
Tidsskrift for Norsk Folkeminnelag Nr. 72 Mars 2021



Norsk Folkeminnelag (NFL) ble stiftet 
i 1920 og er Norges eldste bokklubb. 
Laget gir ut bøker om immateriell og 
muntlig kulturarv, som eventyr, sagn, 
skikker og folkeviser.

Medlemsskap i Norsk Folkeminnelag 
koster 400 kr i året. For dette får 
medlemmene årets bok i NFLs skrift-
serie og 1–2 nummer av tidsskriftet 
Folkeminner årlig. I tillegg får man kjøpe 
bøker i NFLs skriftserie til svært 
gunstig medlemspris. 

NFL har ca. 350 medlemmer; enkelt-
personer, biblioteker, forsknings-
institusjoner og museer i de nordiske 
landene, samt Tyskland, Nederland, 
England og USA.

Kontakt
post@folkeminner.no

Norsk Folkeminnelag
C/O Kulturvernforbundet
Øvre Slottsgate 2B
0157 Oslo

Nettside 
www.folkeminner.no
Lik oss gjerne på Facebook og Instagram!

Leder 
Kathrine Klinkenberg
Nestleder 
Åmund Norum Resløkken
Styremedlemmer
Knut Hermundstad Aukrust
Camilla Christensen
Erik Henning Edvardsen
Theodor Geelmuyden
Jorun Hermansen
Dirk Johannsen
Eirik Kristoffersen
Hannah Kristine Lunde

Revisor
Svein Erik Flåtten

Folkeminner
er Norsk Folkeminnelags medlemsblad. 
Bladet utkommer inntil to ganger årlig og 
sendes gratis til medlemmene. 

Redaktør: Jorun Hermansen 
Redaksjon: 
Erik Henning Edvardsen
Hannah Kristine Lunde
Kathrine Klinkenberg
Grafisk formgiving:
Kathrine Klinkenberg

Forside: Johannes Ebert and others, 
Europas Sprung in die Neuzeit, Die große 
Chronik-Weltgeschichte, 10 (Gütersloh: 
Wissen Media, 2008), p. 197. (Wikimedia)
 

NFLs styre 2020 – 2021

2



In
nh

ol
dFolkeminner nr. 72

Side 4
Side 6

Side 7
Side 26

Side 37
Side 44
Side 51
Side 60

Side 61

Side 66

Redaksjonelt
Redaksjonens spalte
Artikkelforfattere i dette nummeret

Artikler
Erik H. Edvardsen: Vandresagn om smitte, pest og pandemier
Camilla Christensen: Hun soper hver krok – 
Om ”storemannedouen” i folkeminnet og Kittelsens Pesta
Knut Aukrust: Pest og kolera i en spansk landsby
Liv Bjørnhaug Johansen: Av hensyn til andre – isolatets historie
Line Førre Grønstad: Koronasamtalar - videointervju om koronakvardagen
Erik H. Edvardsen: En illevarslende profeti

Folkloristiske nøkkelord
Ronald Grambo: Myte

Skatter fra arkivet
Åmund Norum Resløkken: Å skrive bort kolden

Bokomtaler
Herleik Baklid omtaler: Nyutgivelse, ved Gudmund Harildstad 
og Kristoffer Kruken: Ivar Kleiven: I gamle Daagaa - Forteljingo og 
Bygde-Minne fraa Vaagaa. 
Ronald Grambo omtaler: Claude Lecouteux: Histoire légendaire du 
roi Salomon 
Erik H. Edvardsen omtaler: Arne-Ivar Kjerland: 
Thrond Sjurson Haukenæs – Mannen og verket

Norsk folkeminnelags skrifter
Bestilling og kjøp av bøker

Side 68

Side 70

Side 72

Side 75
Side 78

3



Redaksjonens 
spalte

Jorun Hermansen

Redaktør

Kathrine Klinkenberg

Styreleder

Vi har vel alle blitt dus med en 
del ord og begreper i løpet av 
det siste året, som pandemi, 

kohort, antibac, maske, meter’n med mer. 
I ‘gamle dager’ var pest noe man kjente 
og fryktet. Det heter i dagligtalen at man 
må «velge mellom pest og kolera».  Her 
i Folkeminner-redaksjonen velger vi ikke, 
men sier «takk, begge deler»! Tema for 
dette nummeret tar derfor for seg de 
gamle sagnene om svartedauden, og 
vandresagn om ulike pan- og epidemier 
opp gjennom tidene, som kolera, 
lepra, tuberkulose, AIDS og psykiatri. 
Maleren Theodor Kittelsens uhyggelige 
og ominøse pest-motiver er med, og 
et prosjekt om fortellinger og muntlig 
tradisjon rundt den pågående korona-
pandemien blir presentert. God lesning!

Og nå er 101 ute! Norsk Folkeminnelag 
rundet 100 år i 2020, men pandemien slo 
bena under alle forsøk på feiring. I år blir 
Folkeminnelaget 101 år, men vi har valgt 
å vente enda et år med jubileringen, i 
håp om at jubilanten bare vil bli sterkere, 
flottere og enda bedre med et par år til på 
baken. Bli med på feiring høsten 2022!

Det skjedde også gledelige ting for 
NFL det siste året. I september 
fikk vi vite at Astrid Nora 
Ressem, forskningsbibliotekar ved 
Nasjonalbiblioteket og forfatter av 
«Norske middelalderballader - Melodier» 
(NFLs utgivelser nr 164, 167, 169 
og 170) er tildelt Kungliga Gustav 
Adolfs Akademiens pris fra Jöran 
Sahlgrens prisfond for 4-bindsverket.  
Begrunnelsen for tildelingen lyder slik: 
«- för hennes mångåriga och stora 
insatser innom norsk folkviseforskning, 
framför allt som hovudredaktör för det 
vetenskapliga fyrbandsverket Norske 
middelalderballader - Melodier.» 
Vi gratulerer Astrid hjerteligst med 
den prestisjetunge prisen, og klapper 
oss selv på skulderen for NFLs innsats 
i forbindelse med utgivelsen. Det var 
en krevende oppgave, både faglig og 
økonomisk, og også teknisk utfordrende. 
Veldig hyggelig med en slik påskjønnelse!

En annen ting å glede seg over, er 
at NFLs bok for 2021 nå er klar til å 
gå i trykken, slik at den kan komme 
medlemmene i hende allerede til 
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sommeren. Det betyr at vi har klart å snu 
en uheldig trend, der bokproduksjonen 
kom så sent i gang at bøkene ikke var 
klare til utsending før nærmere jul, ja til 
og med noen ganger ikke før året etter.

Årets bok er skrevet av Gry Heggli, 
førsteamanuensis ved Institutt for 
pedagogikk ved Universitetet i Bergen. 
Boka handler om omgangsskolelæreren 
og almueskolen i første halvdel av 
1800-tallet. Både elever og lokalt 
rekrutterte lærere i den norske 
allmueskolen måtte forholde seg til det 
danske bokspråket. For dem var dansk 
et fremmedspråk. Det var en avgrunn 
mellom det lokale talemålet og bøkenes 
tekster. Dette, kombinert med at tekstene 
handlet om vidløftige trosspørsmål, 
skapte vanskelige vilkår for undervisning. 
Boka er basert på et fyldig materiale. 
Fortellinger fra Norsk Folkeminnelags 
skrifter, selvbiografier, bygdebøker og 

lokal skolehistorie gir et unikt innblikk i 
skolehverdagen med dens konflikter og 
triumfer. 

Årsmøtet i Norsk Folkeminnelag er 
lagt til lørdag 24. april 2021. I år må 
det gjennomføres digitalt. Da blir det 
også gitt nye og bedre muligheter for 
deltakelse for medlemmer utenfor 
Oslo-området. Innkalling til årsmøtet 
og nødvendige sakspapirer legges ut på 
hjemmesiden vår, www.folkeminner.no, 
sammen med veiledning i prosedyrer for 
stemmegivning. Vi håper å «se» deg på 
årsmøtet 24.april!

Alle medlemmer oppfordres til å sende 
sin epost-adresse til post@folkeminner.no! 
Da kan vi kan nå dere raskt. Dette blir 
særlig viktig i forbindelse med 
digitale møter og arrangementer i tiden 
som kommer.

En sangleksjon. 
Litografi av C. Barry 

etter maleri av 
Carl Bernhard Schlösser. 
Maihaugen SS-46478.
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Artikkelforfattere i dette nummeret:

Camilla Christensen
 (f. 1983) er kunst- og kulturhistoriker, historieformidler og skribent, med 
særlig kompetanse innen visuell kultur og kontekstuell billedformidling. 
Hun driver det kulturhistoriske nettstedet legendsofthenorth.blogspot.com, 
rettet mot et engelskspråklig publikum.

Knut Aukrust 
Professor emeritus Knut Aukrust (f. 1953) har vært ansatt ved Universitetet 
i Oslo i kulturhistorie siden 1991. I perioden 1997-2002 var han bestyrer 
ved IKS., og i årene 2001-2007 styreleder ved Senter for studier av Holo-
caust og livssynsminoriteter. Han har skrevet en rekke artikler og bøker om 
skillingsviser, folkelig religiøsitet, sagn, kulturarv, kulturmøter og hiphop. 

Erik H. Edvardsen
(f. 1955) er leder av Ibsenmuseet i Oslo. Han er mangeårig medlem av 
styret i NFL og leder av Asbjørnsenselskapet, fagliltterær forfatter og 
tidligere forskningsassistent i folkloristikk.

Liv Bjørnhaug Johansen
er kulturhistoriker og sykepleier. Hun har nylig utgitt boka Den lange vakta. 
En historie om et helsevesen på bristepunktet.

Line Førre Grønstad
er prosjektleiar for Munnleg historie for alle, eit prosjekt eigd av 
Memoar. Grønstad har doktorgrad i kulturvitskap, og har forska 
på etternamnsbruk i heterofile parforhold. Ho har tidlegare vore 
konservator i Norsk etnologisk gransking ved Norsk Folkemuseum, 
og arbeidde der med spørjelistedokumentasjon.
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Til tross for at sagnene knyttet til 
Svartedauden er blant de mest 
tallrike og utbredte sagntypene 

vi har, er de i Reidar Th. Christiansens 
sagnkatalog, Migratory Legends, kun blitt 
tildelt nummer og en svært summarisk 
beskrivelse. På grunnlag av antallet treff 
i Register til Norsk Folkeminnelags skrifter Nr. 
1-49 (Solheim 1943:21) kunne han likevel 
vise til en landsomfattende distribusjon, 
et inntrykk som ytterligere blir supplert 
gjennom senere NFL-registre (Skjelbred 
1989:162, Bonnevie og Lindblad 
1989:13). Med forbehold om at det skortet 
på detaljerte monografier over sjangeren, 
og at enkelte av motivene også var kjent 
i andre land, oppfattet Christiansen hele 
syklusen som primært norsk (Christiansen 
1958:214).

Sagnene om Svartedauden er i nasjonalt 
perspektiv tradisjonsdominante. Av 
samme grunn kan det være at en har hatt 
en tendens til å oppfatte dem både som 
norske og hjemmehørende i en selvstendig 
kategori. Allerede i Andreas Fayes Norske 
Sagn (1833) var emnet «Den sorte Død» 
viet en egen seksjon. Men definisjonen 
representerer en begrensning. Som 
vandresagn må de nødvendigvis orienteres 

mot et høyere abstraksjonsnivå der typene 
heller burde omtales som sagn knyttet til 
smitte, pest og pandemier.

Sagn som forklaringsmodell og 
referanse

Svartedauden eller «Storemannadouen» 
tok livet av nær 50 millioner av 
Europas rundt 80 millioner innbyggere. 
Massedøden førte ikke bare til store 
demografiske endringer, men også til en 
mengde fortellinger om dens herjinger. 
Dessuten har senere farsotter reaktivert 
og styrket fortellertradisjonen. Av større 
epidemier her hjemme kan nevnes 
Stavanger 1521, Bergen og Trondheim 
1565-1566, og Christiania 1630 og 
1654. Det er åpenbart at det rundt slike 
utbrudd har oppstått flere varianter av 
de kjente sagnene. Men parallelt med at 
folks bevissthet om begivenhetene er blitt 
svekket, har fortellingene blitt overført 
og innlemmet blant de dominante 
Svartedauden-sagnene. Tilveksten av 
motiver, forestillinger og utforminger 
fra senere hendelser har altså bidratt 
til å berike tradisjonen. Også London 
hadde sine byllepester, men deres Great 

Erik H. Edvardsen

Vandresagn om smitte, pest og pandemier
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Plague varte fra 1665 til 1666. I 1711 
døde mer enn 22 000 mennesker av pest 
i København, eller omtrent en tredjedel 
av byens befolkning, men ulykken ga 
også sårt tiltrengte kunnskaper om 
smittespredning.

På den annen side er sagnene knyttet til 
Svartedauden for en stor del basert på 
tidligere tiders manglende kunnskaper 
om smitte og faktiske årsaker til sykdom. 
I fremtiden kan vi således ikke regne med 
at Svartedauden-sagnene lenger vil være 
produktive. Pesta som en gammel kone 
sendt fra Dødsriket med skjebneprotokoll, 
rive og sopelime, har tapt terreng versus 
moderne, medisinsk forskning. Likeledes 
har forestillingen om sykdomsdemoner 
mistet sin troverdighet. Ingen tyr lenger til 
bindeformularer mot «Tussen den lede» 

for å mane den til det sted hvor ingen 
bor, det vann der ingen ror og under en 
jordfast stein i skogen.

Like fullt fører nyervervet viten til andre 
former for fortellinger eller justering 
av de eldre typene. Selv med eksakt 
viten om virus og smitteveier, oppstår 
det i forbindelse med større epidemier 
alternative forklaringer. Det kan dreie 
seg om jakt på undergangstegn med 
grobunn i ideer om gudommelige 
straffer over tidens ryggesløshet, rene 
konspirasjoner, eller om vidunderkurer og 
mirakelmedisin.

Det kom et skip til Bjørgvin          
år 1349

Ifølge den islandske presten Einar 
Hafliðason (1307–1393) kom den 

Gate i London 
under pesten i 1665 
med dødsvogn og 
sørgende. Bring Out 
the Dead. Kolorert 
tresnitt ved Edmund 
Evans, 1864. 
National Library of  
Medicine.
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dødbringende byllepesten til Bergen i 
september 1349 med et handelsskip fra 
London. Skipet var lastet med korn, og 
om bord var det rotter som virket som 
pestreservoar for lopper som var bærere 
av den dødbringende bakterien. Straks 
rottene døde, hoppet loppene over på 
mennesker og benyttet dem som vertskap.

Mens Hafliðasons beretning i Lögmanns-
annáll er blitt del av den autoriserte 
fortellingen om Svartedauden, mener 
middelalderhistorikeren Ole Jørgen 
Benedictow å ha funnet sikre indisier på at 
sykdommen rammet Oslo allerede høsten 
1348. Vinterkulden og mindre mobilitet 
satte en foreløpig stopper for spredningen. 
Våren 1349 blusset sykdommen opp igjen 
på Østlandet. Omtrent på samme tid som 
smitten ankom Bergen, utstedte Magnus 
Eriksson en befaling fra Göteborg, der 
han påla svenskene ofring, faste, og 
deltakelse i prosesjoner og messer for at 
sykdommen som hadde krevd så mange 
menneskeliv i Norge – og i Halland – ikke 
skulle komme til dem (Kjellberg 1993:27). 
Kongen oppfattet det nemlig slik at Gud 
hadde sendt en dødelig sykdom til verden 
som straff for synder.

Nyere medisinsk forskning viser 
imidlertid at Svartedauden ble ledsaget 
av flere epidemier som under andre 
omstendigheter ville vært mindre dødelige. 
Det var altså en kombinasjon mellom 
pest og ulike former for influensa som 
gjorde den så dødbringende. Dette er en 
erfaring en mener på pre-vitenskapelig vis 

er fanget opp av sagnet om rottefangeren 
(The Pied Piper) i Hameln. Dens allegori 
til Svartedauden skulle være at jegerens 
misfargede klær illuderte den bleke huden 
til pestofrene. De druknede rottene 
tilsvarte selve gnagerepidemien, mens 
barna som han som hevn for manglende 
betaling ledet inn i Koppelberg-fjellet viste 
den etterfølgende, menneskelige tragedie.

Utkast til aktuelle sagntyper

I det følgende vil vi gi en oversikt over 
sagntyper om smitte, pest og pandemier, 
inkludert relevant tilvekst av moderne 
sagn knyttet til livstruende sykdommer 
som ebola, aids, m.fl. Foruten forslag til 
noen typer som ikke tidligere er skilt ut, 
refererer nummereringen foran titlene 
til Reidar Th. Christiansen (ML), Bengt 
af  Klintberg (TSFL) og Jan Harold 
Brunvand (UL) – se litteraturlisten.

ML 6030 – Fairies provide 
information about time and date 
(Deka, deka Tore).

Huldrefolket gir informasjon om tid og 
dato: En gård er blitt liggende nokså 
avsides til etter Svartedaudens herjinger. 
Ekteparet som bor der, har fullstendig tapt 
oversikt over hvilken dag det er. Da det 
nærmer seg jul, blir de enige om at kona, 
Tore, skulle oppsøke folk for å vite sikker 
beskjed. Hun legger av sted, men kommer 
ikke langt før hun hører en stemme som 
roper fra haugen: «Dikka, dikka, Tore, 
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bake brau te jole, nottæ ei o dagane tvei, 
so lengje æ de te jole». Alternativt kan 
det handle om andre gjøremål som bør 
være ordnet før høytiden setter inn, f.eks. 
slakting eller å hugge ved til brensel.

Ensomhet og mindre press på sosialt liv 
kunne også ha gode følger. Tross Islands 
isolerte beliggenhet ble også de råket 
av epidemier. Overnaturlige hendelser i 
Grettes saga og i Eyrbyggja saga skildrer trolig 
flekktyfus omkring år 1000. De slapp unna 
den store byllepesten omkring 1350, men 
epidemien var ikke utryddet og inntraff 

med full styrke i 1402. Store deler av 
Island ble avfolket, mens de i Vestfjordene 
gikk fri. Så kom fattige familier derfra og 
slo seg ned på ødegårdene nord i landet 
for å dyrke jorda som var blitt ledig 
der. Perioden 1000 til 1300 var gunstig 
for jordbruket, men så satte gradvis et 
strengere klima inn, som førte til den 
lille istid. Denne varte helt til omkring 
1850. Det ble vanskeligere å livnære seg, 
og det ble fokusert mer på fiskeriene. 
Men samtidig ble det stor konsentrasjon 
om sagaskrivingen. De fleste bevarte 
islendingesagaene ble faktisk skrevet 

Den sorte Død. Xylografi av Hans Christian Olsen etter tegning av Peter Nicolai Arbo. 
Vetle Vislie: Norske Sagn. Efter forskjellige Forfattere, 1889.
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ned på 13- og 1400-tallet. Forsker ved 
Norsk institutt for kulturminneforskning, 
Stefka Georgieva Eriksen, spør hva 
forklaringen kunne være: «Hadde ikke 
folk noe bedre å gjøre enn å kopiere 
gamle sagaer, eller hadde litteratur en så 
viktig funksjon for menneskers tilværelse 
og overlevelse gjennom slike vanskelige 
tider, at fortellinger og sagaer ble kopiert, 
lest og fortalt igjen og igjen til tross for 
krisetilstanden som herjet i omgivelsene?» 
(Eriksen 2020:14).

ML 7080 / TSFL S1 – The death as 
an old woman with a broom and a 
rake.

Pesta som ei gammel kone, evt. en mann, 
med kost og rive: En fremmed, gråkledt 
skikkelse blir registrert spaserende 
gjennom bygda. Der vedkommende 
bruker kosten og feier, dør alle, men 
anvendes kun riva til å rake med, er det 
noen som overlever.

På samme vis som Mannen med ljåen, 
omtales Pesta som utsending fra dødsriket, 
kommet for å tynne ut i rekkene og 
bringe Døden hva den forlanger. «Daa 
svartedauden gjekk i dalen, saag dei 
fyreaat ei kjerring gjekk med ei rive og 
ein lime. Der ho brukte riva vart det daa 
att folk, men der ho brukte limen døydde 
dei alle» (Nergaard 1921:79), eller som 
det heter i Saltdal: «Når ho tedde seg på 
ei gard, fekk folk jamt sjå henne i arbeid, 

enten med riva eller med sopelimen» (Mo 
1972:139).

Narrativet om smittespredning 
støttes i dag av mer sofistikerte 
konspirasjonsteorier. Strid og fiendebilder 
kan være et viktig insentiv til fordeling 
av skyld og påvisning av smitteveier som 
fører til manipulert propaganda. For ikke 
å demotivere soldatene som oppholdt seg 
i skyttergravene under første verdenskrig, 
ønsket myndighetene å forskåne dem fra 
kjennskap til den dødelige farsotten som 
var oppdaget flere steder på Kontinentet. 
Ettersom Spania ikke tok del i krigen, 
sto det deres journalister fritt å skrive 
om epidemien. Dermed kunne de 
stridende parter behendig distansere seg 
fra sykdommen gjennom å omtale den 
som Spanskesyken. Influensaen rammet 
ikke spanjolene mer enn andre, og den 
hadde heller ikke oppstått der, men den 
villedende propagandaen var vellykket.

Det kan også lanseres tanker om 
fabrikkert og plantet spredning av virus 
der fiendtligsinnede regimer, basert på 
spionasje og demografisk kartlegging, 
prøver å ramme nasjonen gjennom 
nedbrytende og samfunnsødeleggende 
epidemier, ja selv utmattende varme. 
Godværet sommeren 1975 ble av enkelte 
ansett som en prøve på forsvarsevnen. 
Morgenbladets utenriksredaktør spurte 
om det virkelig kunne være slik at 
Sovjetunionen som del av en militær 
operasjon hadde fjernet skydekket over 
Europa for å måle effekten av å utmatte 
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hærstyrkene med varme. Det ble minnet 
om de «knusktørre hetesomrene som 
har stekt Europa de siste par årene, [og] 
de meningsløst milde vintrene uten snø 
i 1973 og 1974, ...» (Borch 1975:10). 
Hadde Bresjnev med påstander om at 
været kunne gi kraftigere slagkraft enn 
atombomben virkelig ha antydet bruk av 
«meteorologiske våpen»?

Vi øyner også noen av de samme 
forklaringsmønstrene knyttet til dagens 
pandemi. Covid-19 ble først oppdaget 
i Wuhan i Guangdong-provinsen i Sør-
Kina i november 2019. Viruset ble i løpet 
av kort tid spredd til alle verdens hjørner. 
Mens epidemiologer var raske til å 
sekvensere virusets genmateriale, kartlegge 
tidspunkt og spredningsmønstre fra den 
ene region til den andre, har utsikter til 
vaksine, viruset selv, og beskyldninger om 

villet smitte, gitt grobunn for folkelige, 
religiøse og politiske forklaringer. 

Vi ser det gang på gang at pandemisk 
smitte kombinert med ulike fiendebilder 
munner ut i de mest fantasifulle 
konspirasjonsteorier. Med en viss autoritet 
var det at USAs tidligere president, 
Donald Trump, konsekvent omtalte 
sykdommen som The China Virus, og 
beskyldte Verdens Helseorganisasjon 
(WHO) for å spre viruset som bevisst var 
produsert for å angripe og svekke Den 
vestlige verden. I visse miljøer ble ideene 
fanget opp som udiskutable sannheter. Og 
ettersom det var gått politikk i viruset, var 
det også krefter i Kina som utpekte det 
hardt rammede Italia som episenter og 
skyld i den globale spredning av viruset.

En undergruppe er sagn om varsler 
om ulykker. Vedrørende farsotter peker 
Ingjald Reichborn-Kjennerud på 
kometer (risstjerner) som viser seg like før 
epidemiske utbrudd eller uår finner sted.

ML 7085 / TSFL S5 – The death as 
an old woman ferried across a river 
or a lake – consulting her destiny 
book, but grants the man an easy 
death.

Pesta fraktes over ei elv eller en innsjø, 
og konsulterer skjebneboka. Da det viser 
seg at fergemannens navn står oppført, 
opplyser mannen at han aldri ville ha 
rodd vedkommende over dersom han 
hadde visst hvem det var. Mannen ber om 

Bayeux-teppet, scene 32: Halleys komet
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nåde, men som representant for Døden 
er det intet utsendingen kan endre. Som 
skyssgodtgjørelse lover Pesta ham en lett 
og smertefri død. Fergemannen segner 
om straks de når land på andre siden: 
«Og han [evt. ho] heldt ord, for med det 
same dei hadde gaatt tur baaten stupte 
sundmannen daud» (Nergaard 1921:109).

Likeledes lanseres ofte strategier for 
hvordan en bør opptre, evt. isolere seg og 
søke beskyttelse mot alt fra atombomber 
til pandemier. Disse følges gjerne av 
utsikter til å slippe unna, bli immun eller 
motta ulike vaksiner. For den enkelte 
er det lett å gjøre mageplask i ryktenes 
univers med hoax og lovnader om 
fantastiske kurer og mirakelmedisin. Mens 
enkelte ser sitt snitt til å innkassere penger, 
er det atter andre som selger religiøse og 
politiske budskap. En grunngir da gjerne 
hvorfor en er blitt hjemsøkt av ulykker og 
hva som skal til for å unngå sykdommen 
eller bli frisk.

ML – Horse carries people to the 
cemetery on its own (Førnesbrunen)

Hest frakter lik til kirkegården og 
fortsetter på egen hånd å dra døde til 
begravelsesstedet, da det ikke lenger finnes 
overlevende i bygda. Den trofaste hesten 
dør, og blir hedret. I 1858 skrev seminarist 
Ole Olsen Flaaden (f. 1836) fra Vinje en 
ekstemporalstil for Faye om «Pesta og 
Førnesbronen» (NFS 8 Faye, 364-365).

Det var ingen kirke i Møsstrond, så da 
Svartedauden kom til bygda, måtte likene 
fraktes til Rauland kirke for å gravlegges. 
Til dette brukte de hesten Førnesbrunen, 
men så døde også eieren. Hesten kjente 
veien og sørget for at også han kom i 
vigslet jord. Liket ble mottatt, og hesten 
fikk et klapp på baken for å signalisere 
at den kunne dra hjem. Hingsten visste 
at alle i bygda var døde, og måtte til sist 
motvillig bli jagd bort. Senere hørtes 
et vrinsk gjennom snøfokket oppe fra 
fjellet. Da folk dro for å undersøke 
hva det var, sto hesten der nedsnødd. 
Raulandsfolket tok med seg hesten til 
Førnes og konstaterte at hele Møsstrond lå 
øde. De tok da hingsten med seg tilbake, 
men da de kom til Rauland kirke, var 
den så utmattet at den sank sammen 
og døde. Det ble også laget en gangar 
om Førnesbrunen, spilt på langeleik, 
bukkehorn og munnharpe, som senere ble 
overført til hardingfele.

ML 7090 – Surviving girl or boy 
(The grouse in Justedalen).

En eneste overlevende jente gjenfinnes 
i en dal hvor alle andre er døde. 
Tilsvarende sagn er også knyttet til funn 
av forkommen gutt: Den mest kjente 
utforming av denne sagntypen er «Rypen 
i Justedalen». Folk i Vågå stusset over at 
kyrne fra Jostedalen streifet omkring uten 
at noen gjette dem. De ante uråd og dro 
dit, hvor de fant alle hus tomme. Først 
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idet de bestemte seg for å returnere, ble 
de oppmerksom på ei enslig jente som 
hadde overlevd, og forskremt gjemte seg 
i Birkehaugskogen da de fremmede kom. 
Hun hadde ikke språk og var like sky som 
en fugl, men det lyktes dem å fange henne 
og bringe henne med til sivilisasjonen. Og 
så kalte de henne for rypen.

Hos Faye har sagnet både en introduksjon 
om folk som søkte til Jostedalen for å 
isolere seg og unngå pestepidemien, og en 
avrunding om at jenta som voksen reiste 
tilbake og bosatte seg i Jostedalen, hvor 
hun ble stammor til «Rypeslægten» (Faye 
1833:137-139). Disse tilleggsmotivene 
velger vi å oppfatte som egne sagntyper.

TSFL T3 The two survivors of  the 
plague – ancestors to everyone in 
the area.

To overlevende personer etter epidemien 
blir opphav til alle i området: En mann 
eller kvinne er eneste overlevende 
i et område som ellers synes øde.  
Vedkommende legger ut på leting og får 
se røyk fra en pipe langt borte, evt. høres 
stemmer i det fjerne. Vedkommende 
reiser dit og treffer en av motsatt kjønn, 
eller som Ivar Aasen fikk forklaring på 
stedsnavnene; «dæ va ikje kon ein Mann 
i Mandal aa ett Kvinnfolk i Kvinnesdal» 
(Aasen 1923:93). Så slår de seg sammen, 
og fra disse er det at alle som bor i bygda 
nedstammer.

Mange av opphavssagnene knyttet til 
gårdsnavn er altså konstruert over navnet 
til den som på nytt tok stedet i bruk. 
Sagnene følger opp med å forklare den 
folkelig etymologi bak navn som Ødegård, 
Finnås eller Finndal, med henvisning til å 
ha ligget øde eller vært gjenfunnet.

Som en ren stadfesting av hvor hardt 
bygda var råket av Svartedauden, oppgis 
gjerne antallet piper det kom røyk fra. Det 
kunne være så få som tre, eller kun én. I 
Sørkedalen kjennes plassen Pipenhus, som 
ifølge sagnet var den eneste det kom røyk 
fra etter Svartedauden. Fra Østerdalen 
understrekes at det etter pestas herjinger 
var blitt så langt mellom folk at for å 
lokalisere hverandre og holde kontakt 
«bles dei aat kvarandre paa lur, so dei 
skulde vita det var folk i live» (Nergaard 
1921:4). Som enkeltstående sagnnotis kan 
disse opplysningene synes meningsløse, 
men når motivet ofte formidles som 
selvstendige fortellinger, må det bero 
på en dikotomi som understreker at 
samfunnet har gjenoppstått fra fullstendig 
ruin. Sagnet representerer ikke bare felles 
identitet og samhold. En konsekvens 
av pandemien var at det ikke lenger 
var overflod på folk. Forestillingen om 
de to overlevende – som med styrke 
og hell sto imot – representerer en ny 
start. En ubehagelig kjensgjerning er at 
uttynningen i rekkene, frigjorde gårder og 
jord og skapte etterspørsel på arbeidskraft. 
Det førte til større materiell og sosial 
likhet, og til vekst som vedvarte inntil alle 
ødegårdene og brakkmarkene igjen var 
tatt i bruk.
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ML 7085 - Pesta og fergemannen
År: 1951
Sted: Rødenes, Østfold
Informant: Ukjent
Samler: Elin Holter Frøyset og Helge Frøyset
Norsk Folkeminnesamling, Elin Holter Frøyset og Helge Frøyset 3, s. 34
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Tuftekallen og hans ektemake blir 
gjort til rette samfunnsbyggere, som 
gårdsnavnet og kanskje også hele bygda 
oppebærer et minne om. Frutti Frøyrak, 
med tilnavnet Skjøring, var en slik 
rudkall (den som ryddet gården), og «en 
storspist kjempe som de mente levde 
under Svartedauden». Føttene var «nie 
Allni lange», og gravplassen lå nede ved 
Byglandsfjorden, i en gravhaug som var 
slik plassert at han der nedenfra «glaaper 
heim» mot gården sin (Edvardsen 
2020:155).

ML 7095 / TSFL U54 – Rediscovery 
of  leaf  covered church or a 
deserted farm.

Gjenoppdagelse av en kirke i krattet eller 
en ødegård i utmarka: En jeger er ute 
på jakt for å skyte fugl. Han bommer 
og hører kula treffe noe som klinger 
av metall. Han baner seg vei gjennom 
krattet og finner en kirke. Kula hadde 
truffet kirkeklokken. I kirken møter han 
en rasende bjørn, som har nyttiggjort seg 
alteret som hi. Jegeren skyter bjørnen 
og gir senere skinnet til kirken, hvor 
bjørnepelsen fremdeles befinner seg.

I varianten om Tuft kirke i Sandsvær, 
Buskerud, spikker finneren en modell 
av den gjenfunne kirken fra før 
Svartedauden. Dette var for at folk 
skulle tro ham. Kirken blir satt i stand og 
kommer på nytt i bruk. Miniatyren blir 

hengt opp i kirken og er der ennå (Bugge 
1934:42).

Ikke direkte forbundet med gjenbruk 
av forlatte kirker, men løselig knyttet 
til det samfunnsbyggende og bygdas 
samlingspunkt, er sagntypen ML7060 
/ TSFL U2 og U19, Disputed place 
of  the church, der alt som bygges om 
dagen, rives ned om natta, hvorpå 
byggematerialene flyttes til et annet 
sted. Etter å ha gitt opp byggeprosjektet, 
og folk godtar de skjulte makters spill, 
gjenfinner de også en kirkeklokke på 
tomta. Sagntypen nevnes kun fordi flere 
utforminger knyttes an til en formening 
om kirkestedets opprinnelige plassering før 
Svartedauden førte til glemsel og forfall.

TSFL S33 The overcautious victim 
of  cholera or pandemics.

Den overforsiktige som gjemmer seg unna 
alle andre, er den eneste som rammes av 
sykdom og død: Den engstelige skjuler seg 
for alle når det ryktes at epidemien er på 
vei. Likevel er vedkommende den eneste 
i distriktet som blir smittet. Noen ganger 
skjer det virkelig at frykten ikke er nok.

Vi nevnte folk som forskanset seg i 
Jostedalen for å unngå Svartedauden. 
Det samme fortelles fra Valdres, hvor de 
fikk uventede tilreisende: «Sume rømde 
til fjells so ikkje sjuka skulde ta dei» 
(Hermundstad 1944:128). Flere av dem 
forble fastboende i Valdres etter at faren 
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var over.

Men frykt for alt fra epidemier til 
atombomber gjør at folk også utfører 
handlinger det kan bli gode historier av. 
Straks korona-epidemien nådde Norge, 
den 17. februar 2020, var det en kollega 
som av engstelse for egne helseproblemer 
valgte å isolere seg. For å unngå å bli 
smittet av naboer, ventet han til midt 
på natta med å gå i søplekonteineren. 
Likevel fylte han kriteriene for å aktivisere 
fortellersjangeren ved å være blant de 
første som ble smittet. Det gikk bra. Han 
ble kun lett angrepet og var snart frisk. En 
kjapp tur innom Alnabrusenteret på vei 
til en tilværelse i skjul var eneste mulige 
forklaring, og et feiltrinn til berikelse av 
sagntypen.

ML * Apparently dead people in the 
land of  cholera.

Skinndød, men likevel i live: Folk som ble 
smittet av kolera, kunne få livsfunksjonene 
så nedsatt at de tilsynelatende var døde, 
men kunne plutselig våkne opp igjen. Det 
skremmende bildet av lik som plutselig 
beveger seg for å motsette seg begravelsen 
er også blitt emne for ei vise Alf  Prøysen 
diktet om «Etter et gammelt motiv», som 
det heter. Gravfølget er på vei til kirken 
da det banker i lokket, men kona ber 
ektemannen akseptere sin skjebne og ikke 
trosse autoritetene:

KOLERAVISE

Det var seg en gang uti Koleralæind! 
U-U-U. 
At dom skulle begrava en skinndau mæinn 
suderullaladerullala. 
Suderisuderisuderullala. 
 
Og bakerst i følje gikk enkja og slang! 
U-U-U 
Mens hu kikka på kista og tralla og sang: 
Suderullala osv. 
 
Men da dom var kømmi tel kjerkemur`n 
opp, U-U-U 
tok`n lokket tå kista den skinndaue kropp, 
Suderullala osv. 
 
Je er itte død, nei, je lever ennu! U-U-U 
De har reist uti fånytta, skunn dekk og 
snu! Suderullala osv. 
 
Men da steig nå enkja tel kistlokket fram, 
U-U-U 
Åssen er det du bær` deg, du vøl itte skam! 
Suderullala osv. 
 
Nei, legg deg nå pent nedi kista di nu! 
U-U-U 
Du veit dokter`n hæin skjønne det bære 
hell du! Suderullala osv. (Prøysen 1948:24-
25).

Til sjangeren knytter seg en rekke 
skrekkhistorier om urolige døde og 
forviklinger forbundet med gravøl og 
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likvake. For øvrig har dr. med. Isak Kobro 
i forbindelse med koleraepidemien i 
1831 påpekt hvilke utfordringer trusler 
fra sykdom og smitte bringer: «Det er 
en eiendommelig regel at ethvert større 
hygienisk fremskritt er tvunget frem 
av en farsott» (Kobro:251). Ved denne 
spesielle anledning var det at det over 
hele landet ble opprettet nasjonale 
sunnhetskommisjoner.

TSFL S17 – Sand on the sandwich

En tiggergutt gravlegges levende for å få 
slutt på pestepidemien: Gutten lures ned 
i en oppkastet grav gjennom å motta et 
stykke brød. Idet de fyller igjen gropa, 
blir gutten irritert over å få sølt jord på 
brødstykket. Straks arbeidet er utført, 
forsvinner epidemien. Sagnet savner 
heldigvis rot i virkeligheten, men både 
i Sverige og Norge fortelles om barn 
som ble levende begravd som offer for 
å motvirke sott (Reichborn-Kjennerud 
1940:76-78). Likeledes er det forestillinger 
om å verge seg for smitte gjennom å 
drikke egen urin, noe en også finner 
beskrevet i svarteboksformler.

TSFL S23 – Fatal disease arrives 
with docking ships.

Sykdommer bringes til landet med 
fremmede skip, gjerne spøkelsesskip, 
der alle var døde: Skipet bringer med 

seg dødelige sykdommer som sprer seg 
rundt i landet. Handelsskipet som brakte 
Svartedauden til Bergen, var et slikt. 
Hele besetningen var omkommet, men 
rotter og lopper fulgte med kornlasten 
da den ble fraktet i land. Et annet tilfelle 
var radesyken. Den ble påstått å ha 
kommet med et russisk orlogsfartøy 
til Stavanger i 1709. Om bord var 
ryggesløse marinegaster som delte 
«veneriske Frugter» med «Quindekjøn der 
i Havnen». Men beskyldningene gjaldt 
også en dansk ostindiafarer som losset og 
lastet i Egersund, hjemvendte emigranter 
fra Nederland, svenske sesongarbeidere i 
Østfold, russere som drev pomorhandel i 
nord, mens sykdommen ble kalt «Fransos» 
i Telemark, fordi en regnet Frankrike som 
arnested.

Sykdommen kunne selvfølgelig ha 
angrepet landet fra mange ulike hold. 
Men det oppsto et forklaringsproblem. 
Sykdommen var særnorsk og totalt ukjent 
i de landene hvor den ble påstått å ha 
sin opprinnelse (Edvardsen 2005:15-16). 
Både syfilis, skjørbuk, eksem og ødem 
(vattersott) ble karakterisert som radesyke. 
Radesyken var en situasjonsbestemt 
lidelse som så å si hadde skapt seg selv 
av vanskelighetene med å diagnostisere. 
Av problemet med å klassifisere ble 
det produsert årsakssammenheng for 
pasientenes lidelser som la skylda på 
andre. Rundt 1850 forsvant radesyken 
som ved et trylleslag. Det skyldtes alene 
mer kunnskaper og bedre verktøy til å 
identifisere de ulike sykdomstilfellene.
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ML * The spread of  infection to 
destroy opponents

Spredning av smitte for å ramme 
motstandere må i moderne terminologi 
kunne betegnes som en form for 
biologisk krigføring. Beskyldninger om 
bevisst smittespredning er imidlertid 
av gammel årgang. Allerede gjennom 
samtidsberetninger om Svartedauden 
ble det av den italienske historieskriveren 
Gabriel de Mussis lansert en påstand 
om at mongolske ryttere i år 1346 
førte sykdommen med seg til den 
beleirede byen Kaffa (dagens Feodosija) 
på Krimhalvøya. Det startet med at 
en straffende Gud sendte mongolene 
pestpiler fra himmelen, men pesten ble 
gjort til virksom del av deres krigføring. 
De infiserte likene ble brakt med og kastet 
over murene for å spre smitten og lamme 
fienden. De Mussis var ikke selv vitne 
til hendelsene, men satt i eget hjemland 
og forfattet sine forklaringer. Derimot 
er det mye som tyder på at smitten 
faktisk kom via Kaffa, fordi rottene 
fulgte beleiringshæren fra øst. Derfra 
ble smitten fraktet videre med italienske 
handelsskip til Konstantinopel og til de 
store kystbyene i Italia og Frankrike. Også 
Ole Jørgen Benedictow har avvist de 
Mussis’ påstander som helt usannsynlige. 
Loppene ville ha forlatt de infiserte likene 
straks døden inntraff, og søkt over på 
de nærmeste, levende individ, dvs. på 
mongolene selv.

Spesielt i Spania og Frankrike gjorde 

etnosentriske fordommer overfor den 
jødiske del av befolkning at de ble beskyldt 
for å spre pestsykdommen gjennom å 
forgifte brønnvannet. Selv om det ikke 
manglet eksempler på at jøder var like 
utsatt for pest slik som andre folkeslag, 
ble det påstått at de var immune og gikk 
fri. Dermed var de gjort til syndebukker 
og ble straffet for hendelsene. Hele 
350 jødiske menigheter ble utryddet i 
massakrer som følge av beskyldningene. 
At det ikke finnes spor av slike 
vrangforestillinger i det norske materiale, 
kan ha sin enkle forklaring i at vi ikke 
var konfrontert med suksessrike, jødiske 
handelsfolk.

Når det gjelder aids, var det flere 
afrikanske statsledere som sist i 
1980-årene avviste at aids kunne være 
spredd fra aper i deres region. De mente 
derimot at sykdommen var kommet til 
dem fra Europa for å holde det afrikanske 
kontinentet nede og forhindre økonomisk 
vekst.

UL 05540 – Aids Mary (Harry). A 
greeting written on the mirror.

Kvinne gratulerer mann hun har tilbrakt 
natten med gjennom en skreven beskjed 
på baderomspeilet om at han er blitt 
smittet av aids: Dette er et moderne 
sagn om aids-syke som gjennom å 
smitte andre ønsker å hevne seg over å 
ha fått en kjønnssykdom. Hun sjekker 

19



opp en tilfeldig forretningsmann på en 
konferanse, og følger med til en intim 
aften på hans hotellrom. Morgenen 
etter har hun forsvunnet, men har 
etterlatt seg følgende hilsen med 
leppestift på baderomspeilet: «Welcome 
to the [wonderful] world of  AIDS» 
(Brunvand 2012:11-12). Med nødvendige 
tillempninger finnes tilsvarende sagn 
om menn som etter å ha blitt smittet, og 
kanskje også blitt sviktet av partneren, 
utvikler et hat som gjør at de hevner seg 
på uskyldige.

Historien vekker assosiasjoner til figurer 
som Typhoid Mary og Typhoid John, som 
begge var virkelige personer. Mary Mallon 
(1869-1938) var av en irsk emigrantfamilie 
i USA. Hun virket selv sunn og kraftig, og 
benektet bestemt at hun var syk og kunne 
smitte andre. Mary jobbet som kokke for 
velholdne familier, men bare uker etter at 
noen i husholdet fikk påvist typhoidfeber, 
søkte hun nye poster uten å oppgi hvor 
hun dro. Da det lyktes sanitæringeniør 
George Soper å oppspore henne og 
konfrontere henne med sykdommen, truet 

Oppslag om Thyphoid Mary Mallon i The New York American, June 20. 1909.
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hun ham med en anretningsgaffel. Hun 
ble arrestert og tvangsinnlagt, hvorpå 
det ble påvist store mengder av bakterien 
Salmonella typhi i galleblæren.

Mary klagde over å bli behandlet 
som en «Guinea Pig», og nektet å bli 
operert. Hun var heller ikke enig i at 
håndvask og renslighet var nødvendig 
ved matlagning. Uten antibiotika til å 
bekjempe infeksjonen og med erfaring 
for at operasjoner for å fjerne galleblæren 
ofte resulterte i dødelig utgang, ble det 
en sak om smittevern versus personlig 
frihetsberøvelse. Mary fortsatte som kokke 
under ulike falske navn som Breshof  og 
Brown, og jobbet for ulike kursteder, 
restaurant- og hotellkjøkkener. Hun ble 
satt i isolat i en enslig hytte på Long 
Island, og ble til sist innlagt på Riverside 
Hospital på North Brother Island, hvor 
lungebetennelse endte hennes liv, 69 år 
gammel. Offisielt het det at hun hadde 
smittet 53 personer, hvorav tre døde, 
mens et estimat lyder på at hun kan ha 
forårsaket et femtitalls dødsfall.

Likheten mellom Aids Mary og Typhoid 
Mary er skremselsbildet, at de med 
viten og vilje søkte anonymitet og forlot 
åstedet straks ofrene var smittet. Men 
det moderne sagnet har fått en ekstra 
dimensjon. Det påstås nemlig at flere 
kvinner fanget opp historien og satte 
inn avisannonser for stolt å fortelle 

allmennheten om sin virksomhet. 
Vedkommende ble avslørt, men påsto 
selv ikke å ha aids. De hadde utelukkende 
ønsket å spre frykt i den hensikt å 
propagandere mot ubeskyttet og tilfeldig 
sex. Selve hoaxen er blitt et virksomt 
tillegg til vandresagnet. Gjennom ulike 
media kunne historien bre om seg og være 
produktiv, uten større krav til vitneførsel 
for avsløringene.

ML – Miracle medicine and medical 
themes

Vaksiner, mirakelmedisin og 
vidunderkurer som påstås å virke så 
godt at de hemmeligholdes og kun blir 
foreskrevet noen få utvalgte: Til tross for 
myndighetenes strenge krav til testing og 
omstendelige prosesser rundt godkjenning 
av medikamenter, påstås vaksinen 
umiddelbart å være klar til bruk, dersom 
en bare godtar visse vilkår for å motta 
den. Det kan dreie seg om å slutte seg til 
religiøse og politiske meningsfellesskap, 
eller medikamenter som utelukkende er 
tilgjengelig for salg via nettsteder eller på 
postordre.

Påstander om quick fix-metoder som 
gir immunitet mot truende sykdommer, 
kan altså både spres som hoax, ikles 
konspirative narrativer, og gis en mer 
episk utforminger gjennom å favorisere 
visse holdninger. Det er ofte nødvendig 
å få innovasjonene litt på avstand før en 
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kan identifisere nye typer. Ved nærmere 
ettersyn viser det seg da at sagntyper som 
først finnes omtalt som moderne sagn 
(urban legends), likevel beror på et lengre 
diakront forløp.

Spesielt fra Frankrike omtales en røver-
eddik. En røverbande tilranet seg 
eiendelene til syke døende og slike som var 
døde av pest. Da de ble fanget, opplyste 
de å ha holdt seg friske gjennom en 
resept, Le vinaigre des quatre voleurs (en 
firetyvers eddik). Desinfeksjonsmiddelet 
besto av vineddik blandet med ulike 
aromatiske og medisinske planter med 
antiseptiske egenskaper. Eliksiren kunne 
således inneholde vin, eplesider, malurt, 
mynte, salvie, nellik, rosmarin, muskat, 
løk, kamfer osv.

Alskens ulykker og farsotter blir, 
ofte iblandet store porsjoner 
konspirasjonsteorier, fulgt av lovnader 
om mirakelmedisiner som holdes 
unna offentligheten for kun å være 
forbeholdt rikfolk, et sluttet selskap eller 
lederskap (Brunvand 2012:394-395). 
Det kan dreie seg om mer eller mindre 
sofistikerte eliksirer og urteblandinger. 
Slike finnes det mange eksempler på opp 
gjennom historien. Omkring 1900 fartet 
«Blaabærdoktoren» omkring i Nord-
Norge og solgte medisiner mot alle slags 
onder. Han garanterte både helbred av 
syke og beskyttelse for dem som ville 
holde seg friske. Mannen var egentlig en 
fallert handelsmann sørfra, og da han ble 
arrestert, viste det seg at den fantastiske 

medisinen hans kun besto av terpentin og 
blåbærsaft (Halvorsen 1911:158).

Allerede på skuddårsdagen 29. februar 
2020 lanserte lekpredikanten og Israel-
vennen,Ola E. Hals, via nettstedet drive.
no/meninger, nyheten om at leger i Tel 
Aviv ville ha en covid-19 vaksine klar for 
bruk i løpet av et par uker. Dermed kunne 
antisemitter og de som hadde ønsket å 
boikotte salg av israelske varer, angre. En 
fikk sette sin lit til at det jødiske folk ville 
være storsinnet nok til å dele vaksinen 
med dem som passerte 3D-testens etiske 
verdier (dvs. delegitimering, demonisering 
og dobbeltmoral overfor staten Israel).

Hals påsto nyheten var lekket av 
farmasøyten Katz, at det farmasøytiske 
teamet ved Galilea Research Institute 
(MIGAL), gjennom å sekvensere korona-
viruset, og at den israelske vitenskaps- 
og teknologiministeren, Ofir Akunis, 
allerede hadde mottatt en oral vaksine, 
inneholdende IBV-antistoffer, som 
nå var klar for produksjon. En norsk 
jøde, On Elpeleg, fulgte opp dem som 
i kommentarfeltet kritiserte Hals med 
anklager om antisemittisme, og bekreftet 
at den livsviktige medisinen var klar 
til bruk, og at den både kunne fås som 
engangssprøyte og i tablettform.

Som bevis for at medisinen var effektiv, 
ble det propagandert med at ingen jøder 
var blitt rammet av covid-19, og dessuten 
at Benjamin Netanyahu hadde klart å 
smugle medisinen ut til sin kamerat, 
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USAs president Donald Trump, som 
hadde vært i middagsselskap på Mar-
a-Lago med en delegasjon brasilianere, 
hvor flere hadde testet positivt for viruset. 
Trump kunne fornøyd la seg teste, og 
sende pressen beskjed om at «presidenten 
var symptomfri». Så raskt, ukritisk, og 
uten å teste for bivirkninger, lar det 
seg selvfølgelig ikke gjøre å lansere nye 
vaksiner.

Riktignok lyktes det flere farmasøytiske 
firmaer på rekordtid å fremskaffe vaksiner, 
men det tok et års intens forskningsinnsats, 
og ikke noen ukers lyssky virksomhet for 
å fremskaffe en vidundermedisin. Hvor 
dystert det må være i etterpåklokskapens 
lys å bli konfrontert med egne høylytte 
utsagn i sosiale medier. Høsten 2020 viste 
det seg for all verden at president Trump 
likevel kunne bli smittet av covid-19. Og 
også Israel hadde de samme problemer 
med nedstengning og pandemi som 
andre nasjoner. Men historiens falsknere 
fikk sine 15 minutter i rampelyset ved å 
fremme sin sak.
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Romantikere som 
Welhaven og Andreas 
Munch hadde funnet 

mangt et emne og motiv fra 
Faye, for det vrimlet av gylne 
kast og glimt fra folketradisjonen. 
Men Kittelsen tok på seg den 
store sagnkretsen om «Store 
Mannedauen». Det var hans 

sak. Det var noe for hans synske 
realisme. Derfor ble han ikke 
stående i et fremskredet århundre 
og se sig tilbake. Han gikk veien 
gjennem sagnskodden tilbake til 
mannedauen, sottens og dødens 
land. [...] annet var ikke tilbake 
av livet enn skriket (Høilaas 1957, 
s. 156-157).

Camilla Christensen

Hun soper hver krok –
Om ”storemannedouen” i folkeminnet 
og Kittelsens Pesta

Hun soper hver krok. Vignett til ’Svartedauen, 1900.’ Mellom 1894 og 1896. 
Penn på papir. Nasjonalmuseet.
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Da Andreas Faye – prest, historiker, 
stortingsmann og folkeminnesamler –, i 
1833 utgav sin samling Norske Sagn kom 
det noe nytt inn i den norske litteraturen. 
Riktignok var en del sagn offentliggjort 
tidligere, men spredt i aviser, tidsskrifter og 
bøker. Med denne utgivelsen ble et større 
anslag folkesagn presentert samlet for 
allmennheten for aller første gang. Boken 
var i denne forstand noe av en nyvinning 
i sin tid; Fayes utgivelse var en av 
forutsetningene for Asbjørnsen og Moes 
virksomhet, selv om han i ettertid har 
havnet i skyggen av sine protegeer (Hauge 
1954). Like fullt skulle litterære størrelser 
som Henrik Ibsen og Johan Sebastian 
Welhaven benytte Fayes nedtegnelser som 
inspirasjon. 

Nøyaktig når kunstneren Theodor 
Kittelsen (1857-1914) ble introdusert 
for Andreas Fayes Norske Folke-Sagn vet 
vi ikke med sikkerhet. Mot slutten av 
1800-tallet hadde han et vel etablert rykte 
som eventyrillustratør, og samarbeidet 
med Peter Christen Asbjørnsen hadde for 
lengst satt han på Norgeskartet. Et brev til 
vennen Andreas Aubert høsten 1889 viser 
imidlertid at Kittelsen på dette tidspunktet 
hadde nye prosjekter i gjære:

Jeg har i det sidste tænkt meget 
paa at gjøre et Udvalg blant 
norske Sagn [...]. Der er Ting 

deri som kunde blive rene Perler 
som Illustration og nu har det 
mer og mer tat mig saa jeg ligger 
under for en Magt jeg ikke kan 
forklare (Koefoed og Økland 
1999, s. 112).

Med boken Troldskab fra 1892 befestet han 
sin posisjon som formidler og nyskaper 
av norske folkeminner, med illustrasjoner 
og fantasirike omskrivninger knyttet til 
henholdsvis nøkken, skogtrollet, nissen, 
heksa og huldra. Med disse illustrasjonene 
gav Kittelsen seg i kast med en egenartet, 
indre fortrolling av naturen, som spilte 
nennsomt på menneskenes sanser.

Det var imidlertid hans arbeid med 
svartedauden, tungt inspirert av Andreas 
Fayes nedtegnelser fra denne epoken, som 
skulle bli Kittelsens summa – resultatet 
av flere år med kunstneriske studier og 
utøvende arbeid. Et helhetlig bokverk med 
illustrasjoner og tekst, skrevet av Kittelsen 
selv – en salig blanding norske sagn og fri 
fantasi. 

Premisset var dystert nok; da handelsskip 
fra Sørøst-England skulle vende tilbake til 
Oslo høsten 1348, var det med noe ganske 
annet enn den vanlige lasten med hvete, 
glassvarer, øl og vin. Mannskapene kunne 
fortelle om en så gruoppvekkende drepsott 
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at ingen noen gang hadde hørt om noe 
så forferdelig (Benedictow 2002, s. 47). 
Om lag ett år senere stod bispedømmet 
Bjørgvin for tur, samt store deler av det 
resterende Norge. I underkant av en 
periode på snaue to år skulle nærmere 
220 000 av Norges befolkning på da 
anslagsvis 350 000 innbyggere miste livet 
(Benedictow 2002, s. 22). I Sverige gikk 
den under navnet digerdöden, i England the 
great mortality, i Spania gran mortaldad, og i 
Norge storemannedouen – alle betegnelser på 
en farsott som skulle gjøre store deler av 
Europa til en slagmark.

For Kittelsen kom arbeidet med dette 
dystre stoffet til å bli et svært personlig 
prosjekt. Her fikk han rom og utløp 
for indre krefter og demoner i sitt eget 
sinn; et sinn fylt av katastrofestemning 
og melankoli. Hans forestillinger rundt 
hvordan det må ha vært å leve i et Norge 
lagt øde skulle representere en fornyet 
innlevelse rundt denne hendelsen. Det 
som opprinnelig var et nasjonalt, historisk 
traume ble av Kittelsen transformert 
til en personlig stemning (Koefoed og 
Økland 1999, s. 163-165). Gjennom 
folkesagnene kunne en ane en bevissthet 
om en morderisk sott som fór med lynets 
fart, som «blottede det hele Land for Folk 
og Fæ og bragte Norge i en Afmagt, som 
varede gjennem Aarhundreder» (Faye 
1948, s. 125). 

Og det var en gammel, beksvart og 
avskyelig kjerring som hadde skylden. 

Det kommer ei kjerring

Pesten var et Kvindfolk, som i 
tidligere Tider ofte tog sig en 
Tur omkring i Gaardene i Solør. 
Hun gik og bar paa en Rive og 
en Lime. Der hun rakede med 
Riven udenfor Døren, blev 
nogen igjen; men der hun sopte 
med Limen, fik alle Sygdommen 
og strøg med (Fra Solør, Norsk 
Folkeminnesamling).

Skikken med å legemliggjøre pest og 
sykdom er langt ifra ny. Plaga, et ord med 
latinsk opphav som opprinnelig betyr slag 
eller støt, er blant de uttrykk som hadde 
eksistert rundt pest i århundrer; allerede i 
Homers Illiaden fortelles det om Apollon 
som skjøt pestpiler på akajerne, og det 
gamle testamentet beretter flere steder om 
en Herrens engel som slo folket med sverd 
slik at de ble rammet av pest. 

I vår del av verden gav pesten seg til 
kjenne gjennom flere skikkelser. På 
Sollerön i Dalarna i Sverige tok hun 
blant annet form av en pike, i sagnene 
kalt Pestilentia; det ble det fortalt at hun 
vandret omkring, strødde pynt og pryd 
omkring seg og danset med ungdommen, 
og alle som rørte pynten eller danset med 
Pestilentia døde i pesten (Tillhagen, 1967, 
s. 218). Flere steder i Norden ble det 
også fortalt om to vandrende barn som 
personifiserte pesten; en jente og en gutt, 

28



som bar smitten med seg. Sykdommen 
kunne videre ta form som et dyr, en svart 
hund, en svart sky og så videre (Lindow 
1973/1974, s. 85).

For en befolkning som ikke hadde 
kjennskap til moderne, medisinske 
forklaringsmodeller for smitte og 
smittespredning, er det naturlig at man 
tok utgangspunkt i allerede fortrolige 
virkelighetserkjennelser. «Ur stånd att 
förklara smittans mekanism och uppfyllda 
av tidens tro på förekomsten av allsköns 
farliga övernaturliga väsen, på andar, 
trolldom och magi, stannade man inför 

de förklaringsgrunder, som tro och 
erfarenhet tycktes göra självklara», skriver 
den svenske folkloristen Carl Herman 
Tillhagen (Tillhagen 1967, s. 220). 
Gjennom sagnene ble det altså skapt et 
rom for å forstå sykdommens karakter, 
der dens abstrakte, uutholdelige vesen ble 
omformet til håndfaste skikkelser i ulike 
former og fasonger.

Fra folkeminnet her i landet er det den 
gamle kjerringen, kalt Pesta, som er den 
gjennomgående personifikasjonen av 
svartedauden. Hun er ikke en heks, selv 
om folketroen sa at hekser kunne påføre 
sykdom ved hjelp av trolldom. Heksa 
eksisterte i det hverdagslige rom, der hun 
kastet forbannelser over naboer og påførte 
uro og skade gjennom svart magi. Likevel 
var hun like fullt en del av lokalsamfunnet, 
som ikke ble forlatt for andre anledninger 
enn der hun skulle delta i trolldans. Pesta, 
derimot, «lives nowhere, is constantly on 
the move, and is never personally known 
to her victims» (Lindow 1973-1974, s. 87). 
Tilblivelsen av Pesta er fundamentert i en 
unntakstilstand. Raken og riven, som hun 
bestandig bar med seg, utgjør i folketroen 
symbolske verktøy for å forstå hvorfor 
noen hadde fått beholde livet, mens det 
andre steder ikke var blitt spart en sjel i 
mils omkrets. Rivens tenner tillot noen å 
slippe igjennom. Men der Pesta tok frem 
limen, sopte hun med seg alle som en.

I Kittelsens illustrasjon Soper hver krok 
står vi utenfor et gammelt tømmerhus. 

Hun soper hver krok. Mellom 1894 og 1896. 
Lavering, blyant, penn og sort stift på 
papir. Nasjonalmuseet.
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Kanskje er det sen vinter, eller tidlig vår, 
for det ligger slaps og skare på bakken 
fremfor tung snø. Det er et svært fortettet 
bilde, grusomt i all sin enkelhet, og 
Kittelsen benyttet alle virkemidler for 
å forsterke stemningen i motivet. Med 
lavering, fettstift, kull og penn fikk han 
frem de forskjellige nyansene; bakken 
der hun hadde sopt med limen, de tunge 
flakene av våt snø. Han rispet små riss i 
den tegnede overflaten, slik at papiret ble 
ujevnt revet opp, og illusjonen av sludd 
var på plass (Koefoed og Økland 1999, s. 
161). I den akkompagnerende teksten kan 
vi lese:

 Pesta liker sig, veiret er bra,  
 trist og mørkt.

 Det sner og sluter, smelter,  
 siler, klisser søler. [...] 

 Limen soper i krik og krok.

 Alt er trist, deilig trist.[...]

 Væggene sprækker, bjælkerne  
 raadner. [...]

 Luften graater sne og slud  
 (Kittelsen 1998, upaginert).

I mørket skimter vi henne så vidt. Den 
krokryggede Pesta, på vei inn døren. 
Den oppmerksomme vil legge merke til 
to kors inngravert i vindusprosessene, et 
grep som kan tolkes på to måter; kors 
ble, ifølge eldre folketro, benyttet som et 

vern mot underjordiske og annet pakk 
man ønsket å holde utomhus. Kors ble 
derfor risset, skåret, hugget inn eller malt, 
over inngangsdøren, stalldøren eller i 
vindusprosessene – slik som her. En annen 
tolkning er også nærliggende å tenke seg; 
menneskene der inne har allerede fått 
dødsbudskapet. For Pesta har satt fra seg 
raken utenfor. Det er limen hun har med 
seg inn. 

I sitt forord til kapitlet om ’Den Sorte 
Død’ skrev Faye:

Stundom forestiller man sig 
«Pesta» som en gammel gusten 

Pesta farer landet rundt. 1904. Blyant, 
akvarell, kull og fargestift på papir. 
Nasjonalmuseet. 
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Quinde, der foer om i Landet 
med en Rive og Lime. Hvor hun 
brugte Riven, slap altid nogle 
fra med Livet; men hvor hun 
«sopede», der døde hver Moders 
Sjel. Som oftest var hun iført et 
rødt Skjørt, og angest blev Folk 
ved at see hende (Faye 1948, s. 
125).

Fargebruken som benyttes for å beskrive 
henne er ikke tilfeldig. Ifølge folketroa var 
rødt en magisk farge, knyttet til trolldom 
og det overnaturlige. En trollkjerring 
kunne påføre sin neste ulykke ved å kaste 
en forbannelse slik at dennes kyr ville 
melke mørkerødt blod – gjengangere fra 
helvete kunne likeledes være kledd i rødt. 
Gjennom sitt røde skjørt bindes Pesta til 
denne overnaturlige, trolldomsfylte sfæren. 
I et sagn fra Gjerstad er hun iført en blå 
stakk, en annen farge som hører til det 
overnaturlige riket; eksempelvis mente 
man at et blått lys kunne skjelnes over 
huldreheimen. Svart, som også brukes 
for å beskrive henne, knyttes som kjent til 
sorg, død og gravferd (Klonteig 1966, s. 
27). Hun er et mytisk vesen, ikke av denne 
verden, men heller ikke et fast innslag i 
naturen og nattelivet som nøkken, huldra 
og dvergene. Hun er spesiell, unik i sin 
ondskap (Koefoed og Økland 1999, s. 
232).

I illustrasjonen Pesta farer landet rundt ser 
vi Pesta på sin dødbringende reise på 

leten etter nye steder å gjøre øde. Hun 
bærer på sin sopelime og sin rive, og er 
kledd i sitt røde skjørt, med «øinene dybt 
i dødningskallen, ruller, rinder, skjeler 
og stikker hvast som syler, lyser og ser 
i mørket som katten» (Kittelsen 1998, 
upaginert). Stirrende, nærmest jaget i 
blikket, legger hun bygda bak seg. Her 
bidrar elementene i landskapet til å 
skape en visuell ramme rundt hva hun 
representerer, som tåken som siger inn fra 
fjellene. For tåken ble ansett som trolsk, 
en uhygge som forpestet luften; den fikk 
mennesker til å gå seg vill, og førte med 
seg angst og motløshet – «lægger sig 
dødningeklam over alt», skrev Kittelsen 
(Kittelsen 1998, upaginert). Pesta gav 
ansikt til den uhygge og angst som dannet 
seg rundt svartedauden, og vi aner 
tragedien slik folket måtte ha opplevd den; 
mørk, blind og heslig tuslet døden fra gard 
til gard (Klonteig 1966, s. 31). 

Livet dit kan jeg ikke 
spare, men en let Død skal 
du faae –

Gjennom flere av de sagnene som knyttes 
til svartedauden, kan kimer av historiske 
sannheter spores. Blant disse er sagnene 
som forteller om frakt av Pesta over sjø 
og vann en svært utbredt sagntype i det 
traderte folkeminnet om pesten. Sagnets 
plot – Pesta får assistanse for å reise 
over sjø og elv – kan i første omgang 
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assosieres med pestens ankomst med skip 
fra England. Sagnet kan videre tolkes 
som en beretning om en forsvarsteknikk 
som ble tatt i bruk for å forhindre pestens 
spredning; her ble hele distrikter satt i 
karantene, og elver og vannløp markerte 
grensen som ingen skulle overtre (Lindow 
1973-1974, s. 91). «Där socken- eller 
häradsgränsen utgjordes av en å, förbjöd 
man mångenstädes all trafik över vattnet. 
Pesten ansågs nämligen ej kunna ta sig 
över rinnande vatten», skriver Tillhagen 
(Tillhagen 1967, s. 216). 

Fra Fayes nedtegnelser finner vi et sagn fra 
Gjerrestad (nåværende Gjerstad) i Aust-
Agder, som forteller om fergemannen som 
skal ro Pesta over fra Gjerrestadvannet 

til Eskeland. Det tar en stund før han 
skjønner hvem han har i båten, men han 
blir svært redd når sannheten til slutt går 
opp for ham. Mannen bønnfaller henne 
om å få beholde livet som belønning for å 
ha fraktet henne over: 

Pesta tog da frem en stor Bog, 
slog op i den og svarede derpaa: 

Livet dit kan jeg ikke spare, men en let 
Død skal du faae. 

Aldrig saa-snart var Manden 
kommen hjem, førend han blev 
døsig. Han lagde sig derfor paa 
Pallen og død var han (Faye 
1948, s. 127).

Over sjø og land. Blandingsteknikk på papir. 1904. Privat eie.
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Som hjelp for å ha assistert henne får 
mannen altså tildelt en god og smertefri 
død, et utfall som kunne forklare hvorfor 
noen måtte lide svartedauden noe aldeles 
forferdelig, mens andre sovnet stille inn, 
for aldri mer å våkne. 

Kittelsen brukte nettopp dette sagnet 
som inspirasjon for sin illustrasjon og 
tilhørende dikt Over sjø og land. Det er 
nærliggende å tenke seg at sagnets 
knapphet må ha tiltalt ham, for den 
er kort og godt gjengitt, denne bisarre 
hendelsen. Skildringen av mannens 
angst rundt sin egen død har imidlertid 
kunstneren gitt mer plass, og derved tillatt 
seg selv rom for en personlig tolkning av 
sagnets plot. I illustrasjonen er vi vitne 
til den forskrekkede mannens bønn til 
Pesta der hun sitter og blar nådeløst i 
sin bok; her stod navnene på alle de som 
skulle overleve, og de som måtte dø. Ved 
siden av henne ligger sopelimen. Teksten 
Kittelsen diktet om til denne illustrasjonen 
gjengir i tur og orden det opprinnelige 
sagnets handlingsforløp, samtidig er 
det blottet for dets nøkterne stil. Alle 
overtoner av tristesse er forduftet. På sitt 
eget usedvanlige vis har Kittelsen gjengitt 
Fayes versjon av sagnet nærmest som en 
folketone, en artig liten anekdote på rim: 

Gamla tar fram en bok saa stor, 

aa huj aa hei!

Spytter på fingren og blar og glor, 

aa jøja mei!

Saa sandt som jeg maa over dette vand,

i hu jaa hei!

At spare dit liv gaar ikke an,

aa jøja mei! 

Jeg tar hva jeg kan, med lov og ret,

i huj aa hei!

Men du skal faa daue ganske let,

aa jøja mei! 

(Kittelsen, 1998, upaginert).

Den ulykksalige mannen har i Kittelsens 
versjon dessuten også fått et navn; Per 
Sandaker. Gjennom å identifisere en 
enkelt sjels skjebne på denne måten bidrar 
Kittelsen til å gjøre denne fortellingen 
mer intim; møtet med Pesta er ikke 
lenger en abstrakt hendelse, men et 
personlig møte med selve døden. Slik 
blir et enkelt menneskes opplevelse av 
denne sykdommen formet slik at den blir 
et sinnbilde på en allmennmenneskelig 
erfaring, og deretter gjort til felleseie. 

Sagnet om Pesta over Gjerrestadvatnet 
viser hvor aktivt Kittelsen tok Fayes 
bok i bruk. Den knappe, litt tørre tonen 
i sagnene omformes av kunstneren 
til tekster av en mer stemningsbetont 
karakter, samt dikt i besittelse av blek 
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humor, i kontrast til den uhygge og 
isolasjon som preger illustrasjonene. I sin 
anmeldelse av Svartedauen i Verdens Gang 
i 1901 skrev Andreas Aubert: «Jeg ved 
ikke at nævne nogen […], som har naaet 
nærmere ind til den naive Folkevisetone 
end Kittelsen» (Koefoed og Økland 1999, 
s. 169). Og han trekker spesielt frem 
skildringen av Per Sandakers skjebne: 

Kittelsen har aldri givet os 
saa rigt af  sin egen Sjæl som 
i denne Digtning, med en 
Rigdom som ud af  Henrik 
Werglands Overflødighedshorn. 
Det er ogsaa slig Rigdom paa 
Livsskjønhed i denne Kittelsens 

Digtkrans om Døden (Koefoed 
og Økland 1999, s. 169).

I det som kanskje er Kittelsens mest 
kjente illustrasjon fra denne serien – Pesta 
i trappen – befinner vi oss øverst i trappen 
i et gammelt tømmerhus. Vi aner at det 
er midt på dagen, for dagslyset siver inn 
gjennom de åpne sprekkene i treverket. 
Her har Kittelsen valgt å plassere 
synsvinkelen på gulvplan; vi betrakter 
denne scenen, denne hendelsen, gjennom 
barneøyne. Pesta smyger seg krypende 
oppover trappen med sitt hule, bekmørke 
blikk og knoklete hender, innhyllet i det 
mørket som omgir henne. Dette motivet 
er også det eneste hvor vi møter Pesta 
innendørs. Kanskje er det også derfor 
denne illustrasjonen fremdeles evner å 
frembringe mareritt ved våken tilstand? Vi 
er forsvarsløse. Vi er fanget.

Det er ingen vei ut. 

«Med synsk innlevelse fordypet han seg 
i dette dystre kapittel i vår historie, det 
ufattelige som skjedde da et helt folk 
med ett slag stod i fare for å bli utslettet», 
skriver kunsthistoriker Leif  Østby (Østby 
1993, s. 103). Svartedauden gjorde alle 
like i et nasjonalt fellesskap. Gjennom 
Kittelsens hånd får vi et innblikk i et varig 
nasjonalt mén, en følelse av isolasjon og 
dødsangst som ble påført et helt kollektiv. 
Kittelsens tekster og bilder kan derfor 
tolkes som empiriske inngangsportaler til 
en i utgangspunktet fremmed virkelighet. 

Pesta i trappen. Mellom 1894 og 1896. 
Lavering, blyant, penn og sort stift på 
papir.
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Sagnlitteraturen får en nær og intim 
tolkning i Kittelsens hender, og antar 
en mer konkret og personlig karakter. 
Visualiseringen av den uhyrlige skikkelsen 
som Pesta utgjør, taler til oss gjennom et 
språk som vi alle forstår, uavhengig av tid 
og rom; for så primært er angstens vesen. 
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Theodor Kittelsen: Pesta - mor i bakken
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Knut Aukrust 

Pest og kolera i en 
spansk landsby

Befolkningen i det førmoderne 
samfunnet levde i stadig frykt 
for farer: barnedødelighet, 

uår og naturkatastrofer, omreisende 
bandittbander, kriger, pest og spredning 
av sykdommer. Kampen for tilværelsen 
var en del av hverdagen, og kirkens makt 
styrte menneskelivene både i det jordiske 
og det hinsidige. Kirkens teologer og 
presteskap formidlet at i nødens stund var 
det Gud fader, Sønnen, jomfru Maria og 
helgener befolkningene kunne stole på.

Spania er kjent for sine mange religiøse 
feiringer og landsbyfester. Hver provins, 
kommune og landsby har sin egen 
beskytter, det være seg en helgen, et 
maleri eller en skulptur som framstiller 
den hellige personen. I løpet av kirkeåret 
befinner de seg inne i kirken, men på store 
festdager bæres de ut på egne «flåter» 
i prosesjon gjennom landsbyens gater. 
Helgenen, eventuelt avbildningen i form 
av et bilde eller skulptur, har ofte spilt en 
avgjørende og konkret rolle som trøster og 
forløser. Foruten kirkeårets store festdager 
som jul, påske og pinse, har helgenens 
festdag en særskilt betydning. Den katolske 
kalenderen er full av fester og seremonier, 
men ingen slår feiringen av den enkelte 

landsbys beskytter, særmerket for hvert 
strøk. Den er en kombinasjon av religiøst 
alvor og folkelig feiring av fellesskapet 
med messer, opptog, dans, mat og drikke. 
Det er landsbyen, mi pueblo, som står i 
sentrum. Mange steder har folk rett til 
fridager for å dra til hjemstedet under 
den store feiringen. Prosesjonene har 
røtter tilbake til middelalderen hvor det 
var en klar forbindelse mellom kirken 
og folket, illustrert gjennom selve bygget 
og det omkringliggende hovedtorget 
hvor feiringene foregikk. Prosesjonene 
hadde også en pedagogisk målsetting 
i et samfunn hvor analfabetismen var 
omfattende. 

Kristusfiguren fra 1854. (L’Alfàs del Pi).
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El Santisimo Cristo 

I provinsen Alicante ved middelhavskysten 
ligger landsbyen l’Alfàs del Pi, opprettet 
som egen kommune i 1836. Landsbyens 
beskytter, patron, har materialisert seg i 
form av et krusifiks som framstiller den 
lidende Kristus på korset langfredag. 

Figuren har fått navnet El Santisimo Cristo 
del Buen Acíerto. Det lar seg vanskelig 
oversette til norsk, men betyr «Den 
velsignede Kristus av de gode gjerninger». 
Kristusfiguren er ikke bare en from 
avbildning, men også en virkekraftig aktør. 
Den stråler av kraft og beskyttelse takket 
være pavens velsignelse og godkjenning. 
Den har holdt sin vernende hånd over 
landsbyen når farer har truet.  

Kolera, pest og hungersnød var blant de 
mest fryktede truslene, og de slo alle til 
i begynnelsen av 1850-tallet. Alicante-
provinsen ble rammet av en dødelig 
koleraepidemi i august 1854, og den 21. 
august kom meldinger om spredning til 
landsbyen Vila Joiosa og Benidorm tre mil 
nord for selve byen Alicante. Det varte 
ikke lenge før den nådde l’Alfàs. Den 13. 
september ble det meldt om to dødsfall, 
og det ble innført reiseforbud for å hindre 
smitte. Ved utgangen av året hadde 1874 
personer mistet livet i Alicante-provinsen. 

Samtidig kom en hjelpende hånd fra 
den utflyttede alfasineren Pasqual José 
Baldó Orozco (1807–1868). Han tilhørte 
en familie med lange røtter i landsbyen. 
Etter å ha studert teologi i Valencia var 
han i en årrekke prest i flere av byens 
menigheter. I årene 1847–1864 var Baldó 
Orozco prest i menigheten Santa Cruz, 
med klosteret Nuestra Señora del Remedio, 
«Vår barmhjertige Frue». Det var i denne 
klosterkirken Kristus-figuren befant seg. 

Bekymringsmeldinger fra slekt og venner 

Landsbyfesten i 1954. «Engelen» Vicenta María 
Devesa Pérez. (L’Alfàs del Pi).
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i l’Alfàs kan ha ført til at Baldó sikret 
seg figuren i 1854. Gleden over at «Vår 
Herre» hadde spart landsbyen, må ha 
ført til at han donerte Kristusfiguren til 
l’Alfàs del Pi, i takknemlighet over at 
innbyggerne overlevde, og for å beskytte 
kommunen i all framtid. Skulpturen 
ble fraktet sjøveien fra Valencia sørover 
til Denia med en kystbåt i mars 1857, 
og siste etappe foregikk med seilbåt til 
stranden i Albir, som var en del av l’Alfàs 
del Pi. Derfra ble den fraktet til landsbyens 
soknekirke San José fredag 26. mars. 

Kirken var viet en av de fremste 
helgenene, den hellige Josef, frelserens 
fosterfar og skytshelgen for hele 
Den katolske kirken. Han hadde en 
særstilling som beskytter av arbeidere 
og håndverkere, særlig tømrere og 
snekkere, for sosial rettferdighet, en god 
død, mennesker i fortvilte situasjoner og 
dessuten mot tvil og fristelser. Festdagen 
hans er 19. mars, og Valencia by er særlig 
kjent for sine feiringer denne dagen, Las 
Fallas, med spektakulært fyrverkeri og 
brenning av figurer. Denne tradisjonen 
startet i begynnelsen av 1800-tallet og 
var håndverkere og snekkeres dag, med 
brenning av avfall og ubrukt trevirke. Slik 
markerte de sin hyllest til tømmermannen 
fra Nasaret.

Sommeren 1854 skrev Baldó et høytidelig 
brev til pave Pius IX i Roma med bønn 
om å få krusifikset velsignet. Han ønsket å 
styrke innbyggernes religiøse hengivenhet 
og ba «Hans Hellighet» om å gi nåde 

og avlat til dem som deltok i feiringen 
av Kristusfiguren. Feiringene skulle gå 
over tre dager, og hans fromme håp 
var at enhver som deltok i festligheten 
fikk del i den pavelige velsignelse. Pave 
Pius IX ga Baldó full støtte: «Under 
feiringen opphøyes Det hellige kors og 
vår herre Jesu Kristi dyrebare blod, fra 
første vesper (kveldsgudstjeneste) og 
hele dagen til solnedgang gir vi avlat». 
Fullmakten om avlat og ettergivelse for 
syndige handlinger skulle vare i ti år for 
alle som deltok i feiringen og for avdøde 
familiemedlemmer. Ettergivelse av 
timelige straffer for syndige handlinger 
ville i henhold til den katolske lære korte 
ned på tiden i skjærsilden. Den årlige 
feiringen ble lagt til 7.-10. november. 

En av de tidligste kildene om feiringen 
sto i lokalavisen i Benidorm, El Canfali, 
som trykket et detaljert program og en 
reportasje fra de tre festdagene i 1886. 
Feiringen besto av messer, prekener og 
nattverd, men også av fest og musikk, 
mat og drikke. Under festen var gatene 
pyntet med triumfbuer og vimpler, og ved 
solnedgang den siste dagen ble skulpturen 
av den hellige Kristus hentet ut av kirken 
og båret i prosesjon gjennom landsbyens 
få gater. En liten jente, kledd ut som engel, 
fikk æren av å hilse Kristusfiguren med øm 
og inderlige poesi på vegne av landsbyens 
befolkning. Et storslått fyrverkeri avsluttet 
festen.  
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Landsbyen i krig og fred

Gjennom hele 1800- og 1900-hundretallet 
var Spania preget av politiske uroligheter 
og innbyrdes stridigheter. På begynnelsen 
av 1930-tallet ble den handlingslammede 
kong Alfonso XIII avsatt, og Spania ble en 
demokratisk republikk. General Franco og 
den katolske ville det annerledes. Det førte 

til starten på den spanske borgerkrigen 
fra juli 1936 til april 1939. Krusifikset 
med El Santisimo Cristo del Buen Acíerto ble 
total ødelagt den 29. september 1936 av 
republikkens tilhengere, i sin avsky mot 
undertrykkelsen av demokratiet. Kun to 
fingre var i behold, og de ble behandlet 
som relikvier av kirkens folk. 

Borgerkrigen førte til et avbrudd i 
festtradisjonen. 1939 var «seierens år» for 
Franco-regimet, Año de la Victoria. Etter 
åtte måneder framsto l’Alfàs som en 
Franco-styrt kommune, i hvert fall i det 
ytre. De fleste tenkte nok sitt om Franco 
i det skjulte. Etter Francos brutale seier 
i 1939, sendte sokneprest Don Roque 
Devesa en rapport til erkebiskopen i 
Valencia om tilstanden i San José-kirken. 
Kommunen satte ned en komite på 30 
personer med ordfører Roque Pérez 
Pérez i spissen. Det hastet å erstatte den 
ødelagte Kristusfiguren. Byens ledende 
skikkelser og fromme alfasinere var sterkt 
representert, og Don Francisco Devesa 
Baldó var komitéens president. Han var 
også leder for den lokale Falangen, med 
den omstendelige tittelen Jefe local de 
Milicias de la Falange Española Tradicionalista 
y de las Juntas Ofensiva Nacional Sindicalistas 
(F.E.T. y J.O.N.S), i dagliglivet omtalt som 
Movimiento Nacional, Nasjonalbevegelsen. 
Det politiske skiftet fra demokrati til 
et Franco-ledet diktatur var tydelig 
også i det beskjedne lokalsamfunnet. 
Oppdraget med å erstattet den ødelagte 
Kristus-figuren gikk til den valencianske 
billedhoggeren Pío Mollar Franch (1878–

Boka om historien til landsbyens beskytter. Den 
ble gitt i gave til innbyggerne i forbindelse med 
lanseringen i 2007. Omslagsbildet er fra stranden 
i Albir ved feiringen i 1954. (L’Alfàs del Pi).
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1953), og resultatet fikk omtale som «et 
praktfult arbeid med en høyde på 180 
centimeter». Korset var laget av Madera 
Superior de Suecia, førsteklasses trevirke fra 
Sverige. Den nordiske skogen var kjent 
for harde og slitesterke tresorter, og vi har 
sett at det norskeide trelastselskapet La 
Compañia de Maderas hadde en filial med 
sagbruk og utsalg i Alicante. Det hastet å 
få resultatet ferdig før året var omme, og 
den 7. desember ble kopien fraktet med 
lastebil fra Valencia.

Torsdag 8. desember 1939 var den 
planlagte og etterlengtede landsbyfesten 
i gang, en måned senere enn tradisjonen 
tilsa. Feiringen startet med messe og 
musikk, sang og orkester. Siden fulgte 
flere konkurranser, blant annet det 
særegne spanske ballspillet pelota og 
sykkelkonkurranse. Fra halv ni om kvelden 
var det utendørs dans og musikk på 
Plaza de José Antonio, Falangens navn 
på plassen foran kirken. Klokkeringing 
fra kirken annonserte de avgjørende 
tidspunktene, og ti slag markerte at det 
var tid for framsyning av en komedie. 
Monologer og duetter var framført av 
de lokale politiske organisasjonene til 
Falangen, de eneste som var tillatt under 
Franco. 

Den siste festdagen var høydepunktet. 
Folk hadde danset, moret seg og bedt til 
Gud. Avskjeden med Kristus-figuren på 
kirkeplassen, ledsaget av engelens tale, var 
alltid en sterk opplevelse. Versene var en 
fortelling om Kristus og hans underverker 

for landsbyen, hans vernende hånd i 
tørketider og under koleraens ødeleggelser. 
Han hadde bevisst valgt ut den beskjedne 
landsbyen l’Alfàs og ikke den store byen 
Valencia, og Vår Herre fortjente alles 
takksigelser. Festprogrammet ble avviklet i 
løpet av de tre dagene pave Pius IX hadde 
erklært som hellige. Lokalhistorikeren 
Vicenta Devesa Pérez har tolket det som 
skjedde i desember 1939 som et uttrykk 
for at alfasinerne respekterte El Cristo. 
Borgerkrigen skadet mye, i tillegg til 

Feiringen på 1970-tallet, med krusifiks, engel og 
traktor. (L’Alfàs del Pi).
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friheten. Ødeleggelsen av Kristusfiguren 
i kirken var en av de tristeste hendelsene. 
«Alfasinerne var som foreldreløse barn» 
uten den. 

Vicenta har også beskrevet forberedelsene 
til feiringen på 1950-tallet og framover. 
Folk rengjorde og hvit-kalket sine 
hus, fornyet og sydde om klærne, og 
frisørdamen kom fra Altea for å fikse håret 
til kvinnene. Musikere fra Benissa fikk som 
vanlig losji hos lokale innbyggere og var 
nesten blitt som en del av familien. Alt var 
klart for feiringen. «Alfasinerne behøver 
ikke dra til Santiago de Compostela, for 
Pave Pius IX hadde velsignet Don Pasqual 
Baldó». 

Dagens feiringer består av den samme 
kombinasjonen av folkelig moro og 
religiøst alvor, høytid og messe kombinert 
med folkefest, dans, fyrverkeri, mat og 
drikke, både kirke og karneval. Festen er 
basert på dugnad med bidrag fra frivillige 
grupper, kommunen, næringslivet og 
kirkens velsignelse. Kirken er først og 
fremst involvert i de høytidelige delene av 
programmet, arrangementene i kirken, 
prosesjonene til ære for St. Cristo de Buen 
Ascierto og engelens røst fra en av byens 
døtre på omkring ti år. Hele torget foran 
kirken applauderer til den siste hilsenen: 
«Viva el Santísimo Cristo del Buen Acíerto!». Så 
bryter jubelen og fyrverkeriet løs. 

Landsbyen står i sentrum for alfasinernes 
festdager. For mange dreier feiringen seg 
kanskje mer om lokal tilhørighet enn om 
religiøs tro, om bekjennelse av felleskap 
og stolthet over hjemstedet mer enn 
tilslutning til kristendommens dogmer 
og morallære. Den største forskjellen fra 
fortidens feiringer er, når alt kommer 
til alt, at troen på avlatens funksjon og 
betydning er borte. «Alle» innbyggerne 
i l’Alfàs deltar i festlighetene, uavhengig 
av deres forhold til kirken. Feiringen 
er ikke et nytt fenomen, men den er 
likevel ganske fremmed sett fra et relativt 
pietistisk og luthersk Norge. 

Fra kolera til korona

Den 6. mars i 2020 kom vi til l’Alfàs del 
Pi full av optimisme og pågangsmot for 

Dagens engel. (L’Alfàs del Pi).
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å fullføre feltarbeidet i bokprosjektet om 
historien til l’Alfàs del Pi. Vi dumpet ned i 
den nyeste pesten, koronaen og covid 19. 
Det tok ikke mange dager før statsminister 
Pedro Sánchez meldte om alarmtilstand 
og nedstenging av landet, i første omgang 
i to uker. Vi forsøkte oss på korte fotturer 
i nærmiljøet, men ble raskt stoppet av 
patruljerende politi med munnbind: 
«en casa» (dra hjem)! – ellers blir det 
mulkt. Hver kveld hørte vi bilsirener og 
klappsalver fra landsbyen, den daglige 
hyllesten til leger, sykepleiere, brannmenn 
og politi. Utlendinger fikk ganske raskt 
anmodning om å forlate Spania, og vi 
kom oss ut i siste liten den 20. mars, før alt 
ble stengt ned for alvor. 

På grunn av smittesituasjonen ble 
landsbyfesten avlyst i november 2020. 
Men ved hjelp av digitale løsninger fikk 
innbyggerne gitt uttrykk for sine følelser 
og troen på fellesskapet. Landsbyfesten 
avsluttes hvert år med «engelens» bønn 
om beskyttelse: «Ikke forlat l’Alfàs del Pi 
for du vet godt at vi elsker deg». La oss 
håpe at alfasinerne bønnhøres også denne 
gangen.
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Liv Bjørnhaug Johansen

Av hensyn til andre – 

isolatets historie

Mennesket har rett til frihet 
og kontroll over egen helse, 
men likevel isolerer vi 

enkeltmennesker for å skjerme oss andre 
mot sykdom og fare. Koronapandemien 
har minnet oss på at tvang og isolasjon 
ikke er noe som tilhører fortidens 
helsevesen. Staten har en lang historie 
i å begrense menneskers frihet under 
epidemier. For noen varte isolasjonen livet 
ut. 

15 år gammel oppdaget Peder Olsen 
Feidie flekker i ansiktet. Noe senere mistet 
han følelsen i fingrene. Da sår åpnet seg 
og hendene skrumpet inn, var det umulig 
å legge skjul på at han hadde spedalskhet.

I 1832, 29 år gammel, ble han hentet ut 
av hjembygda i Sogn og sendt til Bergen 
for livsvarig isolasjon på St. Jørgens 
hospital. Her bodde pasientene to og to 
på bitte små rom. Først i 1840 fikk de en 
lege til hospitalet. Frem til dette var det 
eneste tilsynet to gangkoner som skiftet på 
sengene og vasket klær (1).

Feidie skrev dikt og skillingsviser som ble 
trykket opp av en lokal forelegger. Han 
beskriver omgivelsene sine sånn: Den ene 
haver Saar i Saar/den Anden han paa 
Krykker gaaer/den Tredie kan ei tale/den 
Fjerde kan ei Dagen see/den Femte har ei 
Hænderne/Saa kan Enhver vel vide/Hva 
Ondt vi her maa lide.

Og han beskriver håpløsheten i det 
livsvarige isolatet og hvordan det eneste 
lyspunktet de har foran seg er døden: Men 
vi kan ingen Læge faae/i Hospitalet vi 
blive maae/indtil vor Tid er omme (2).

Feidie levde 17 år isolert med sine 
sykdomsfeller i hospitalet før han døde der 
i 1849.

Sosiolog Eilert Sundt besøkte en av disse 
institusjonene og hadde særlig vondt av de 
unge, ganske friske pasientene: «På deres 
ældre lidelsesfæller måtte disse se, hva de 
selv lidt efter lidt skulde blive: Mennesker, 
hvem forrådnelsen har grebet endu førend 
de ere lagte i sin grav» (1).
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Både menneskerettighetene og 
grunnloven slår fast at mennesket har 
rett til frihet og kontroll over egen helse. 
Når myndighetene likevel tar seg rett 
til å hente enkeltmennesker ut av livene 
sine og fratar dem grunnleggende frihet 
til kontakt med familie og andre, og 
til å bevege seg fritt, så har det vært 
for å beskytte oss andre. Den enkeltes 
rettigheter må vike for å beskytte de 
manges.

Staten tar kontroll 

Vi vet at spedalske, med henvisning 
til Moseloven, har blitt isolert siden 
middelalderen (3). I sentrale havnebyer 
har det vært praktisert karantene for skip 
allerede fra 1300-tallet. Ved påvist smitte 
måtte et gult flagg heises, og skipet fikk 
ikke legge til land (4).

Det første offentlige dekretet om 
smitteisolering i vårt land kom i 1625 fra 
kong Christian IV. Pesten hadde gjentatte 
ganger herjet landene i Europa. Da en ny 

Foto: Liv Bjørnhaug Johansen
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pestbølge truet i 1625, slo kongen fast at 
man skulle isolere områder med mange 
syke. Reisende til smittefrie byer skulle 
settes i karantene. Smittede ble beordret 
til å holde seg innendørs og ikke ta imot 
besøk, og gjestebud skulle unngås mens 
epidemien pågikk.

Dekretet er banebrytende fordi det slo 
fast at epidemier var statens anliggende. 
Med dette tok staten seg rett til å begrense 
innbyggeres frihet i smittevernets tegn (5).

Lenge var isolering av syke noe som i 
hovedsak ble gjort for å begrense smitte 
og skjerme befolkningen. Smittsomt syke 
ble gjerne pålagt å holde seg isolert i egne 
hjem, eller de ble pleiet i klostre. Utover 
1800-tallet begynte vi å se starten på et 
vitenskapelig fundert helsevesen, og med 
de nye hospitalene økte statens ambisjoner 
fra å beskytte til også å behandle (6).

200 000 isolerte

Tuberkulosen blomstret opp i 
Norge på 1800-tallet og ble et stort 
folkehelseproblem. I 1900 kom 
tuberkuloseloven som slo fast at 
tuberkuløse i Norge skal isoleres.

I kjølvannet av denne loven ble det 
opprettet en rekke sanatorier for 
behandling og pleiehjem for de håpløse 
tilfellene. På det meste hadde dette 
apparatet kapasitet til å behandle 200 000 
pasienter i året. Barn ble hentet ut av 
familiene og tilbrakte årevis på sanatorier. 

Mange kom aldri hjem igjen, men det er 
også fortellinger om dem som opplevde 
å bli friskmeldt og reise hjem for så å 
oppdage at isolasjonen vedvarte da 
lokalsamfunnet unngikk dem av redsel for 
smitte (7).

Loven skapte en debatt om tvang og 
meldeplikt. Myndighetene ønsket kontroll 
og isolasjon av alle smittede, men bruk av 
tvangstiltak kunne også føre til at folk ikke 
rapporterte sykdomstegn av frykt for å bli 
sendt vekk. Men tvangsbestemmelsene 
ble sjelden brukt; i motsetning til ved 
isoleringen av de spedalske, var isoleringen 
på sanatorier også ment behandlende – de 
kunne tilby de syke et håp (4).

Vi er de syke og svakes beskyttere, men 
vi kan også tillate oss å krenke deres 
grunnleggende menneskerettigheter. 

Psykiatri

I psykiatrien var «Dollhusene», som 
dukket opp i byene i seinmiddelalderen, 
oppsamlingshus for psykisk 
syke, utviklingshemmede og 
andre man ikke ville ha ute i 
samfunnet. Dette var på ingen måte 
omsorgsinstitusjoner. Skildringer beskriver 
forferdelige forhold. Utagerende pasienter 
var lenket fast, mat og sanitærforhold 
var elendige og isolatcellene var som 
fangehull.

På landet var mange i familiens 
eller lokalsamfunnets varetekt, og 
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Mann og kvinne med lepra eller elephantiasis, Johan Ludvig Losting 1860 (Lepramuseet).

Sykerom på St Jørgens hospital Lepramuseet. Foto: Nina Aldin Thune (Wikimedia).
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kilder forteller om psykisk syke og 
utviklingshemmede som var stengt inne på 
loft eller lenket fast i fjøs og grisehus (8).

Med de store asylene kom en dramatisk 
omlegging: målet var behandling 
– omgivelsene skulle være vakre og 
pasientens skulle sysselsettes. Men det var 
ikke alltid man oppnådde noen bedring, 
og mange endte med å leve hele livet sitt 
på de avsondrede asylene, isolert i et eget 
samfunn på landet (9).

Institusjonene bygges ned

I dagens psykiske helsevern bygges de 
store institusjonene ned, mer og mer 
av behandlingen foregår poliklinisk 
og oppholdene i institusjonene varer 
kortere. Isolatet, der det er en stengt 
dør mellom pasienten og ansatt, skal 
unngås i det lengste, slås det fast i loven 

om psykisk helsevern, men skjerming 
kan gjennomføres av hensyn til 
behandling eller til andre pasienter, men 
kun over kort tid.

Norsk fengselsvesen er under stadig kritikk 
av Amnesty og FN for vedvarende og 
årelang isolasjon av fanger som er, eller 
i hvert fall har blitt, alvorlig psykisk syke 
(10).

Selv om lepra og tuberkulose har blitt 
slått tilbake av oppdagelsen av antibiotika 
er ikke de langvarige isolatenes tid over. 
Stadig oftere og på stadig flere steder 
i helsevesenet må de gule frakkene og 
munnbindene frem i møte med de nye 
antibiotikaresistente bakteriene. Og med 
kroniske kolonier av disse bakteriene 
møter helsevesenet nye problemstillinger. 
Hva gjør man når det påvises MRSA 
hos en pasient med langtidsopphold 
på demensavdeling? Kan pasienter 
smitteisoleres på livstid, eller må de 
menneskelige hensynene få vinne over 
smitteregimene?

Koronaepidemien har latt mange av oss 
få smake på isolasjonen. Titusener av 
oss har vært i isolat eller karantene i eget 
hjem i løpet av det foregående året og 
utallige har opplevd å bli satt i isolat på 
sykehus i påvente av svar på en koronatest 
og mange har selv gjennomgått alvorlig 
sykdom uten å ha familie rundt seg. 

Foto: Liv Bjørnhaug Johansen
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Helsevesenets to ansikter

Man må knuse noen egg for å lage 
en omelett, sies det. Kanskje er det 
nødvendig å ofre noens autonomi og 
frihet for å beskytte resten av samfunnet. 
Men isolatet er et fenomen som viser 
hvor kompleks velferdsstatens rolle er.  
Helsevesenet skal hjelpe deg når du er 
syk og dine rettigheter som pasient er 
sterke, men om du er en trussel mot 
andre kan døra gå i lås bak deg. Når jeg, 
som sykepleier, stiller meg som sperre i 
døråpningen på isolatet eller småløper 
nedover korridoren for å hente inn en 
rømling, kjenner jeg på den vanskelige 
dobbeltrollen vi har. 

Vi skal ivareta pasientens integritet, 
rett til medbestemmelse og rett til å 
ikke bli krenket, ifølge våre yrkesetiske 
retningslinjer. Like fullt er det vi 
som gjerne iverksetter og vokter 
frihetsberøvelsen isolatet utgjør. 
Sykepleieetikken har sitt grunnlag og 
omdreiningspunkt i humanismen der 
mennesket er ukrenkelig i kraft av å være 
født menneske, og som Kant formulerer 
det, skal ingen brukes som et middel for 
å oppnå et mål, men alltid være et mål i 
seg selv.

Når vi isolerer et menneske gjør vi det ofte 
ikke til det beste for dem, men fordi det 
er nødvendig for å skjerme oss andre; for 
fellesskapets beste. Dette er utilitarisme 

– nytteetikk; vi ofrer lykken for de få for 
å sikre flertallets, enten det er pest i 1625 
eller et pandemisk koronavirus i 2020.
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Våren 2020 endra det norske 
språket seg. Ord som Covid-19, 
korona, kohort, vaksine, smittevern, 

sosial distansering, heimekontor, sprit, 
munnbind, digital kaffi, analog kaffi(!), 
samfunnskritiske funksjonar, og permittering 
vart del av kvardagstalen. Bokstaven 
R blei til eit tal som helst skulle vere 
under 1. Allereie i mars 2020 sette 
kulturhistorikar og førstekonservator 
Audun Kjus ved Norsk etnologisk 
gransking på Norsk Folkemuseum i 
gang eit dokumentasjonsprosjekt for 
å fange opplevingar og erfaringar frå 
enkeltindivid i Noreg etter at landet 
stengte ned. Snart kasta Memoar og 
prosjektet Munnleg historie for alle 
(MHA), seg på med å gjere videointervju 
til dokumentasjonsprosjektet. 

Memoar er ein frivillig organisasjon 
som har som føremål å «fremja ein 
kultur for å ta vare på og dela munnlege 
forteljingar om levd liv». MHA er det 
største prosjektet som Memoar har, og det 
finansierar 1-3 stillingar i prosjektperioden 
2019-2023. Finansieringa kjem frå 

Sparebankstiftelsen DNB, og innanfor 
prosjektet arbeider vi spesielt med å ta 
vare på forteljingar gjennom videointervju 
og gjer opplæring knytt til dette over heile 
Noreg. At det plutseleg ikkje lenger var 
høve til å reise landet rundt for å halde 
kurs i videointervju og dokumentasjon 
av munnleg kjeldestoff, opna for å tenke 
annleis rundt ressursane. 

Eg er kulturvitar og prosjektleiar for 
MHA. Sjølv har eg stått på sida av 
korona-innsamlinga sidan eg i store delar 
av 2020 har vore i permisjon for å gjere 
ferdig doktorgraden. I denne artikkelen 
skal eg gje eit innblikk i noko av materialet 
som vart samla inn gjennom MHA. 
Det gjer eg dels som utanforståande 
og dels som innanforståande, som ein 
nysgjerrig observatør. Dette er altså ikkje 
ein gjennomgang av alt som er samla 
inn gjennom dokumentasjonsprosjektet 
som Kjus initierte, og heller ikkje ein 
gjennomgang av alt som har komme til i 
koronaprosjektet gjennom MHA, men ei 
skildring av nokre tema frå forteljingane. 

Eg byrjar med byrjinga, og kjensler av 

Line Førre Grønstad

Koronasamtalar - 
videointervju om koronakvardagen
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brot i tilværet som mange skildra. Tema 
nummer to er omstillingar i arbeid og 
skule. Det tredje handlar om avstand og 
å beskytte nærståande i ‘risikogruppa’, eit 
ord som for alvor slo rot i språket denne 
våren som fellesnemning på eldre, og 
menneske med ‘underliggande sjukdom’, 
som begge tidleg skilde seg ut som mindre 
robuste i møtet med viruset. 

Om intervjua

I alt har seks personar gjort dei i overkant 
av 100 videointervjua. I denne artikkelen 
har eg velt ut åtte intervju, fire kvinner og 
fire menn. Dei er frå 19 til 64 år gamle. 
Eit av intervjua er gjort med intervjuar 
i same rom som forteljar. Dei sju andre 
er gjort som opptak av videokonferansar. 

Intervjua er velt ut fordi dei seier noko 
om ulike aspekt som har vore viktige etter 
12. mars 2020, men dekker langt frå alle 
slags erfaringar. Ein opplagd mangel her 
er erfaringane frå dei under 19 år og over 
64. Sju intervju ligg ope, medan eitt berre 
er tilgjengeleg for forsking. Om byrjinga 
og om å tilpasse seg situasjonen

Det var mange som kjente på situasjonen 
som spesiell då alt stengte ned i mars 
2020. Asbjørn høyrte først om viruset 
då det slo ut i Kina, men tenkte ikkje så 
mykje på det til å byrje med. Då dei «mest 
inngripande tiltaka nokon gong i Noreg 
i fredstid» vart gjort, kjentest det «ut som 
atomangrep» og «krig», at «folk måtte gå 
i dekning, liksom» (Asbjørn fødd 1976). 
Ingrid skildrar korleis pendling med tog 
på austlandet endra seg i dagane før 12. 
mars. Det vart færre og færre om bord, og 

dagen alt stengte ned var veldig 
intens. Ho fekk kjensla av at alle 
på toget berre ønskte å komme 
seg heim att raskast mogleg. Det 
var «nervøsitet i samfunnet […] 
som ei redsle for å bli smitta» 
(Ingrid fødd 1980-talet). Erdal 
opplevde å bli skremt av media, 
og spørsmål om kva det er som 
skjer. Han undra på om dette 
kunne vere biologisk krigføring: 
«I byrjinga stressa vi, i alle fall 

familien veldig mykje. Vi skjønte etter 
kvart at det var alvorleg» (Erdal fødd 
1971). Også Heba lurte på om dette var 

Stillbilde frå intervjuet med Tom Skauge
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noko som verkeleg skjedde. Det var nærast 
som ein film, seier ho, som braut opp og 
øydela den kvardagen ho hadde bygd seg 
dei siste 2-3 åra, frå ho flytta til Noreg. 
«Og gatene vart tomme, og butikkane var 
tomme. Det førte meg tilbake til Syria, til 
heimbyen min, som bombing, sjølv om det 
var ein veldig ulik situasjon, men folk var 
redde og ønskte berre å dra heim» (Heba 
fødd 1976). 

For Heba var den fyrste månaden med 
nedstenging ein «veldig lang månad». 
Ho kunne ikkje klemme systera, mora 
eller tanteborna, og det var mykje å setje 
seg inn når det gjaldt teknologi og korleis 
handtere situasjonen. Også Asbjørn 
skildra ei kjensle av utmatting som 
gjorde at han, som aldri sov på dagen, 

ein dag i påska etter ein ettermiddagstur 
til butikken, la seg på sofaen og sov i to 
timar. Å vere aleine og kjenne på den 
trykka stemninga i samfunnet kunne gjere 
ein trøytt, men som eg kjem tilbake til, 
handlar dette for Asbjørn også om å halde 
liv i Foreningen Trykkeriet, senter for 
samtidstrykk som han er dagleg leiar for. 

Anestesisjukepleiar Janecke arbeidde på 
Haukeland sjukehus, som førebudde seg 
på ein pasientstraum som aldri eigentleg 
kom. Ho såg tidleg for seg at det kunne bli 
aktuelt å bidra meir aktivt andre stader. 
Like før påske reiste Janecke til Bergamo 
i Italia saman med 18 andre norske helse- 
og støttepersonell for å bistå behandlinga 
av pasientar der som del av eit EU-
samarbeid. Ho fekk sitte framme med 

Stillbilde frå intervjuet med Heba Karim
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piloten då dei kom til Italia, og skildra 
utsynet frå flyet: «Det var veldig aude. Du 
såg at det var ein by som var lagt ned» 
(Janecke fødd 1968). Regionen Lombardia 
der Bergamo ligg, var særs hardt 
ramma, og hadde ikkje helsepersonell, 
sengeplassar eller utstyr nok for straumen 
av pasientar som kom til sjukehusa.

Nokre av forteljarane opplevde det som 
at samfunnet slappa av, nesten for mykje, 
både på bussen og på bar etter 17. mai. 
For Ingrid kjentest det ut som at det hadde 
gått eit år i staden for eit halvt. Sjølv er 
ho til tider frustrert fordi «mange slappar 
litt for godt av», men arbeider med å 
slappe litt meir av sjølv også: «Det går 
litt opp og ned» (Ingrid fødd 1980-talet). 
Asbjørn kommenterer at opninga av 

skulane nok var veldig viktig. Det gjorde 
at mange kunne komme tilbake til arbeid, 
og både barn og vaksne kunne vere med 
venner igjen: «For mor mi var det viktig 
at ho kunne få klemme barnebarn igjen» 
(Asbjørn fødd 1976). Heba har tilpassa seg 
situasjonen. Ho tar buss, men ikkje når 
den er full. Ho besøker systera, men held 
avstand. Ho handlar, men mora handlar 
ikkje: «Vi prøver å leve som normalt. 
Ingenting er som før, men likevel…» 
(Heba fødd 1976). 

Omstilling på jobb og skule

Blant dei åtte var det ingen som mista 
jobben eller vart heilt permittert. Erdal 
har heile tida arbeidd som før. Han er 
platearbeidar innan bygg og anlegg. 

Stillbilde frå intervjuet med Tuva Grenstad Takvam
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Byggenæringa trekk også Jörgen fram 
som ein sektor der det var lite endring, 
i motsetnad til overnattingsbedriftene, 
deriblant Turistgården Täckfors, som 
han sjølv eig. Den sentrale plassering 
langs norskegrensa vart plutseleg til ein 
avkrok då grensa stengte: «Eg kan sjå i 
bookingen nesten presis når det var. Vi 
fekk avbooking på bestilte rom første 
dagen. Innan tre dagar vart halvparten av 
alle avbestilt. Innan ei veke hadde 90% 
avbestilt» (Jörgen fødd 1968). 

Også andre har fått kjenne på endring 
i arbeidsoppgåver og arbeidsmåtar. 
Ingrid arbeider med samlingsforvalting 
og arkiv i eit museum. Til å byrje med 
var omstillinga reint praktisk. Ho og 
kollegaene fekk utstyr og infrastruktur 
dei hadde behov for slik at dei kunne 
gjennomføre oppgåvene sine i størst 
mogleg grad heimanfrå. Etter kvart 
fekk ho til faste rutinar, med jamlege 
avdelingsmøter, faste arbeidstider, 
turgåing og tilsvarande. No vart fleire ved 
museet involvert i artikkelskriving og anna 
formidling enn før. «Det har vore ein fin 
ting», fortel Ingrid. 

Blant dei større musea avhengige av 
billettintektar, permitterte mange tilsette, 
i alle fall delvis. Etter ei tid kom det 
statleg støtte i form av kulturpakker. 
Denne støtta gjorde lite for Asbjørn og 
foreininga Trykkeriet. Våren 2020 sto alt 
i fare for å bryte saman, men få dagar 
før intervjuet vart gjennomført fekk han 
bekrefta støtte frå Bergen kommune: «Det 
er frustrerande å vere ein liten aktør. Og 

ekstra deilig at Bergen kommune har sett 
at kulturfeltet i  Bergen trengte meir hjelp. 
Eg er stolt av kommunen. Stavanger og 
Oslo har ikkje gjort noko slikt etter det eg 
veit» (Asbjørn fødd 1976).

For Asbjørn, som for Erdal, var sjølve 
arbeidet det same som før. Trykking av 
kunst er eit fysisk arbeid. Platearbeid på 
ein byggeplass er også avhengig av at 
arbeidaren er fysisk til stades. Det same 
er pasientane til Janecke. Men for Ingrid 
og mange andre markerte 12. mars ein 
overgang frå fysiske møter til skjerm. 
Instituttleiaren Tom hadde lenge basert 
seg på nettmøte i visse samanhengar 
sidan instituttet han leier finst i tre byar. 
Men nytt var det at studentane ikkje fekk 
vere på campus, og eksamensformene 
måtte endrast frå skuleeksamen. Ved 
nettmøte merka Tom at det var mindre 
høve til å komme med tilbakemeldingar 
og kommentarar: «Vi kan bruke det, 
men nett erstattar ikkje dei fysiske møta» 
(Tom fødd 1956). Heba slutta å undervise 
engelskstudentane sine, sjølv om ho fekk 
høve til å gjere det gjennom skjerm. «Når 
du underviser om noko, må du kunne 
utstråle positiv energi» (Heba fødd 1976). 
Det kunne ho ikkje dei fyrste månadane. 

Då skuleeleven Tuva vart intervjua, var 
ho tilbake på skulen to dagar i veka, 
med heimeundervisning resten av tida. 
Med berre heimeskule var Tuva blitt van 
med å styre sin eigen dag. Sjølv synst 
ho fridomen har vore fint: «Klassa mi 
er ganske bråkete, og skulearbeidet går 
mykje meir effektivt heime» (Tuva fødd 
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2001). Ho sakna det sosiale, men likte å 
ta ansvar sjølv for skulearbeidet. Ho fekk 
betre tid til å arbeide med det ho ønskte, 
både skule og andre ting. Til dømes har 
ho mala hyller og byrja å lære seg å spele 
ukulele og piano. Ho sov meir og kjende 
seg mindre stressa. 

Tuva går elles mykje turar. Det nytta ho 
(?) fleire av (?) dagane til. Erdal går på 
fjellet fleire gonger i veka. For Heba var 
det dei daglege turane, gjerne lange og 
utforskande i nabolaget, som hjelpte til 
med å sørge for at ho heldt på helsa den 
fyrste perioden. Å sjå andre menneske, 
smile og få smil tilbake, rett nok på 
avstand, sørga for ei kjensle av eit slags 
fellesskap, trass alt.

Nokre som mista ei kjensle av fellesskap, 
var Tuva og medelevane hennar som var 
russ i 2020: «Det var litt kjipt å ikkje få 
meir russetid», fortalde Tuva, men skildra 
det som «ei lita pris å betale» (Tuva fødd 
2001). Utanom på 17. mai, opplevde ho 
ikkje tapet av russetida som eit stort sakn. 
Det var nesten verdt det då dei slapp å ha 
eksamenar: «Då vi fekk beskjeden om at 
det ikkje kom var det sånn over the sky. 
Det var nesten verdt russetida!» (Tuva 
fødd 2001).

Om avstand og å beskytte andre

Tuva likte seg godt heime, men hadde 
familie rundt seg i same hus. Ingrid bur 

Stillbilde frå intervjuet med Jörgen Stomberg
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aleine: «Dei to første vekene var ganske 
tøffe fordi då var eg eigentleg aleine. Slik 
var det sikkert for andre også, men eg 
bur aleine, og då blei det litt sånn… Då 
har ein ikkje den… Det blir litt annleis». 
Både Ingrid og Asbjørn snakka ofte med 
foreldra sine på telefon, og Heba snakka 
nærast dagleg med faren sin som budde 
i New York, men var i Montreal delar av 
tida den fyrste månaden samfunnet var 
stengt ned. Desse samtalane var gode 
både for dei sjølve som sakna kontakt med 
andre menneske, men også for foreldra 
som heller ikkje kunne vere saman 
med andre, og som gjerne høyrde til 
risikogrupper.

Desse samtalane fekk ein brå slutt for 
Heba ein månad etter 12. mars då 
nedstenginga byrja. 12. april fekk ho 
og resten av familien i Noreg, telefon 
om at faren hadde døydd. Han hadde 
nett blitt sjuk og testa seg for korona, 
men døydde før han fekk det positive 
resultatet. To vener fekk høve til å vere 
med sjukehuspersonalet for å gravlegge 
han. Gjennom dei, fekk Heba og resten 
av familien følgje med gravferda som 
videokonferanse. 

Sjølv har ikkje Heba vore redd for smitte 
for seg sjølv. Ho opplevde ikkje at ho 
hadde tid til å vere bekymra for seg sjølv. 
Både ho og broren var opptekne av å 
halde seg friske for å skjerme mora. Dei 
ordna seg slik at det i byrjinga av perioden 
alltid var broren til Heba som tok seg 
av handlinga, slik at dei skulle vite kvar 
smitta kom frå om nokon vart sjuke. 

Søstera, som arbeider på eit medisinlager, 
heldt fram å arbeide heile perioden, og 
kunne dermed også bli smitta. Barna til 
søstera pleidde ofte å overnatte, og dette 
vart det heilt slutt på etter 12. mars. Dei 
snakka saman på telefon, men møttest 
lenge ikkje for å beskytte mora.

Som Heba var ikkje Erdal bekymra for sin 
eigen del: «Når eg kom heim frå jobb, var 
barna redde. Eg gjekk rett til baderommet 
og vaska hendene mine og dusja og nytta 
antibak før eg var i kontakt med familien» 
(Erdal fødd 1971). Ein gong fekk Erdal 
feber og hosta, og heile familien var 
viss på at dette var korona. Han isolerte 
dermed seg sjølv, noko som ikkje var 
ei enkel oppgåve i eit husvære med to 
soverom og ei stove delt på ein niåring, 
to søner i 20-åra, og han og kona. Etter 
nokre dagar friskna han til, og reiste etter 
kvart tilbake på jobb. 

Isolering av personar i risikogrupper 
var det fleire enn privatpersonar som 
heldt på med. Tom si dotter med 
utviklingshemming bur i bufellesskap. 
For dei med utviklingshemming 
har situasjonen vore dramatisk. 
Arbeidsplassane og fritidsaktivitetane 
deira stengte ned. I bustaden til dottera 
vart fellesarealet stengt. Det kom også 
restriksjonar som sa at ingen kunne 
komme på besøk. Sjølv om dottera 
eigde sin eigen bustad i bufellesskapet, 
vart det tidleg i perioden rekna 
som institusjon heller enn heimen 
hennar. Definisjonsskilnaden på heim 
og institusjon fekk store praktiske 
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konsekvensar: «Det var for tøft for 
meg», fortel Tom (Tom fødd 1956). For 
han handla denne situasjon om risiko 
for smitte, men også om risikoen for 
å få helseproblem ved isolasjon, som 
depresjon. Saman med bufellesskapet kom 
Tom fram til ei løysing, men det var andre 
pårørande som tok ungdomane sine med 
heim.

Avsluttande kommentarar

Dette er små glimt inn i eit stort og variert 
materiale, og det gir kan hende nokre 
idear om kva som kan finnast her for den 
som er interessert i korleis livet arta seg 
gjennom 2020. Svært mykje av materialet 
er tilgjengeleg gjennom nettstaden www.
minner.no/korona, og står der i ein større 
samanheng med alt som har komme inn 
gjennom initiativet. Mykje er også å finne 
på www.memoar.no/korona. Den store 
variasjonen i materialet og mengda med 
svar kan seie noko om at dette temaet har 
engasjert forteljarane. Det har kan hende 
vore viktig å snakke om situasjonen sin 
og kjensler av endring, ikkje berre som 
dokumentasjon for framtida, men også for 
den enkelte forteljar.

Det er lett å vere nærsynt under ein slik 
pandemi. Eg avsluttar med eit sitat frå 
intervjuet med Tuva:

Til saman er det ikkje så ille. Her 
i Noreg har vi jo alt på plass, 
vi har ein varm plass, med tv 
og masse program og mange 
aktivitetar vi kan gjere inne. Vi 
har dei beste fasilitetane i verda. 
Det er ikkje noko meir enn kjipt 
for meg. Det er verre for dei som 
er i situasjonar der dei er redde 
for å bli smitta eller i andre land 
med dårlegare forhold. Eg kan 
gjere kva eg vil så lenge eg tar 
forholdsreglar. Eg er veldig heldig 
(Tuva fødd 2001).

Kjeldeliste

Hollerud, Asbjørn: https://minner.no/
tema/korona/2228

‘Ingrid’: Tilgjengeleg for forsking. Kontakt 
www.minner.no / www.memoar.no 

Karim, Heba: https://minner.no/tema/
korona/2297 

Lugar, Erdal: https://minner.no/tema/
korona/2166 

Sjøvold, Janecke Engeberg: https://
minner.no/tema/korona/2227 

Skauge, Tom: https://minner.no/tema/
korona/1698 

Stomberg, Jörgen: https://minner.no/
tema/korona/2298 

Takvam, Tuva Grenstad: https://minner.
no/tema/korona/2136
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En illevarslende profeti 

Tre ganger i året, den første 
lørdagen i mai, 19. september og 
16. desember, blir det i Cattedrale 

di Santa Maria Assunta il Duomo di 
Napoli hentet frem to små glassbeholdere 
med koagulert blod. Innholdet skal for 
disse anledningene anta flytende form. 
Blodet påstås å stamme fra biskop San 
Gennaro, eller Sankt Januarius, Napolis 
skytshelgen, som etter legendariene ble 
halshugd i år 305.

Da menigheten den 16. desember 2020 
kom for å be og iaktta miraklet, satt det 
størknede blodet fast i flaskene som en 

skorpe. Det samme skjedde i 1973, og da 
brøt det ganske snart ut kolera i området. 
I 1980 var heller ikke blodet flytende da 
flaskene ble hentet frem, og dermed fulgte 
et større jordskjelv.

På tampen av koronaåret, og midt i 
en verdensomspennende pandemi, er 
det ikke vanskelig å tenke seg at en slik 
illevarslende profeti kunne bli oppfylt.   
Svaret er allerede gitt.

Erik H. Edvardsen

Domen i Napoli med sin berømte relikvie, glassbeholderne med San Gennaros blod. 
Foto: Marco Ober, 2020. Wikimedia Commons.
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Ronald Grambo

MYTE

Ordet myte kommer av det 
greske mythos, som rett og 
slett betyr beretning, eller 

det som sies. Myter handler blant 
annet om guddommer, kulturheroser, 
trickstere og andre overnaturlige vesener. 
Kulturheroser er gjerne halvguder eller 
overmennesker, som f.eks. Prometheus, 
kjent fra gresk mytologi. Navnet hans 
betyr «forutseenhet». Han stjal ilden fra 
gudene og skjenket den til menneskene. 
Som straff for denne forbrytelsen ble han 
lenket til et fjell i Kaukasus, og en ørn 
hakket på leveren hans. Fordi han var 
udødelig, ble leveren hans stadig fornyet. 
Han vred seg i smerte, og da ble det 
jordskjelv. Myten har hatt den funksjon 
å forklare hvorledes ilden oppstod hos 
menneskene, og hvorfor det inntreffer 
jordskjelv.  Karakteristisk for kulturheroser 
er at de har skjenket menneskene 
verdifulle ting, som ilden, jordbruket, osv.

Trickstere er gjerne halvguder, 
spilloppmakere eller overnaturlige dyr, 
som trosser de vanlige samfunnsreglene 
for god atferd. Noen ganger opptrer 

de som ordentlige skøyerfanter, 
andre ganger kan deres oppførsel 
gjøre store skader. Den lumske, 
troløse Loke kjenner vi fra norrøn 
mytologi. Han er et eksempel på en 
slik grenseoverskridende figur. Han 
stjal gudinnen Iduns epler, og det 
bevirket at guddommene plutselig 
ble gamle og skrøpelige. Han var 
også årsaken til at Balder ble drept 
av en misteltein.

Ofte beretter mytene om hvordan et 
ritual eller en skikk er oppstått. De 
kan også fortelle hvorledes ritualer 
skal utføres. Samtidig har mytene den 
oppgave å legitimere visse atferdsmønstre 
hos menneskene og minne dem om 
hvilke normer, verdier, holdninger og 
oppfatninger man skal følge for å få et 
velordnet samfunn. Mytene kan også 
berette om hvorledes visse forbud og 
tabuer, ble til. Dessuten ble myter fortalt 
under vise arbeidsprosesser, som å bygge 
en kano. Enkelte myter ble kun fortalt ved 
bestemte tider, som f.eks. solsnu. Myter 
som fortelles innen en folkegruppe danner 
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et felles tankegods.

Dette skaper en identitetsfølelse som 
holder gruppen sammen. 

En kan ikke se bort fra at myter fortelles 
kun for underholdningens skyld. Men 
det er heller ingen betydningsløs 
funksjon! Myter kan gi svar på 
grunnleggende, eksistensielle spørsmål 
som menneskeheten har grublet over i 
årtusener. De gir gjerne forklaringer på 
tilstander folk kunne iaktta daglig. Med 

andre ord opererer mytene ofte med 
lange tidsperspektiver. Her er noen av 
problemene en har grunnet over:

Hvorledes ble menneskene til?

Hvorledes ble verden skapt?

Hvorfor må menneskene dø?

Myter kan spre seg over veldig store, 
geografiske områder. Når myter er spredd 
over enorme områder i Eurasia, tyder 
det på at de kan være meget gamle og 
fortape seg bak skriftkulturen. Myter 
har lettere for å bli spredd når de under 
traderingsprosessen har mistet detaljer 
som personnavn og stedsnavn. Noen 
ganger fortelles myter som har mistet sin 
egentlige intensjon og funksjon. De blir da 
gjerne fortalt for å underholde.

Beretningen om Nornagest fins i 
Flateyjarbók. Her fortelles det om tre 
spåkvinner som vandret omkring i landet. 
De fortalte om fremtiden til folk som 
ønsket kunnskap om den.

Faren hadde dødd, og Nornagest lå i 
vuggen med lysende fakler omkring seg. 
De tre kloke kvinnene kom til ham. De 
sa at han ville bli lykkelig. Den yngste av 
kvinnene ble fortørnet, fordi hun mente 
at hun var blitt oversett og tilsidesatt av de 
andre. Dermed sa hun at Nornagest ikke 
skulle leve lenger enn den tiden det tok for 
fakkelen å brenne ned. Den eldste kvinnen 
slukket fakkelen. Det må innskytes her at 
de navnløse nornene het Urd, Verdandi 

Nornagestsþáttr 
Malt av Alois Delug 1894
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og Skuld. Verdandi er helt sikkert en 
sen tilføyelse. Skuld er et valkyrienavn, 
som omtales i en strofe i Voluspå. At det 
er tre av dem, må være innflytelse fra 
gresk-romersk mytologi. Det er ganske 
sikkert at navnet Urd har sammenheng 
med det anglosaksiske wyrd. Navnet til 
denne nornen peker på at hun er en 
skjebnegudinne.

Nornagest levde i tre hundre år. Etter at 
han hadde gått over til kristendommen, 
lot han fakkelen brenne ut, og forlot 
denne verden. Trekket med at livet til 
Nornagest var så tett knyttet til fakkelen 
er underlig. Men det er ikke enestående. 
Vi kan nevne den greske beretning om 
Meleager. Han døde da vedstykket som 
livet hans var forbundet med brant ut. 
Beretningen om Meleager var godt kjent 
og omtales av flere forfattere, bl.a. av den 
greske dramatikeren Aischylos.

I noen sene manuskripter om Holger 
Danske fortelles det at han hadde tilbrakt 
tre hundre år sammen med feen Morgan, 
i det mysteriøse landet Avalon. Da han 
forlot henne, ga hun ham en fakkel. Straks 
den brenner ned, vil hans liv ta slutt. 
Avalon er i et område hvor evig ungdom 
hersker. Navnet betyr visstnok eplelandet. 
Epler har vært symbol på vitalitet og evig 
liv.

Bak disse beretningene skimter vi en 
tro på at ild i seg selv står for langt liv 
og i enkelte tilfeller udødelighet. Det er 
opprinnelig en forestilling som trolig har 

grunnlag i orientalske spekulasjoner. 

Myten om guden Tor og bukkene hans er 
godt kjent. Han besøkte en bondefamilie. 
Han slaktet bukkene og skulle spise 
kjøttet som kveldsmat. Tor innbød 
husholdningen til måltidet, og ba dem 
ta godt vare på knokler og bein. Den 
neste dag samlet han sammen knoklene 
og beina til geitene og signet dem med 
hammeren sin. Dermed våknet dyrene til 
live igjen. Men en var lam, fordi bondens 
sønn, Tjalve, hadde delt dets lårbein med 
kniven. Det er for øvrig ingen tilfeldighet 
at Tor befant seg på en bondegård. Han 

Promoteus lenket til fjellet Caucasus 
Skulptur av Nicolas Sébatien Adam 
1762
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var bøndenes spesielle gud, og rådet over 
været, avlingene og feholdet.

Hva er så bakgrunnen for denne atferden 
fra Tors side? Det er ingen tvil om at vi 
må søke løsningen på dette problemet 
i en eldgammel, vidt utbredt jaktmagi. 
Det er åpenbart at geitebukkenes liv 
var knyttet til knoklene og beina deres. 
Jakutene i Sentral-Asia samler knoklene 
og beina etter det nedlagte dyret sammen 
med et riss av skogsånden på bjerkenever. 
Lamutene plasserer knoklene til jaktbyttet 
i riktig orden på en plattform festet til 
et tre. Bakgrunnen er at jaktdyrene på 
denne måten vil gjenopplives, slik at 
jakten kan fortsette i årevis, men da må 
en under alle omstendigheter ta vare på 
beinrestene, akkurat som de gjør med 
menneskelevninger. Her kan en iaktta 
hvordan et enkelt troselement bidrar til 
både struktur og innhold.

Mange har fundert på hvorfor 
menneskene må dø og ikke leve i all 
evighet. Flere afrikanske folkeslag har 
grublet over dette problemet. Ibofolket, 
som holder til ved Nigers nedre løp i 
Nigeria, har behandlet temaet i sine 
myter. Det berettes at Gud sendte sin 
hund som sin «hovedbudbringer» til 
menneskene med melding om at hvis 
noen døde, skulle liket legges på bakken, 
og en skulle strø aske på det. Da ville den 
avdøde komme til live igjen. Men hunden 
ble forsinket, fordi den var sulten og 
sliten, så Gud sendte en sau i stedet med 
nøyaktig samme budskap. Men sauen tok 

en rast for å ete, og da den endelig kom 
fram, hadde den glemt hva den skulle si. I 
stedet sa den at de døde skulle begraves.

Da hunden til sist kom til menneskene, 
ble den ikke trodd. De sa: «Vi har allerede 
fått beskjed fra Skaperen av sauen om 
at alle døde skal bli begravet.» I denne 
mytetypen er det gjerne glemsel eller 
misforståelse som er årsaken til at folk 
må dø. Dyrene som får dette viktige 
oppdraget blir ofte distrahert på ferden 
og makter ikke å få frem budskapet 
med riktig ordlyd. Det fins svært mange 
nedtegnelser av myten i afrikanske 
land. Det tyder på at problemet med 
at menneskene må dø har beskjeftiget 
fantasien, og er blitt utkrystallisert i myter. 
En kan hevde at døden har vært en 
interessedominant over hele kontinentet.

Det er nevnt ovenfor at myter kan 
danne varianter og spre seg ut over 
store områder. Det er klart at enkelte 
myter kan endre både struktur og til dels 
innhold på denne måten. En kan lage 
kart over spredningen og muligens fastslå 
opphavsstedet for den enkelte myte. Men 
dette er likevel en usikker metode, fordi 
den er avhengig av innsamlingsfrekvensen. 
Det er viktig å legge merke til at en myte 
kan forkastes hvis den ikke passer inn i ens 
norm og verdisystem, eller den kan endres 
for å passe inn i livs- og verdenssynet 
til gruppen. Det bør innskytes at myter 
ikke bare manifesterer seg i tekster, men 
også i bildekunsten. Noen ganger viser 
bildekunsten scener fra myter som ikke er 
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fiksert skriftlig. De kan også vise ukjente 
varianter av en myte.

Mytene representerer en annen form for 
logikk enn vår moderne, vitenskapelige 
tenkemåte. Det er feilaktig å hevde at 
mytene avslører en pre-logisk måte å 
resonnere på. Mytene følger bare en 
logikk som er fremmed og uvant for oss. 
Dette gjelder spesielt relasjonen mellom 
årsak og virkning.
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En av de mer spesielle objektene 
i Norsk Folkeminnesamling 
er den lille svarteboka med 

arkivreferansen NFS Moltke Moe 106 
I, en svartebok funnet på Jeløya utenfor 
Moss i 1893. Boken er trolig skrevet av 
Niels Hansen på Aas gård på Jeløya et 
sted mellom 1800 og 1830. 

NFS M.M. 106 I inneholder mange 
kurer for sykdommer, både på mennesker 
og dyr. Ofte er de former for bønner, 
slik prekener ble utformet i kriken, med 
lignelser og bønner. Men den inneholder 
også en rekke bortskrivingsformler. Det 
er denne teknikken som er valgt for 
å hanskes med den såkalte «kolden», 
betegnelsen på en sterk forkjølelse med 
feber. I boka er det to oppskrifter mot 
kolden, skrevet ned tidlig og sent i boken. 

Når vi ser svartebøkenes magiske 
formler er det lett å tenke at det er de 
magiske ordene som er det vesentlige 

for formelens effekt. I den ene av disse 
oppskriftene finner vi da også det mest 
kjente trylleordet av dem alle; Abracadabra. 
Likevel er det, om vi sammenligner med 
den andre formelen i samme bok, hvor 
ordet Colameris i stedet brukes, tydelig at 
det er hva som gjøres med dette nedskrevne 
ordet som er det vesentlige for formelens 
effektivitet. 

Hver dag får pasienten litt av ordet å spise, 
til det på den 8de (eller 9de) dagen kun 
er en bokstav igjen, som så brennes. Som 
den første oppskriften sier «for mindsket 
en bogstav hver dag indtil at kolden 
bliver i denne sedel som skal brendes». 
Sykdommen overføres til seddelen og når 
det er gjort er det en enkel sak å brenne 
den bort. Kolden, sykdommen, blir 
her omtalt som en entitet, en gjenstand 
eller aktør som kan minkes, forflyttes 
og brennes bort. Med seddelen og 
handlingene får utøveren av formelen 
kontroll på denne entiteten og dermed ta 
kontroll på pasientens sykdomsforløp. 
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Åmund Norum Resløkken

Å skrive bort kolden
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VII Capitel, at bortskrive kolden
Denne skrivelse skal skrives paa brød og gives Patienten i 8 
Dage, og den 9de Dag opbrændes det sidste som er og for 
mindsket en bogstav hver dag indtil at kolden bliver i denne 
Sedel som skal brendes. Ordene ere disse:
Colameris   Colamer
Colameri    Colame
Colam        Col
Cola           Co       C

At forskrive Colden: 
Ab. Ra: Ca=D: A:=b:R:a 
fortæres et stykke hver dag i 7 dage og den 8de 
opbrendes det sidste som er A og skrives paa brød og 
give Patienten fastendes at æde. 
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tittelen I gamle Daagaa. Forteljingo og Bygda-
Minne fraa Vaagaa. Til tross for at boka 
har kommet i flere nyutgivelser, har den 
de siste tiåra vært vanskelig å få tak i. 
Det er derfor rosverdig at Gudmund 
Harildstad og Kristoffer Kruken står for 
ei ny, flott utgave av den. Boka forteller 
bl.a. om hulder og underjordsfolk, skyttere 
og kjemper, bygdekunstnere og slekter i 
Vågå. Vi får høre om «Huldre i Sjoli’n», 
«Jenta fraa Heringsta som vart inn-
tikjin» og «Um Trollkonste og Rooning. 
Trollkjeringo.» Videre finner vi historiske 
sagn som «Han Sante-Ola og han Daalaa-
Gullbran», «Svartdauin», «Riddar-
Sprange» og «Slage i Kringom 1612». 

I 1894 utga vagværen Ivar Kleiven 
(1854–1934) boka Segner fraa 
Vaagaa, og sørget ved det at muntlig 

kulturarv fra Gudbrandsdalen ble 
bevart. Kleiven tilhører gruppa av 
folkeminnesamlere som Ørnulf  Hodne 
kaller for «hjemstavnsfolklorister». Det 
vil si folkeminnesamlere som på slutten 
av 1800-tallet og på begynnelsen av 
1900-tallet nedtegnet tradisjonsstoff fra 
området der de var født og oppvokst eller 
hadde oppholdt seg i lang tid. 

I 1908 kom boka i ny og utvida utgave 
der Kleiven i tillegg til sagn har tatt inn 
stoff av lokalhistorisk art. Boka fikk nå 
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Ved Gudmund Harildstad og
Kristoffer Kruken

Ivar Kleiven:

I gamle Daagaa

Forteljingo og Bygda-Minne 

fraa Vaagaa.

Novus forlag 2020
ISBN 978-82-8390-033-0
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I gamle Daagaa

Forteljingo og Bygda-Minne 

fraa Vaagaa.

Boka inneholder dessuten fortellinger 
om bl.a. storskytteren Jo Gjende og 
dikteren Edvard Storm. Kleiven benytter 
vågåmål i fortellingene, noe som gir dem 
et levende muntlig preg. Harildstad og 
Kruken har sørget for å beholde dette 
ved at nyutgivelsen er trykt ordrett 
etter originalen. Dermed er også de 
vitenskapelige kravene som man må stille 
til slike nyutgivelser ivaretatt, og boka kan 
være til glede og nytte for både allment 
interesserte lesere og forskere. 

Nyutgivelsen omfatter i tillegg et nyskrevet 
kapittel av slektshistorikeren Klaus Johan 
Myrvoll om Kleiven og slektsforskninga 
hans, og et fyldig personregister. En 
interessant og sentral del av vår kulturarv 
er gjennom nyutgivelsen gjort langt lettere 
tilgjengelig, noe som ikke bare er gledelig 
i lokal sammenheng, men også i nasjonal 
sammenheng.

Herleik Baklid
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en kjent person. Han døde i år 931 f.Kr. 
Fødselsåret er ukjent. 

Lecouteuxs utredning er et fremragende 
nøyaktighetsarbeid. Han klassifiserer 
materialet, samtidig som han redegjør 
for alle enkeltheter. Her behandles 
bl.a. Salomo som dyrenes hersker, som 
byggherre for templet i Jerusalem, 
dommer i tvistemål, som forfatter. 
Et spesielt avsnitt er viet Salomo og 
dronningen av Saba. Salomo fremtrer 
også som trollmann og sjaman. Det er 
interessant at han er ansett som forfatter 
av bl. a. Salomos lille nøkkel. Den behandler 
både trolldomskunster og astrologiske 
funderinger om planeter og stjerner og 
deres betydning for menneskelivet. Det 
er flere sider av Salomos personlighet og 
bragder som tyder på at skildringene av 
ham er påvirket av sjamanistiske ideer. 

Forfatteren er professor emeritus i 
middelalderens kultur og litteratur 
ved Universitetet i Paris IV 

Sorbonne. Han har skrevet en lang rekke 
bøker og artikler om spesielt folkloristiske 
emner. Professor Lecouteux behersker 
flere språk, bl. a. norsk og gammelnorsk. 
Han har fått mange utmerkelser for sin 
forskning, både fra den franske stat og fra 
l’Académie Francaise.

De viktigste kildene til forståelse av Kong 
Salomos virke og personlighet er Bibelen, 
(Kongenes bok), historikeren Flavius 
Josephus, Koranen og Talmud. Til dette 
kommer en mengde beretninger og 
opplysninger fra den skriftlige og muntlige 
tradisjonen. Kong Salomo har utvilsomt 
tiltrukket seg historier og oppfatninger 
som opprinnelig ikke var festet til ham. 
Men interessen øker når det dreier seg om 

Claude Lecouteux: 

Histoire légendaire 

du roi Salomon.
Editions Imago. Paris 2020. 

ISBN:978-38089001-3. 
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Her er det visse faktorer som gjør seg 
gjeldende: Salomo har tette relasjoner til 
den supranormale verden, spesielt til de 
såkalte djinnene, åndene.

Et karakteristisk trekk ved sjamanene 
er nettopp det nære sambandet med 
åndene. Dessuten kan Salomo tilkalle 
dem, og få dem til å lystre hans ønsker 
og befalinger. Salomo beskrives også 
som herre over dyrelivet. Og Salomo har 
også den sjamanistiske evnen til å forstå 
dyrenes språk. Ved siden av Salomos 
rikt utstyrte trone er et bronsetre der det 
sitter fugler. Dette treet representerer 
verdenstreet eller livstreet, som befinner 

i verdens 
sentrum. 
Tronen hans er 
midtpunktet i 
verdensaltet.

Salomo var 
viden kjent 
for sin nesten 
overnaturlige 
visdom. Det 
berettes i 
Bibelen at Gud 

viste seg for ham i en drøm og bad ham si 
hva han ønsket seg. Salomo svarte at han 
ønsket seg et hjerte til å kunne dømme 

folk. Denne drømmen var på mange 
måter en innvielse til hans virke som klok 
dommer.

Dette er et grunnleggende verk innen den 
folkloristiske og religionsvitenskapelige 
faglitteraturen. Lecouteux benytter seg 
av flere disipliner for å kunne skildre 
og analysere Salomos liv og virke, bl.a. 
kunnskapen om lapidarier (steinbøker) og 
bestiarier (dyrebøker). Boken er forsynt 
med noteapparat, bibliografi, indeks over 
forfattere og verker og innholdsregister. 
Den inneholder også mange illustrasjoner 
som støtter godt under teksten.

Ronald Grambo

Claude Lecouteux

71



Bo
ko

m
ta

le

gården og boksamlinga si, kunne den 
kjenslevare mannen lett ha gått til grunne. 
Sorenskriver Nils Tambs var imidlertid 
oppmerksom på alt materialet Haukenæs 
hadde mottatt, etter året før å ha rykket 
inn en annonse i lokalavisene om å få 
tilsendt eventyr og sagn. Tambs rettledet 
ham i å ordne stofftilfanget og veiledet 
ham som forfatter, noe som vakte livsmot 
og virkelyst. For å få avsetning på egne 
verk var erfaringen som kolportør god å 
ha. Vandringene ga både anledning til 
innsamling av folkeminner og inntrykk 
til reiseskildringer, mens aksjonsradiusen 
gjorde skriveriene til et nasjonalt prosjekt.

Etter tunge år med små inntekter og flere 
skuffelser, kunne familien den 17. mai 
1899 flytte inn i det som skulle bli deres 
endelige hjem, Solbakken. En åkerlapp 
og litt sauehold gjorde dem nesten 
selvhjulpne på fødevarer. I omtrent ni 
måneder av året var Haukenæs borte fra 
hus og hjem. 

Thrond Sjurson Haukenæs (1840-
1922) var en av landets fremste 
og mest produktive samlere og 

utgivere av folkeminner. I løpet av 31 
år rakk han å skrive 51 bøker. Nå har 
han fått sin biografi, ført i pennen av 
antikvarbokhandler Arne-Ivar Kjerland. 
Haukenæs vokste opp i et såkalt bonde- 
og fiskerhjem i Hardanger, der bøker 
og lesning sto høyt. Hans mor, Cecilia, 
var en god sogeforteller, og faren, 
Sjur, deltok i opprettelsen av «Gravens 
Læseforening». Gjennom nitten sesonger 
tok Thrond Haukenæs del i sildefiskeriene 
ved Haugesund, samtidig som han fylte 
ventetiden som omvandrende selger for en 
bokbinder i Stavanger. Da eldstebroren, 
Jon, overtok foreldregården på odel, og 
han selv var blitt gift, forsøkte han seg i 
1871 som handelsmann. Like etter startet 
han også svært innbringende hotelldrift. 

Da Haukenæs høsten 1883 gikk 
konkurs og tapte forretningen, hotellet, 

Arne-Ivar Kjerland: 
Thrond Sjurson 
Haukenæs – Mannen 
og verket. 
Nynorsk Antikvariat. 2020. 280 sider, ill. 
ISBN 978-82-996316-2-4
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Mye av forfattervirksomheten ble til 
underveis, mens dyrestell og jordbruk ble 
overlatt til kone og barn.

Kjerland lar oss følge Haukenæs på en 
reise til Trøndelag, som startet i slutten 
av august og varte like til desember 1891. 
Godt hjulpet av dampskip og jernbane, 
og med faste depoter av bøker, vandret 
han om fra grend til grend, og like sør til 
Rendalen, for å falby sine skrifter. Ryktet 
løp ham i forveien, og han ble stort sett 
godt mottatt. Men intet tærte mer på 
humøret enn «uopplyste og trongsynte 
pietistar», som holdt det for synd å lese 
verdslig litteratur. En sjarlatan viste til 
Josvas befaling om at sola måtte stå stille 
i Gibeon og månen i Ajjalons dal, og 
utledet den tanke at jorda måtte være 
midtpunkt i universet og himmellegemene 
kretset i bane rundt vår verden. Senere ble 
det kjent at han også helbredet kvinner for 
bleksott. På spørsmål om han «var læge 
eller kvaksalver», hevdet mannen «på et 
vis» å være kyndig, hvorpå Haukenæs 
konkluderte at han «kanskje havde bedre 
forstand på fruentimmere end på jordens 
og solens gang».

Haukenæs så på eventyr og sagn 
som verdenslitteratur, som formidlet 
kunnskaper fra så vel  fremmede land som 
fra huldrefolkets rike. Enten han ytret 
seg på riksmål eller landsmål, opptrådte 
Haukenæs som en samvittighetsfull 
og nøyeregnende gjenforteller, som 
med vilje til etterrettelighet også ga 

opplysninger om sted og informant. De 
mest omfattende samlingene var Norsk 
Eventyrskatt. Ny samling. Anden del (1903) med 
hele 45 eventyr, hvorav flere tekster var 
opptrykte fra tidligere utgaver. Det samme 
gjaldt trilogien Norsk Sagnskat (1905), 
Huldrefolk og Kristenfolk (1906) og Levende 
og Døde (1910). Haukenæs ble landskjent, 
og våren 1921 innvilget Stortinget ham 
kunstnerlønn for sitt forfatterskap, en 
anerkjennelse han kun nøt et års tid inntil 
døden satte punktum.

Bibliografien har et rikholdig og fint 
billedmateriale. Det eneste som er å 
utsette, er at de fleste er levnet for lite 
plass og er blitt så altfor små. Portrettene 
er overveiende gjengitt i frimerkeformat, 
og er dertil plassert helt ut i margen, 
slik at bokbinderen etter beskjæring må 
ha sittet igjen med ytterkanten av bildet 
som makulatur. Men det er fremfor alt 
en interessant og viktig biografi Arne-
Ivar Kjerland har levert om Thrond 
Haukenæs. Det særmerkte ved folkloristen 
og folkelivsskildreren er at han selv sto 
for forleggeri og distribusjon, og blandet 
reisevirksomhet og salg med innsamling 
og forfattergjerning. Således representerer 
Haukenæs som publisist noe helt for seg 
selv – og er nærmest en folkediktningens 
Rudolf  Muus.

Erik Henning Edvardsen
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Dødens triumf. Oljemaleri av Pieter Brueghel d.e., 1562.
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Norsk Folkeminnelags skrifter
Norsk Folkeminnelag (NFL) har utgitt bøker med folkloristisk og kulturhistorisk innhold 
siden 1920. Det er utgitt 1-2 bøker årlig. Fra og med 2014 utgis bøkene av Scandinavian 
Academic Press (SAP), som er en del av Spartacus forlag. 

Du finner komplett oversikt over alle utgitte skrifter finner på:
 www.http://no.wikipedia.org/wiki/ Norsk_Folkeminnelags_skrifter

Tilgjengelige bøker i NFLs skriftserie:

  8. Johan Theodor Storaker: Rummet i den norske folketro. (Storakers Samlinger 2). 
Ved Nils Lid.

10. Johan Theodor Storaker: Elementerne i den norske folketro. (Storakers Samlinger 3). 
Ved Nils Lid.

16. Sigurd Nergaard: Skikk og bruk. Folkeminne fraa Østerdalen 5.
24. Nils Lid: Wilhelm Mannhardt og hans samling av norske folkeminne.
31. Kristian Bugge: Folkeminne-Optegnelser. Et utvalg.
41. Johan Theodor Storaker: Mennesket og arbeidet i den norske folketro. (Storakers Samlinger 7). 

Ved Nils Lid. 
42. Hermann Aune: Skikk og Tru. Folkeminne frå Gauldal.
43. Tov Flatin: Gamalt frå Numedal.
47. Johan Theodor Storaker: Sagn og gaader. (Storakers Samlinger 8). Ved Nils Lid.
50. Svale Solheim: Register til Norsk Folkeminnelags skrifter Nr. 1-49.
52. Nils H. og Arne H. Magerøy: Gamle visor og kvedor.
53. Johan Hveding: Folketru og folkeliv på Hålogaland 2.
58. Edvard Grimstad: Etter gamalt. Folkeminne frå Gudbrandsdalen 1.
59. K. Weel Engebretsen og Erling Johansen: Sagn fra Østfold.
61. Edvard Langset: Segner - Gåter - Folketru frå Nordmør.
62. Edvard Grimstad: Etter gamalt. Folkeminne frå Gudbrandsdalen 2.
65. Knut Hermundstad: Ættararv. Gamal Valdreskultur 4.
66. Kjell Bondevik: Jordbruket i norsk folketru. Ei jamførande gransking 2. Langtidsvarsel.
67. Halldor O. Opedal: Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger 7.
68. Lars M. Fjellstad: Till-till-Tove. Eventyr, segner, regler og anna. Folkeminne frå Eidskog 1.
69. Ragnvald Mo: Soge og segn. Folkeminne frå Salten 3.
70. Knut Hermundstad: Ættarminne. Gamal Valdres-kultur 5.
73. Halldor O. Opedal: Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger 8.
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75. Knut Hermundstad: I Kveldseta. Gamal Valdres-kultur 6.
76. Knut Liestøl In Memoriam.
77. Johan Skrindsrud: På heimleg grunn. Folkeminne frå Etnedal.
79. Ragnvald Mo: Dalbygg og utfjerding. Folkeminne frå Salten 4.
80. Halldor O. Opedal: Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger 9.
81. Erling Vegusdal Eriksen: Farne tider. Folkeminne fra Beiarn 2.
82. Tore Bergstøl: Atterljom. Folkeminne frå smådalane kring Lindesnes 3.
83. Edvard Grimstad: Etter gamalt. Folkeminne frå Gudbrandsdalen 4.
86. Knut Hermundstad: Kvorvne tider. Gamal Valdres-kultur 7.
87. Jens Haukdal: I skreddartimen. Folkeminne frå Gauldalsbygdene.
90. Aagot Noss: Høgtider og samkomer.
92. Tradisjonsinnsamling på 1800-talet. P. Chr. Asbjørnsen, J. Moe, L. Lindeman, 

S. Bugge, M. Moe.
94. Halldor O. Opedal: Eventyr ifrå Hardanger. Makter og menneske 11.
95. Øyvin Ribsskog: Eventyrkongen og Romerike.
97. Jakob Andreas Samuelsen: Folkeminne frå Modum. Tilrettelagt av Kai Hunstadbråten.
100:1. Ann Helene Bolstad Skjelbred: Register til NFL Bind 51-99. Del 1: Alfabetisk.
100:2. Ann Helene Bolstad Skjelbred: Register til NFL Bind 51-99. Del 2: Systematisk.
103. Peter Lunde: Folkeminne frå Søgne.
105. Arthur Brox: Folkeminne frå Ytre Senja [I].
107. Ragnvald Mo: Gard og Bygd. Folkeminne frå Salten [5].
109. Elin Prøysen: Folkelige viser. Et utvalg sangtradisjon fra Alf  Prøysens samlinger.
111. Anders Evensen Vang: Gamla Reglo å Rispo ifrå Valdris.
112 Olea Crøger: Lilja bære blomster i enge - folkeminneoppskrifter frå Telemark i 1840-50-åra.
113. Lars M. Fjellstad: Varden lyser på Malmberget. 

(På omslaget står det 112, mens det inni står 113).
115. Svein Schrøder Amundsen og Reimund Kvideland: Emigrantviser. Utvalde og kommenterte.
116. Richard Bergh: Skuvvanvárri. Det susende fjell.
118. Reimund Kvideland: 1600-talsviser. Eit handskrift frå Røldal.
118b. Tiril Bonnevie og Sven Lindblad: Register til Norsk Folkeminnelags skrifter 101-118.
119. Erling Vegusdal: Gammelt or Beiara. Folkeminne fra Beiarn III.
120. Jens Haukdal: Framfor stena. Folkeminne frå Gauldalsbygdene II.
121. Gunnar Stubseid: Tippe, tippe tue. Folkeviser etter Anna Stang.
124. Cecilie Lovise [Evensen] og Svein Mjåtvedt: Sulingane seie so... Folkeminne frå Solund.
127. Richard Bergh: Mørketid 1944.
129. Richard Bergh: Ut mot havet i nordvest. Folk frå Hareidlandet og Herøy fortel.
130. Atle Lien Jenssen: Min elskede pike og venn... Viser i tradisjon etter Guttorm Flisen 

fra Elverum. 
131. Arne Gallis: Med Johan på sjø og på land. Johan Liverød forteller fra livet i Vestfold.
132. Jørgen Moe: Samling af  Sange, Folkeviser og Stev i Norske Almuedialekter. 

Etterord av Ø. Hodne. 
133. Velle Espeland: Tippoldemors oppskrifter.
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134. Richard Bergh: Spøkelsesnetter. Lytterne forteller i Radio Porsanger om sine overnaturlige opplevelser.
135. Ingrid Ytterdal (red): En hundreåring ser tilbake.
136. Jostein Mykletun og Håkon Aasnes: Gjest Baardsen. Ein teikneserie på grunnlag 

av munnleg tradisjon.
137. Reidar Djupedal: Dar finst korkje vind elder væte. Munnlege folketradisjonar frå Selje.
138. Wiers-Jensen og Hougen m.fl.: Stjernespill og stjernesang i Norge.
139. Nils Lagli: Julspel i Ranen.
140. Jorunn Fløtra: Moltke Moe som folklorist.
141. Olav Solberg: ”O sørgelig’ tider! O trængende stand!” Krigsviser og andre skillingsviser frå Stryn.
142. Heidi Arild m.fl.: Strengen var af  røde guld. Folkeviser samlet av L.M. Lindeman i Solør 1864.
143. Erik Henning Edvardsen: Gammelt nytt i våre tidligste ukeblader.
144. Anne Mostue, Reimund Kvideland (red): Verden var hennes tekst. Lilly Weiser-Aall - 1898-1998. 
145. Bjarne Sverkli: Hundeliv i Norge.
146. Johan Einar Bjerkem: Portrett av ein historieforteljar. Samtalar med Ragnar Ryan.
147. Anne Eriksen og Arne Bugge Amundsen (red): Folkloristiske klassikere 1800-1930.
148. Olav Christensen (red): Bergteken. Nye vegar til gamle segner.
149. Anne Mostue (red): Tanker om fremtiden.
150. Erik Henning Edvardsen: Asbjørnsens kvinnehistorier.
151. Olav Christensen: Absolutt Snowboard: kampen mot kjedsomheten.
152. Thor Gotaas: Lirendreiere og lurendreiere.
153. Ragnhild Roald: Barn på fyr, minner om oppvekst.
154. Audun Kjus: Sitt fedrelands Herodot. P. A. Munch og det norske folks historie.
155. Erik Henning.Edvardsen: Kvitebjørn kong Valemon 1. G.A.Schneider – arkitekten 

bak norske eventyr-illustrasjoner.
156. Gøril Aaseth: Knokkelmann og englesang. Et kulturhistorisk portrett av Døden som person.
157. Erik Henning Edvardsen: Kvitebjørn kong Valemon 2. Gerhard August Schneider – 

den illustrerte eventyrutgaven som aldri utkom.
158. Brita Pollan: For djevelen er alt mulig. Kristne historier om samer.
159. Liv Bjørnhaug Johnsen og Ida Tolgensbakk Vedeld (red):  Mangfoldige minner – Veier til Norge.
161. Liv B. Johansen og Ida Tolgensbakk Vedeld (red): Mangfoldige minner. Folkeminner og fortellinger.
162. Lillia Enger Schreiber: So ro Godt barn. Voggeviser og barneregler. Med CD sunget av Tone Juve.
163. Erik H. Edvardsen: Kvitebjørn Kong Valemon 3. G. A. Schneider – Setesdals folkloristiske oppdager.
164. Astrid Nora Ressem (red): Norske middelalderballader - Melodier. Bind 1.

Naturmytiske ballader, legendeballader og historiske ballader.
165: L. Esborg, K. Kverndokk og L. Seim: Or gamalt - nye perspektiver på folkeminner.
166. Erik Henning Edvardsen (red.): En dør til Asbjørnsen og hans verden.
167. Astrid Nora Ressem (red): Norske middelalderballader - Melodier. Bind 2. 

Ridderballader. Kjempe- og trollviser.
168. Simon Olaus Wolff: Riarahammeren eller Spøgeriet og to andre sagnfortellinger. 

Innledning og utvalg av Ørnulf  Hodne.
169. Astrid Nora Ressem (red): Norske middelalderballader - Melodier. Bind 3. Skjemteballader.
170. Astrid Nora Ressem (red): Norske middelalderballader - Melodier. Bind 4. 
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171. Kristofer Visted: Jul i gamle dager. Redigert av Gudmund Harildstad. Etterord av 
Bjørn Sverre Hol Haugen.

172. Eirik Kristoffersen: Kampen om folkeminnesamlingen - Da folkeminnene ble et 
forskningsfelt og «folket» krevde dem tilbake.

173. Line Esborg (red): Optegnelser. Isak Sabas folkeminnesamling. 
Čállosat. Isak Saba álbmotmuitočoakkáldat.

174. Knut Hermundstad Aukrust: Folkevennen og Mestertyven. Ole Vig og Ole Pedersen Høiland.
175. Sigrid Aksnes Stykket: Ho sette seg sjov te styre. Kvinneframstilling i balladar over tid og rom.
176. Gry Heggli: Omgangsskolelæreren i allmueskolen - Leseopplæring mellom tekster og talemål.

Pris:
200,-
300,-
100,-

Norge:
100,-
160,-
160,-

Porto for 1 bok
Porto for 2 bøker
Porto for 3 bøker

Utenfor Norge:
120,-
250,-
250,-

Medlemspris:
150,-
200,-
50,-

Ved større ordre vil vi ta kontakt for å finne gunstigste forsendelsesmåte for deg.
Utgivelser fra og med nr 167 kan kjøpes direkte fra www.spartacus.no. Du får da 35% 
rabatt. Bruk nettbutikkens kommentarfelt til å oppgi medlemskapet ditt i NFL og 
be om 35% rabatt.

Priser

Utgivelse:
NFL nr 140-163, og fra 165 og utover 
NFL nr. 112 og 164
NFL nr. 1-111, og 113-119

Porto kommer i tillegg.

Norsk Folkeminnelags bøker kan bestilles gjennom din lokale bokhandler eller direkte 
fra NFL. Send en epost med bestillingen din til post@folkeminner.no. 
Ved bestilling fra oss, vennligst gjør oppmerksom på om du er medlem.

Bestilling og kjøp av bøker
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        Husk nå: 

    Digitalt årsmøte lørdag 24. april. 

  Informasjon legges ut på www.folkeminner.no

Send oss din epost-adresse til post@folkeminner.no 
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Medlemsskap i Norsk Folkeminnelag koster 400 kr i året, inkludert 
porto. For dette får du årets bok og 1–2 nummer av tidsskriftet 
Folkeminner årlig. Send en epost til post@folkeminner.no og oppgi 
navn og postadresse.

ISSN: 1893-6458
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Utgiver:
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Opplag:

Vil du bli medlem?

Returadresse: Norsk Folkeminnelag, c/o Kulturvernforbundet, Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo
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