
SKELFLYTTER 
"Der sker mange sære ting. En gang da jeg var en ung karl og tjente på en af de store gårde, hørte jeg en aften på vej hjem fra 
gilde en uhyggelig klagen, som et menneske i yderste nød. Han skreg så uhyggeligt at sveden sprang frem, og jeg rendte alt hvad 
remmer og tøj kunne holde, for jeg skulle ikke møde skelflytteren." 

 
Skelflytteren er en ulykkelig skikkelse. Forbandet til at 
hjemsøge de marker og jorde, hvor han eller hun i 
levende live stjal jord ved at flytte skellet mellem deres 
og naboens jord. Midt på natten kan man høre deres 
uhyggelige klagen og sukken, og den sætter en skræk i 
de fleste, så kun få har set en skelflytter. Nogle 
skelflyttere høres kaldende ”Hvor skal jeg sætte den? 
Hvor skal jeg sætte skelpælen?”. 

Skelflytteren er et spøgelse, der forsøger at få rettet 
op på sin ugerning, og det gør den ved at tvinge de 
levende til at gøre sit arbejde. Skelflyttere er usynlige 
for normale mennesker, medmindre de ønsker at blive 
set, og de optræder som uhyggelige udgaver af, 
hvordan de så ud i levende live.  

Nogle skelflyttere pløjer den jord, som de har 
stjålet. Om natten tager de gårdens plov og af egen 
kraft fører de ploven, og møder de vandringsfolk om 
natten tvinger de dem til at trække ploven for sig. 
Andre skelflyttere er afdøde landmålere, som har haft 
svindlet med deres opmålinger under udskiftningen af 
gårde, og bønderne har ikke fået den andel, de var 
berettiget til, som i stedet er overgået til den lokale 
herremand. 

Skelflyttere kan bindes til deres grav ved at hamre 
en pæl, gerne af tjørn og gerne signet, ned i dem, men 
kun så længe pælen består vil den holde på 
gengangeren, og senest når træet er rådnet bort, 
kommer dødningen igen. 

I Danmark og Sverige er de kendt som skelflyttere. 
I Norge kaldes de også deildegaster. 

 

Ritual 
Den eneste måde endeligt at dræbe en skelflytter på er 
at rette op på deres ugerning og sætte hegnspælene, 
skelstenene eller varden tilbage, hvorfra den kom. 
 
Skelflyttere kan midlertidigt standses ved at hamre en 
manepæl eller stage ned i deres grav. Stagen skal være 
af tjørn, og den binder bedre, hvis den er signet. 
 

Eksempler på konflikter 
• Ved Kammelåse i Norge huserer ikke en, men 

to skelflyttere eller deildegaster, da to 
grådige bønder forsøgte at stjæle land fra 
hinanden. De tog hinanden på fersk gerning 
med økser flækkede de hinandens 
pandeskaller. De to skelflyttere huserer 
samtidig og brøler i munden på hinanden, så 
ingen kan forstå, hvad de siger. 

• I Danmark ved Tjele huserer en natpløjer ved 
en befærdet landevej, og det sker ofte at han 
med sine kæder og plov indfanger rejsende 
om natten og tvinger dem til at pløje til 
daggry. De lokale har flere gange appelleret 
til herremanden på Hougaard om at få manet 
ånden væk, men godsejeren af et godt hjerte 
hader den afdøde, lader han ikke skellene 
genoprette. 

• På Gotland huserer en skelflytter, der hver 
nytårsnat pløjer hovedgaden op ved 
Romakloster, da hans jordtyveri kun gør sig 
gældende fra nytårsnat til solopgang grundet 
kringlede ejerskabsforhold – ikke desto 
mindre ser beboerne gerne, at deres 
hovedgade ikke bliver pløjet op. 

 



Hemmelighed 
En skelflytter kan gøres harmløs ved at plante en tjørn 
på deres grav. Så længe tjørnen gror, er skelflytteren 
bundet til sin grav og ude af stand til at gøre noget. 

 
 
Characteristics 

• Might –    Body Control – 

• Magic    Manipulation 4    Fear 2 
 

Magical Powers 

• Enchant 

• Curse 

• Cannot be harmed in combat 

• Terrifying Moaning (Fear 1) 

• Possession (victim is possessed until dawn and 
forced to work themselves to death) 

• Weakness: Bound to grave by hawthorn 

 


