa sig tímabundið í „öðrum veruleika“, aðskilið frá hversdeginum. Sá veruleiki gerir 

fólki kleift að setja sig öðruvísi á svið en það er dags daglega. Því breytir helgisiður og leikur 

fólki annaðhvort tímabundið eða til frambúðar (Schechner, 2013: 52-53). Í sweati ríkir 

millibilsástand, fólk upplifir sig sem hluta af heild eða hóp þar sem allur félagslegur og 

persónulegur munur hverfur (Turner, 2007: 90-91). Fólk er ekki hluti af ákveðnu samfélagi 

þar sem reglur gilda, heldur á milli stiga þar sem hvað sem er getur gerst. Millibilsástandinu 

fylgir einhverskonar færsla eða umbreyting. Einstaklingur í því ástandi er á milli tveggja staða 

(Turner, 2007: 89-90). Það er fátt annað sem kemst að á meðan á athöfninni stendur. Fólk er 

í algjöru flæði, það gleymir tíma og rúmi og tengsl við umhverfið hverfur. Hugtakið flutningur 

á vel við sweat, en það er flutningur allt frá byrjun til enda, allt frá undirbúningnum að 

athöfninni lokinni. Hugtakið á við um athafnir sem eiga sér stað allstaðar. Það getur verið allt 

frá einhverju sem maður gerir dagsdaglega, að æfðu leikatriði. Þá getur það verið bæði 

meðvituð og ómeðvituð athöfn eða hegðun (Schechner, 2013: 28-31). Heilagur tími er 

bundin við sweat tjaldið, frá því að iðkendur fara inn í tjaldið og þangað til þeir koma út að 

athöfn lokinni. Staðurinn þar sem sweat er haldið er heilagur, þar eiga helgisiðir sér stað og 

fólk slítur sig frá hlutverkum hversdagsins.    
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Lokaorð 

 

Sweat er athöfn að hefðum indjána frá Norður Ameríku. Það hefur verið stundað í margar 

aldir og er ríkulegur hluti af menningu og sögu þeirra. Sweat er talið vera hreinsandi og iðka 

indjánar það í hreinlætis og heilunarskyni. Það er nátengt daglegu lífi þeirra. Athöfnin er ein 

af nokkrum trúarathöfnum þeirra sem ber þá frá fæðingu, í gegnum lífið, til dauða og loks að 

handan.            

 Sú iðkun að gusa vatni yfir heita steina í því skyni að búa til hreinsandi gufubað er 

algeng í mörgum öðrum hlutum heimsins, utan við heim frumbyggja í Ameríku. Þótt indjánar 

hafi stundað sweat athafnir í margar aldir hafa svipaðar athafnir fyrirfundist annarsstaðar í 

heiminum í gegnum söguna. Finnska sánan þykir svipast til sweat athafna og eru margir 

sagðir upplifa svipaða hreinsun í sána, bæði líkamlega og andlega. Þá er einnig hægt að 

nefna gufubaðshús í Norður-Rússlandi. Fjöldi annarra athafna víðsvegar um heiminn eru 

einnig keimlík sweat.          

 Á tímum nýaldarhreyfingarinnar dreifðust mismunandi útfærslur af sweat víða um 

vestrænan heim, um alla Ameríku og Evrópu. Í þrjátíu ár hefur allskonar fólk stundað sweat 

af ýmsum ástæðum á Íslandi. Til að byrja með var það mest megnis andlega þenkjandi fólk 

sem aðhyllist hugsunarhætti nýaldarinnar, viðhorf þeirra einkennist af víðsýni, kærleika og 

umburðarlyndi og snýst meðal annars um að vinna í sjálfum sér. Vinsældir sweat hafa verið 

sívaxandi og í dag virðist vera talsverð eftirspurn eftir því að komast í sweat, bæði í því skyni 

að hreinsa sig og að hafa gaman, en hóparnir sem stunda sweat virðast verða sífellt 

fjölbreyttari.            

 Fyrir hverja sweat athöfn kemur hópur iðkenda saman í undibúning. Það er ekki 

nauðsynlegt að einstaklingar innan hópsins þekkist persónulega. Sumir eiga lítið sem ekkert 

sameiginlegt en aðrir lifa svipuðum lífsstíl. Það eina sem hópurinn á sameiginlegt er að 

stunda athöfnina saman frá byrjun til enda. Flestir vita um hvað athöfnin snýst og þekkja 

hugmyndafræðina á bakvið hana, í það minnsta þeir sem stunda hana að staðaldri. Hópurinn 

getur upplifað svokallaða hópkennd og oft þegar í stað við undirbúning fyrir athöfnina sjálfa. 

Fólk kemur saman sem ein heild, þar sem allir eru jafnir. Það iðkar sömu athöfn á sama stað, 

en þrátt fyrir það getur upplifunin verið gjörólík milli einstaklinga, en þó einnig svipuð. Það er 

afskaplega misjafnt hvernig upplifun fólks er, enda segja viðmælendur mínir að ekki sé hægt 

að fara í sama sweatið tvisvar, þó þau hafi svipaðar upplifanir þá eru þær aldrei eins.  
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Fátt annað kemst að hjá fólki meðan á sweat athöfn stendur. Fólk getur upplifað sig í algjöru 

flæði, það gleymir tíma og rúmi og tengsl við umhverfið hverfur. Það getur upplifað sig 

tímabundið í „öðrum veruleika“, aðskilið frá hversdagsleikanum. Sweat athöfn er flutningur 

allt frá byrjun til enda, allt frá undirbúningnum að athöfninni sjálfri lokinni.   

 Flestir hópar eiga helgisiði sem meðlimir þeirra framkvæma innan sinna raða. Sweat 

athöfn flokkast sem helgisiður. Athafnir helgisiða geta verið tóbaksathöfn, bænir, söngvar og 

fleira. Í sweatinu er tenging við annan heim (táknheim) og æðri mátt, þar er tenging við 

andaheimin og yfirnáttúrunna. Leiðbeinendur athafnanna mæla með því að fólk reyni að ná 

sambandi við forfeður- og mæður sína og einnig anda og vætti. Þá er einnig tenging við dýr 

og móðir náttúru. Auk þess er talað um að deyja sjálfum sér og endurfæðast í sweati og að 

öðlast nýtt upphaf að athöfninni lokinni, það skírskotar til sjamanadauða þar sem 

einstaklingur upplifir einskonar endurfæðingu, lausn úr ánauð, kærleik og fyrirgefningu. 

Einnig að byrðum sé af honum létt, hreinsun og hreinleika.     

 Viðmælendur mínir eru öll andlega tengd, þau segja tilganginn með sweat vera að 

hreinsa anda sinn og líkama í tengslum við náttúrukraftana og endurfæðast á táknrænan 

hátt. Þau segja skilið við fortíðina hverju sinni og upplifa sig sem endurnærð að sweat athöfn 

lokinni. Þau tengjast einnig upprunalegum kjarna sínum og öðlast nýtt upphaf á táknrænan 

hátt með þökk við móður jörð, forfeður og mæður. Þau finna einnig mikinn mun á húðinni 

eftir sweat. Samkvæmt þessu upplifa þau töluverða hreinsun að innan og utan.  

Þrátt fyrir að viðmælendur mínir tjái upplifun sína af einlægni og heiðarleika, þá er 

erfitt að líta fram hjá gagnrýni fræðimanna. Nýöldin hefur verið gagnrýnd fyrir að vera 

birtingarmynd nútíma kapítalisma. Á Íslandi greiðir hver einstaklingur 8.000 til 10.000kr fyrir 

þátttöku sína í sweat athöfn. Þá vaknar upp sú spurning hvort sweat hefðin sé umfram allt 

vel markaðssett tískubylgja innan nýjaldarhreyfingarinnar í vestrænu samfélagi? Er búið að 

umbreyta sweat hefðinni í söluvarning fyrir neytendur á markaðstorgi nútíma kapítalismans? 

Þessum spurningum er aðeins hægt að svara með hliðsjón af niðurstöðum rannsókna. Þess 

vegna tel ég að tengsl nýaldarinnar, þá sérstaklega sweat, við nútíma kapítalisma sé verðugt 

viðfangsefni rannsakenda á komandi tímum.  

 Áhugavert væri að kafa dýpra í sögu indjána og hugmyndfræðina á bakvið sweat 

athafnir. Auk þess að gera ítarlegri rannsókn á viðhorfum og upplifunum iðkenda. Að lokum 

væri athyglisvert að varpa ljósi á hver áhrif vestrænnar menningar eru á sweat athöfnina og 

iðkendur.           
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 Sweat er heillandi athöfn með sterk tengsl við náttúruna. Athöfnin er athyglisverður 

farvegur hefða indjána í hinn vestræna heim. Hvað er það við sweat sem gerir það að verkum 

að athöfnin hefur vaxið hart nær í þrjátíu ár? Það væri mikil einföldun að segja að vaxandi 

vinsældir og varðveisla athafnarinnar grundvallist einungis á öflugri markaðsetningu. Óhætt 

er að álykta að sweat athöfnin standi á styrkari stoðum en þeirri. Það er ómögulegt að 

útiloka að frásagnir viðmælenda séu sannar, að um raunverulega heilun sé að ræða og 

andlega vakningu sem ekki er hægt að skýra með rökunum einum. Það er greinileg þörf hjá 

fólki fyrir andlega vakningu og að slíta sig frá hversdeginum. Einnig að upplifa sig nálægt 

upprunanum og í móðurkviði. 
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