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For mange år siden sto jeg på graven til Sitting Bull i Mobridge, Sør-Dakota, da en 

siouxindianer dukket opp med en del studenter. Han gikk i dress og var professor på 

ekskursjon som en del av en forelesning. At han var en sioux kom tydelig frem gjennom den 

lille fletten bak på hodet. Jeg fikk sitte ned ganske lenge og snakke med ham. Og der og da 

lærte jeg to ting: det er minst to sider av samme sak - og pass 

deg slik at du ikke blir for involvert i visse historiske hendelser. 

Og han nevnte spesielt den amerikanske borgerkrigen (The 

Civil war), «hold deg borte fra den», sa han - «du kan bli så 

hekta at det blir en sykdom». Jeg fulgte hans råd. Senere har jeg 

vært nære på. Og etter hvert har jeg holdt meg borte fra enkelte 

hendelser, kanskje like meget for å unngå å spikke 

hendelsen/historien så i stykker at det vil skade/såre noe eller 

noen. Lokalpatrioter er verdens mest sårbare mennesker. 

Enkelte forhold i vårt nærmiljø er nemlig så sementert som 

sannhet at det grenser til «fake news». Det er ikke logisk, og 

interessegrupper holder ved like myter og/eller andre 

tilpassinger gjennom å sørge for at ingen får muligheten til å 

glemme eller stille spørsmål. Mye av vår historieskrivning etter 

krigen er ganske så indoktrinerende, lærebøkene i skoleverket 

har ikke forandret seg innholdsmessig, samme leksa opp igjen og opp igjen, slik den 

glimrende historiker og forfatter Aage G. Sivertsen har skrevet om. Og opp i alt dette kommer 

museale krefter som gnager seg i hjel for ikke å miste sitt inntekstgrunnlag. En del museer og 

memorials er sin egen verste fiende. Jeg valgte fort å holde 

meg borte fra Hegra festning og fra Belle Gunness, begge to 

temmelig overdimensjonerte i sine gjengivelser. Men så fikk 

jeg muligheten til å møte trolig verdens fremste ekspert på 

Belle Gunness, og ville egenhendig høre om han støttet min 

mistanke. Jeg ble ikke skuffet.  

 

Brynhild Paulsdtr Størseth, bedre kjent som Belle Gunness, 

må nok sies å være en av de mest kjente selbygg i historien, 

uten at alle synes det er noen stas. Den kommende 

«massemorderen» ble født i Innbygda i Selbu i 1858. Det 

sies at hun ble gravid med en storkar, som ikke ville gifte 

seg med henne. Kanskje mishandlet han henne og hun 

spontanaborterte? Var det en voldtekt, et forhold som 

påvirket hennes fremtid? Jeg undres på hvem og hvor de har 

dette fra? Belle Gunness utvandret i 1881 og kom til 

Chicago og bodde hos sin søster, Mrs. Nellie Larson. Her 

møter hun den som trolig ble hennes første mann og offer: 

Edvard «Mads» Ditlev Anton Sørensen, fra Drammen vest 

av Oslo. De fikk fire barn. Både mann og barn dør, og 

senere brant også butikkhuset ned, og til sammen får Belle 

utbetalt flere tusen dollar gjennom forsikringer. Trolig fikk 

hun utbetalt 8 500 dollar. «Er det så enkelt», tenkte kanskje 

Belle. Belle Gunnes flytter så til La Porte, Indiana, ikke 

langt sør av Chicago i Illinois. Her kjøper hun seg en farm 

for forsikringspengene. Ansetter dreng og elsker. Så gifter 
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           Bruce Johnson, - veggen er den originale fra ett av husene, hvor nysgjerrige kom og skrev sitt navn 

hun seg i 1902 med norskamerikaneren og enkemann Peter Gunness, og tar hans navn. Hans 

datter dør plutselig, og åtte måneder inn i ekteskapet dør også Peter. Det ble sagt det var en 

arbeidsulykke med en kjøttkvern som falt ned og traff Peter. Nye forsikringspenger kom Belle 

i hende. Ryktene svirret. Belle Gunness begynte å sette inn annonser etter beilere. Trafikken 

hos Belle ble stor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årene går. Så også pengene. Nye beilere dukket stadig opp. Førsteelskeren Ray Lamphere blir 

trolig hivd ut av senga, ble nok sjalu og forvirret. Så brenner våningshuset i La Porte ned til 

grunne den 28. april 1908. I ruinene finner de likene av to jenter, en gutt og en hodeløs 

kvinne, visstnok med Belle sine smykker, kjole og ved siden av Belles løse tenner. Ray 

Lamphere blir arrestert, dømt den 16. november 1908 for brannstiftelse. Han døde av 

       Bruce Johnson inne i museet i La Porte 



tuberkulose 30. desember 1909. Før han døde hadde han fortalt en av sine sykesøstre på 

hospitalet at Belle Gunness var i live. Er dette sant? Etter brannen begynte ryktene å gå. Søk 

ble igangsatt og etter hvert stod de tilbake med levninger fra minst 32 navngitte personer, 

mesteparten fra Midtvesten og noen fra østkysten. Åstedet ble kaldt «Murder Hill» og ble et 

populært utfartssted. Folk strømmet til fra hele USA for å se mordergården mens 

utgravingene av likene foregikk. I Midtvesten ble Belle Gunness nærmest en legende og fikk 

tilnavnet «Lady Bluebeard» («fru Blåskjegg»). 

 

Og hva hendte med den virkelige Belle Gunnes, dersom det ikke var hennes lik de fant i 

brannruinene? Noen sa det var liket av en kvinne fra Chicago. Belle Gunnes hadde før 

brannen tatt ut alle sine penger: 250 000 dollar (i dagens verdi over 100 norske millioner). I 

1931 dukker det opp en kvinne i California som het Esther Carlson. Hun ble fengslet for å ha 

myrdet August Lindstrom for hans penger, men døde i fengselet før saken kom opp. Ganske 

så beleilig? Hun ble av noen sagt å ha vært Belle Gunness. En må huske på at liket i 

brannruinene i La Porte har aldri blitt identifisert, og hodet aldri blitt funnet. Men 

Californiateorien synes spekulativ. Belle Gunness ble en legende i hele USA og hun ble 

observert over hele kontinentet i mange år fremover. Men det har vel aldri blitt gjort rede for 

hvor hun egentlig ble av. Historien om Belle Gunness har alt, og et utmerket grunnlag for 

spekulasjoner og konspirasjonsteorier. Og det er her en må være på vakt. Dokumentarer og 

film kan fort bli en misvisende 

leder. Ref. også flere krigsfilmer 

og spel de siste årene. Vises noe 

på NRK, blir det fort fasit. Vi er 

for naive. Vi tror at statlige 

institusjoner og ansatte er nøytrale 

og objektive. Og en film på kino 

blir dessverre fort din målbare 

veiviser.  

 

I La Porte bor den etter hvert så 

anerkjente Bruce R. Johnson. Han 

har i hele sitt liv vært lærer lokalt, 

samt deltager innen internasjonale 

prosjekteringer i utviklingsland, 

en virkelig globetrotter som har 

gitt mye av seg selv for andre. 

Hjemme i La Porte har han vært 

ledende innen oppbyggingen av et 

meget flott museum, gitt til byen 

fra en bemidlet familie. Her har 

Bruce Johnson etablert en egen 

seksjon vedrørende Belle Gunness 

– og både museets presentasjon, og Bruce i hele sitt vesen, er meget saklig, nøkternt og 

logisk, her spilles det ikke på det sensasjonelle eller massehysteriet. På den annen side skal en 

også ha forståelse for at enkelte episoder blir popet opp, dramatiske forhold har en tendens til 

å eskalere og kommersielt er det fristende å utnytte dette. Men slik er ikke jeg skapt, og slik 

merket jeg at Bruce også var, ikke sensasjonspreget og med avdempet logikk, hvor en ikke 

tillater seg å bli revet med av kommersielle følelser. Forhold som jeg hadde lest meg opp på, 

og betvilt - fikk jeg bekreftet hos Bruce Johnson. Hele Belle Gunnes-story skyldes denne 

Helgelien som kom for å lete etter sin bror. Enkelt og greit, og påstanden og hendelsen 

   Bruce Johnson 18. april 2022, på grava til Belles siste offer 
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tilknyttet California synes å være lite hold i. Mye rundt Belle Gunness har nok tatt uheldig av. 

Blant annet manglende respekt for nærmiljøet i selve La Porte. Bruce Johnson har forsøkt å 

skjerme dette. Han har selvsagt vært inne i huset, som nå står på tomta - og kjent en viss 

merkelig følelse, men ikke blitt fristet til å utspille dette. Han har derimot sett hvordan turister 

mest overfaller stedet, inkl. en busslast fra Norge. Ikke særlig bra. Jeg har selv opplevd dette 

ved guiding her i Værnesregionen. Folk blir så ivrige at det raskt passerer grensen for 

frekkhet. Det ligger tydelig hos Bruce Johnson at mye bør tones ned hva gjelder Belle 

Gunness - det må inn på det logiske sporet igjen, slik jeg har hevdet. Historiske hendelser kan 

kun ha sin berettigelse gjennom logikk.  

 

Jeg er i dag glad for at jeg ikke engasjere meg i Belle Gunness, det ville raskt kunne ha ført 

frem til forhold som hadde blitt dempet og trolig litt irriterende for noen. Men jeg har selvsagt 

forståelse for at det er lett å la seg både forføre og påvirke. Dramatiske forhold har en tendens 

til å eskalere - som igjen kan friste til en form for egen vinning.        

 

 


