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Referat frå møte i Vestnes seniorakademi onsdag 7. oktober: 

Odd Søraas: ‘Den andre sida’ - gjenferd, blodstemming, tussar og trolldom i 

bygdene våre  

Odd hadde tenkt å starte med ein liten dialog med Elsa Rypdal, som har erfaring som  

‘vertinne’ for prestegards-spøkelset, men Elsa var diverre sjuk.  Men me fekk høyre om 

«krinolinedama» – som ein har meint er prestefrua Anna Wilhelmine Krohg. Ho har vore sett 

både av forpaktaren på prestegarden, Edvin Misfjord, og av Georg Almås og Jakob Strømme 

då dei var gutungar og skulle til prestegarden med ei kasse storsei, og møtte henne på 

vegen. Gutane kom seg fort heim att – utan å levere storseien! Ein alternativ teori med 

omsyn til identiteten har vore sett fram av Einar Baltzersen – at «krinolinedama» er 

prestedottera Hilmara Krohg som døydde av tuberkulose i 1863, etter at brudekjolen var 

gjort ferdig. Utanom «krinolinedama» er det få døme på synsopplevingar av attgangarar i 

Vestnes – den einaste utanom «krinolinedama» skal vere gamle Wetteland (død 1934), som 

‘mange’ har sett gå med vassbøtta frå brønnen lenge etter at han var død.  

Elles er det vanlegaste at ein ikkje ser spøkelsa, men opplever deira nærvære med lyd, lukt,  

kald trekk og ei kjensle av uhygge. Grunnen til at dei døde går att, skal oftast vere at dei kjem 

att fordi dei har noko uoppgjort frå livet på jorda.  

Ei anna type attgangarar – på grensa til dei underjordiske – er utboren. Det er gjenferd etter 

nyfødde barn som var sette ut i skogen for å dø, slik det var lov før kristendommen kom til 

Noreg (og kanskje gjort i dølgsmål seinare). Utboren  opplever ein då logisk nok i utmarka, 

der den kan legge seg på skuldrene til vandraren og bli opplevd som ei sterk tyngsle. Det er 

då to ting ein kan gjere for å bli kvitt utboren, enten å komme seg inn på dyrka jord, eller å 

døype utboren der og då ved å seie til dømes «I dæpe de på von, Guri eller Jon» - det 

utboren først og fremst er ute etter, er nemleg å få eit namn.  

Den mest kjente utbor-historia frå våre kantar er Molnes-trollet på Vigra, skildra av presten 

Hans Strøm i bokverket  Physisk og Oeconomisk Beskrivelse over Fogderiet Søndmør 

beliggende i Bergens Stift i Norge, som kom ut i to bind 1762 og 1766. Molnes-trollet var dels 

gjenferd, dels utbor, dels poltergeist (bankeånd), og var årsak til mykje uro og spetakkel der 

det heldt til i fjøset på garden. Trollvesenet svara på ulike vis når ein tala til det. Det fekk 

kyrne til å mjølke dårleg og kasta møkk i mjølkebøtta.To prestar greidde til slutt å stoppe 

trollvesenet som romsterte i fjøset i 1734-35. Visstnok skulle det ha sitt opphav i eit slag 

forbanning frå ein samegut som var der i 1733, og hadde vorte standhaftig avvist av Siri 

budeie.  Petter Dass har ei noko liknande historie frå Steigen i Nordland, som ein også finn i 

Nordlands trompet. 

«Hett fålkje», - det andre folket - dei underjordiske med hulder og haubokk (den mannlege 

partnaren til huldera) var (som oftast) usynlege sambygdingar og ‘parallellar’ til menneska. 

Dei òg opplevde ein oftast i utmarka - på setra, på jakt og fiske, men med somme unntak. 

Mellom anna var det på ein gard dei stundom kjente lukt av steikte potetkaker stige opp frå 

kjellaren – det var huldrefolket som laga mat. Og langt opp mot vår tid, men før dei hadde 
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utslagsvaskar og difor slo ut vaskevatnet på tunet, sa eldre folk når dei slo ut heitt vatn «No 

må de passe dåkkå, no sler i heitt». Odd hadde sjølv minne om slikt etter mor og mormor. 

Elles kunne det vere eit slag positiv  sameksistens mellom «hett fålkje» og menneska – og 

gjorde ein haugfolket ‘æ bæne (ei beine)’, kunne ein bli rikt belønna.  

Elles fekk me høyre om bergtaking, med eksempel frå Rødvenfjorda frå slutten av 1600-talet. 

I ei tingbok finn me ei sak frå lagretten, der jenta Marte forklarte seg i detalj om korleis ho 

hadde vorte bergteken, og om livet på ‘den andre sida’.  Ho vart til slutt kasta ut at att frå 

samfunnet der, fordi ho ikkje ville gifte seg med sonen til matmora. Lagretten stilte ingen 

kritiske spørsmål til det ho fortalte.   

Det ein elles kunne nytte for å oppheve trolldom, var å kaste stål (til dømes ein kniv) over 

den/det det gjaldt, geværskot verka bra, og Jesu namn og Fadervår. 

Bytingar vart nemnt – det vanskapte barnet som vart lagt i vogga i staden for eit friskt, 

velskapt barn. 

Av heilt ny dato er at dei underjordiske har vorte erstatta av dei utanomjordiske, og at ein 

kan bli bortført av UFO-folk. Dette forstår ein ikkje sjølv at ein har blitt, nokon må fortelje ein 

det, og dette skal visstnok ha blitt ein psykologi-spesialitet i Trump-land. Det skjer helst når 

ein søv, eller køyrer bil på lange, aude vegstrekningar. 

Så gjekk foredragshaldaren over til å snakke om trolldom – jamvel i 2020 har vi fått høyre ei 

kvinne fortelje at ho måtte leve med at folk i bygda meinte ho kasta trolldom over andre. 

Trua på svart magi – skadeleg trolldom – har likevel i stor grad fått vike for trua på kvit magi 

– positiv trolldomskraft og trua på helbredande evner. Trur ein på det eine, er det logisk at 

ein også må tru på det andre. 

Vi fekk høyre om prosten Stub som hausten 1819 drukna på Tresfjorden saman med 5 

rorskarar då han skulle til Tresfjord kyrkje for å halde messe. Rorskarane vart attfunne, men 

presten vart aldri funnen. Årsaka til kollseglinga skulle vere hemn frå ho Mortens-Brit (Brit 

Olsdatter f. 1745) frå Helset, gift til Mortensgarden på Vike, som Stub hadde nekta den 

heilage nattverden fordi han såg det sat ein svart ramn på skuldra hennar. Ho la ei skål i ein 

stamp med vatn og rørte rundt, til skåla velta og sokk, då drukna presten på fjorden. 

Hekseprosessane vart omtala, dei skjedde ikkje i mellomalderen, men etter reformasjonen, i 

perioden 1550-1650. Det er om lag 2000 hekseprosessar vi kan finne beretningar om, ca. 

350 enda med dødsdom, 80% gjaldt kvinner.  Det var tre slag brotsverk her, med stigande 

grad av alvorlegheit: signeri – å lækje sjukdom og skade; maleficium – vonde gjerningar; og 

diabolisme – pakt med Satan.  Det var ‘signekaillar’ og ‘signekjerringar’. Det var av ein eller 

annan grunn flest slike saker på Sunnmøre, med fleire brende av begge kjønn, færre på 

Nordmøre, og berre eit par kjende saker i Romsdal. Den eine var ei signeri-sak frå Rød i 

Nesset i 1616 med fem tiltala. Saka gjaldt jorddraging eller jordsmyging, der dei hadde 

freista å gjere eit sjukt barn friskt ved å dra det under ei lang torve som var løyst på sidene 

men hekk fast i begge endar. Motsols, sjølsagt – elles verka det ikkje, og på ein torsdag kveld, 

då var krafta sterkast. Den andre saka gjaldt ein mann i Løvika i Tresfjord, som hadde fått to 

mann til å reise til Nordfjord for å søke råd hos ei signekone (runekjerring) for eit sjukt barn. 
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Elles var støyping noko som vart nytta for å tyde fenomen og sjå inn i framtida. Ein smelta 

bly – helst skrapa frå innfatninga til eit kyrkjeglas – og slo det ned i kaldt vatn, som skulle 

vere frå ei elv eller ein bekk som rann nordover.  Ein tolka så figuren metallet danna når det 

stivna i vatnet.  

Siste temaet i foredraget var blodstemming, den ‘magiske’ evna somme menneske har til å 

stoppe blod. Best verkar det om blodstemmaren har kroppskontakt med den som blør, men 

det kan og verke over lang avstand. Blodstemmaren måtte vite namnet på den som blødde, 

og helst når vedkommande var fødd. Ei magisk remse vart så sagt fram, eller rettare sagt 

mulla, for ingen måtte høyre den tydeleg - den måtte nemleg lærast i ungdommen og 

haldast hemmeleg. Remsa låg nær opp til Bibelen og bibelske referansar –  den kunne starte 

slik som «Statt stille blod, som solen stod, i Gideons dal osv (ref. Josvas bok)», eller «Statt 

stille blod, som vannet stod, i Jordans flod, osv». Avslutninga var – og er – ved Faderen, 

Sønnen og Den hellige Ånd, og gjerne også Fadevår til slutt. Det var høveleg mange som 

kunne stemme blod. Andreas på Vikhjella (1863-1950) var ein blodstemmar av nyare dato, i 

Tresfjorda var det ei tid tre. 

Elles kan dei som vil prøve sjølve – Anton Christian Bang, prest på Gran, Hadeland  og seinare 

biskop, gav ut ei formularsamling «Norske hexeformularer og magiske opskrifter» (1901–02), 

som seinare er komen i ny utgåve. 

Odd Sørås avslutta med å sitere skeptiske forfattarar. Først Nils Kjær, som kunne godta at 

‘det åndelige legeme’ kom att, men ikkje kvite gevant eller andre klesplagg – ‘disse 

manufakturers gjenopstandelse’ meinte han måtte vere den reine blasfemi. (Slutten for 

«krinolinedama»?). Og Henrik Wergeland skreiv i Normandens Katechisme (1832, hefte av 

‘For Almuen’) at ‘det spøker indenfor panden’ – det overnaturlege er (berre) inne i hovudet 

til folk.  

Iallfall, ein sal så fullsett som coronaen tillet, fekk ein time som både var morosam og 

underhaldande. Einaste innvendinga frå referenten er at me fekk ikkje høyre noko frå sjø og 

fiske. Det var nok tida som gjorde at dette området måtte ligge - vonaleg får me høyre om 

det i eit neste foredrag? – for Odd Sørås er mykje velkomen attende seinare. 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/1901
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