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Mange gamle hotel-
ler hevder å ha et 
husspøkelse. NAF 

og De historiske hotel & 
spisesteder inviterer deg på 
en reise der alt kan skje.

DALEN HOTEL vED enden av Telemarkska-
nalen er startstedet for denne reisen. Dra-
gestilhotellet fra 1894 kryr av spir, tårn og 
utspring. Det sies at hotellet er hjemsøkt 
av gjester som aldri drar. Uforklarlige ting 
skjer. Lys slukker av seg selv, man hører 
fra tid til annen barnegråt fra tomme rom. 
Historien sier at ”The English Lady” på be-
gynnelsen av 1900-tallet i hemmelighet bar 
fram et barn her. Hun forlot hotellet uten 
barnet, som ble funnet dødt på rommet i en 
koffert. Siden har damen vendt tilbake til 
hotellet til sitt barn. Hun har i dag eget rom 
med vugge, og hver dag dekkes hennes bord 
i spisesalen og de tenner et lys for henne.
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Fra spøk til spøk …
Her er ferieturen som gir deg spennende norsk natur 
paret med overnaturlige, nattlige opplevelser. 
Tekst: Trine Kanter Zerwekh Foto: De historiske

DALEN: Uforklarlige ting skjer. 
(Foto: Dalen Hotel/Christian Nilsen)
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HOTEL UNION ØYE ved Norangsfjorden er 
verd et par dager stopp. Naturen innbyr til 
utfordrende toppturer, og hotellet utfordrer 
sansene dine! Det gamle sveitserstilhotellet fra 
1881 har huset engelske lakselorder, kjente 
tindebestigere og en rekke kongelige høyhe-
ter. Alle rommene er forskjellige, med navn 
etter prominensene som har bodd her. Alle 
rom har himmelseng. Her finner du verken 
radio, TV eller telefon på rommene. Men 
verten beretter gjerne om husspøkelset Linda: 
Tjenestejenta Linda forelsket seg i 1890-årene 
i en offiser i følget til Keiser Wilhelm, som 
kom til hotellet flere ganger. Offiseren bodde 
på ”Det blå rommet”, hvor paret tilbrakte 
noen dager sammen. Offiseren reiste til 
Tyskland for å få skilsmisse. Dette lot seg 
ikke ordne, og den ulykkelige offiseren tok 
sitt liv. Dette ble for tungt for Linda. Kledd 
som brud, med blomsterkrans i håret og en 
ring og en brosje hun hadde fått fra kjæresten 
druknet hun seg. Fra den dagen har man 
hørt henne vandre hvileløst rundt i gangene 
på hotellet, vinduer åpnes og lukkes uten at 
noen er i nærheten, bilder flyttes på. Man 
kan fortsatt høre henne gråte på det blå rom-
met. Vil man sove i fred, får man en sølvskål 
med hvitløk på rommet. Setter du derimot 
skålen utenfor døren, ja da kan alt skje …

NAF-medlemmer får ti prosent rabatt på 
best tilgjengelige pris på overnatting 
med frokost på alle de 37 historiske ho-
tellene. Oppholdet må bestilles på www.
dehistoriske.no (eventuelt via naf.no). 
Husk å skrive ”NAF” i feltet tilbudskode. 
Du får også ti prosent rabatt på mat for 
inntil to personer på 14 av de 18 historis-
ke spisestedene. Les mer på www.naf.no

Fakta

‡

Fra spøk til spøk …
UNION ØYE: Flott natur 
rammer inn hotellet som også 
innvendig har særpreg. Det var 
her Linda tjenestegjorde. (Foto 
Union Øye/Steve Røyset)
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DR. HOLMS: Fornemt møtested i generasjoner. Den grå damen ses på døra. (Foto: Dr. Holms/Terje Bjørnsen)

FLEISCHER’S: Magdalena går igjen på hotellet. Sjekk 
opp rom 407 under ditt besøk her.

FLEISCHER’S HOTEL på Voss drives av femte ge-
nerasjon Fleischer. Det var Fredrik Lyth Ørum 
Fleischer og hans kone Magdalene som grunnla 
hotellet i 1864. Ved en ombygging av ”Kattalof-
tet” i 1995 flyttet det inn et spøkelse på rom 407. 
Etter beskrivelsen passer spøkelset med Magda-
lene Fleischer, en vennlig kvinne med oppriktig 
interesse for sine gjester, og hun ville vel heller 
ikke forlate dem. Også her på hotellet fortelles det 
om blafrende lys og blinkende lysekroner.

...i 1989 satt vegvesenet opp et fare- skilt med spøkelse på...

DR. HOLMS HOTEL på Geilo ble åpnet samtidig 
med Bergensbanen i 1909, som kursted. Et ny-
gift par på bryllupsreise tok i 1926 inn på rom 
320. En kveld tar den unge fruen ektemannen på 
fersken på rommet med en stuepike. Noen dager 
seinere blir hun funnet hengende fra en takbjelke 
på loftet over rom 320. Etter dette begynner ting 
å skje, opplevd av både ansatte og gjester: Et gam-
melt veggur som ikke hadde virket på mange år, 

begynte å slå igjen. På rom 320 ble gardiner tatt 
ned og sengetøy brettet sammen uten at noen 
hadde vært på rommet, møbler flyttet på seg, dø-
rer åpnes og låses på uforklarlig vis og man hører 
svake skritt. Mange har observert en selskapskledd 
dame i grå kjole gå forbi i korridoren. Er du så 
heldig å klare å ta et bilde av henne, vil du bli be-
lønnet av hotelldirektøren med 10 000 kroner!
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UTNE: Hotellet ligger idyllisk til ved Hardangerfjorden. Til høyre et glimt av interiøset.

...i 1989 satt vegvesenet opp et fare- skilt med spøkelse på...

UTNE HOTEL ved ferjeleiet på Utne har hatt kon-
tinuerlig drift siden 1722. Her er romantiske rom 
med blondegardiner, skjeve knirkende tregulv, 
gamle lysekroner, biedermeiermøbler og på en 
vegg et maleri av den legendariske Mor Utne som 
drev hotellet i 70 år fram til 1903. Mange mener 
at hun fortsatt følger med på driften av hotellet. 
Ansatte som setter seg i stolen hennes ved grua 

kan ofte kjenne prikking på ryggen etter en stund. 
Og gjester som lener seg over stolen kan kjenne at 
de blir strøket over hånden.

GROTLI HØYFJELLSHOTELL ligger på Strynefjellet. 
Når du kommer fra Voss kan du velge om du vil 
kjøre Vikafjellet til Vangsnes og ferje til Hella og så 
fortsette mot Sogndal. Eller du kan reise via Aur-
land og verdens lengste tunnel, Lærdalstunnelen 
(24510 m) til Fodnes, kort ferje over Sognefjorden 
til Mannheller og Sogndal. 
Fortsett så langs Nasjonal turistveg Sognefjellet, 
Nord-Europas høyeste fjellovergang. Ved Lom tar 

du vestover mot Grotli. Ved Breidalsvatnet rett 
vest for hotellet har det i lang tid spøkt. Vegve-
senet satte til og med opp et eget fareskilt i 1989 
med spøkelse på. Dette måtte imidlertid fjernes, 
da det kom henvendelser fra alle kanter om å sette 
opp skilt med diverse farer som for eksempel troll. 
Det skal angivelig være en budeie som går igjen, 
og Legerhytta har en loggbok full av beskrivelser 
av kvinnens/gjenferdets aktiviteter.


