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Tag Braadden af en Levende 
Hugorm og set i hindes Klæder 
hende uvidende 
saa elsker hun dig.

flittig i bruk. Svartebøkene er gjerne slitte, 
og i mange av manuskriptene er det rett og 
slett slitt hull. Dermed kan det være svært 
vanskelig å tyde teksten.

Sorte kunster på skjermen 
I februar i år lanserte Norsk Folkemin-
nesamling ved IKOS, Universitetet i Oslo 
internettarkivet Trolldom i Norge. I dette 
arkivet er omkring 110 svarteboksmaus-
kripter blitt digitalisert og ordnet. Det er 
nå mulig i finne frem til enkeltformler i 
svartebøkene ved hjelp av indeksord og 
klikkbare innholdsfortegnelser. I tillegg 
har edisjonsfilolog Maren Dahle Lauten 
transkribert over 40 av manuskriptene, slik 
at de er blitt lesbare for svarteboksinteres-
serte som ikke behersker gotisk håndskrift. 
Slik har et vanskelig tilgjengelig kildema-
teriale blitt tilgjengelig med et tastetrykk 
eller to. 

Tekst:
Kyrre Kverndokk

       Trolldom i Norge 
           - trolldom på internett 

Denne fascinerende – og kanskje nyttige 
– formelen står skrevet i en svartebok fra 
Borge i Østfold, datert 1732. Manuskriptet 
befinner seg i Nasjonalbibliotekets hånd-
skriftsamling.

Svartebøkene kan fortone seg som mystis-
ke og er uten tvil myteomspunne. Samtidig 
er virkelighetens svartebøker blitt nokså 
vanskelig tilgjengelige. I dag er de gjemt 
bort i arkiver og samlinger, som Nasjonal-
bibliotekets håndskriftssamling og Norsk 
Folkeminnesamling, ved Universitetet 
i Oslo. Det kreves en del kunnskap om 
arkivene for å vite hvor man skal henvende 
seg for å få tilgang til denne litteraturen. 
Dernest er også manuskriptene i seg selv 
nokså utilgjengelige. De er ofte skrevet 
med gotisk håndskrift, med en ustø hånd. 
Ortografien er dessuten lite konsekvent. 
Som om ikke det var nok, bærer mange 
av manuskriptene preg av at de har vært 
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Forestillingen om at svartebøkene 
kom fra det wittenbergske 
akademi finnes både i svarte-
bøker og i sagn om 
svarteboksprester. 

Dette tittelbladet er fra en 
svartebok fra Jeløya i Østfold. 

(Foto: IKOS, UiO)

Gamle Essendrop hadde forbindelse med 
ånderne. Dei som hadde vert ved Luther-
skulen i Tyskland hadde lært av Luther å 
binde satan. Ja, du veit vi har Luthers lære 
i vår kyrkje; men det er ikkje just den same, 
for du veit at mange av Luthers skrifter vart 
brendt.

So vart prestefolka noko seinare på vitjing 
hjå soknepresten på Heggen, og so veit du 
dei hadde kalas der. Det var utpå millom 
klokka 11 og 12, so segjer Essendrop til 
frua si: ”No er det tjuvar på Komperud”. 

So segjer ho: ”Ja, da får vi reise”, segjer 
’a.  ”Mja, det kan vel ikkje haste, for dei 
har tekje det dei vil før vi kommer like vel. 
Det er no ikkje sikkert dei får med seg meir 
no, for no har dei tekje to grisar. Men det 
får endå ikkje hjelpe for vi har da atter 2”, 
sa Essendrop. So vart dei på Heggen endå 
eit par timars tid, og då dei kom heim att 
utpå morgensida, var det berre 2 grisar att.

Oppskrift av Jacob A. Samuelsen e
tter Andreas Helgesen, 

Modum i Buskerud, 1929-30.



8

Svartebøkene i dette internettarkivet er 
hentet fra Nasjonalbiblioteket, Norsk 
Folkeminnesamling og Hedmarksmuseet. 
Selve juvelen i samlingen er Norges eldste 
svartebok – Vinjeboka – fra omkring 1480. 
Vinjeboka eies av Oslo Katedralskole som 
velvillig har lånt den ut til digitalisering.

Trolldomsprosesser og 
trolldomssagn
Trolldom i Norge inneholder mer enn 
bare svartebøker. Det inneholder også et 
internettarkiv over de norske trolldomspro-
sessene. Arkivet bygget på et avskriftsma-
teriale som befinner seg i Folkeminnesam-
lingens skuffer. Innsamling og avskrift av 
rettsdokumentene ble gjort i perioden fra 
1927 til 1949 under Nils Lids og senere 
Svale Solheims ledelse. Avskriftene holder 
usedvanelig god kvalitet og har siden det 
ble samlet inn fungert som primærmateria-
le for forskningen om trolldomsprosessene. 
Rettsmaterialet ble allerede digitalisert 
i 2009 under ledelse av kulturhistoriker 
Henning Laugerud, men er nå blitt satt inn 
i en større sammenheng.

Som om ikke det er nok inneholder 
Trolldom i Norge også en samling med 
2700 trolldomssagn. Sagnmaterialet har 
ligget i Norsk Folkeminnesamling siden 
1950-tallet, da det ble ordnet og organisert 
etter fortellingsmotiv av Svale Solheim. 
Solheim planla å bruke sagnene i en bok 
om norsk trolldomstradisjon. Denne boka 
ble det aldri noe av, men samlingen av 
sagn er bevart, er nå blitt gjort tilgjengelig 
og søkbar på internett.

Trolldom – en del av kulturhistorien
Trolldomsprosessene forteller på en 
rystende måte om rettsvesenets forsøk 
på å regulere trolldomspraksis i det tidlig 

moderne Norge. Svartbøkene kan sup-
plere denne kunnskapen ved at de gir oss 
innblikk i noe av den trolldommen som har 
vært i bruk fra i det førindustrielle norske 
samfunnet. Bøkene forteller om hvordan 
trolldom kunne bli brukt til å lege sykdom-
mer og tannverk eller til å se inn i fremti-
den. Manuskriptene inneholder også form-
ler for å få makt over andre mennesker 
og formler som kunne brukes for å verne 
seg mot onde krefter. Trolldomssagnene 
forteller på sin side først og fremst om 
trolldomsforestillinger. Sagnene forteller 
om trollfolk eller om svarteboksprester. De 
inneholder også trollkatter, heksesabbater 
og bruk av ønskekvister, for å nevne noe. 
Til sammen gir internettarkivet Trolldom 
i Norge et grundig innblikk i trolldomstro 
og trolldomspraksis i Norge gjennom 
nesten 500 år, fra sent 1400-tall til midten 
av 1900-tallet. 

Trolldommen finnes ikke bare i Harry 
Potters verden – trolldom er en del av 
kulturhistorien!

En trollkatt
(Foto: Arthur Sand, IKOS, UiO)
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Troldkattene var en slags Katt, som trold-
kjærringene sendte ud for at stjele melk og 
Fløde. På Bråsund [i Sokndal] sad der en 
mand udenfor Døren og lappede Sko. Da 
kom en stor fremmed Kat løbende forbi, 
og det så du som den kom fra Fjøset. Idet 
den vilde forbi, tog manden Hammeren og 
lagde til den i Hovedet; og idetsamme gav 
den fra sig en hel Melkesprut. Det var en 
Troldkat.

Oppskrift av Harald Bahr fra Solkndal i 
Rogaland, 1890.

Internettadressen er 
www.folkeminne.uio.no

Trolldom i Norge er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for kulturstudier 
og orientalske språk, og Eining for digital dokumentasjon ved Universitetet 
i Oslo. 

Andre samarbeidspartnere har vært Nasjonalbiblioteket, Hedmarksmuseet 
og Oslo Katedralskole. Prosjektet er støttet av Nansenfondet, Frederik 
Stangs fond og Det humanistiske fakultet, UiO. 

Bakgrunnen for prosjektet er beskrevet i Henning Laugerud 2009: ”The 
Collection of Norwegian Witchcraft-trails in Norwegian Folklore Archives
at the University of Oslo”. I: Arv vol. 65, s.131-141.


