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MYTEN 
For oss nordmenn sier ikke 31. oktober oss annet enn en dato, ei heller ”Halloween.” For de godt voksne kan 
nok ”Allehelgensdag” kanskje si litt mer: en kristen festdag til minne om alle helgener og martyrer. I den 
romerskkatolske kirke feires ’Allehelgensdag’ 1. november, hos oss den første søndag i november. 
 
I engelsktalende land, kanskje spesielt i USA betyr ”Halloween” – ’Spøkelsesnatten’ - noe helt spesielt. Barna 
går utkledd i forskjellige kostymer på husbesøk og ber om gaver i form av godterier og annet snask. Slike 
husbesøk i Norge ble vanligvis gjort i romjula og kalles “å gå julebukk,” før den amerikanske måten å feire 
Halloween på klarte å feste seg i den norske befolkning. Men her slutter også likheten. I USA derimot, hvis 
ikke de som bor i huset “gjør opp for seg” skal ifølge gammel overtro huset hjemsøkes av onde ånder og 
spøkelser. 

 
Hva har så 31. oktober og ”Halloween” med hverandre å gjøre? For den jevne mann i gata ikke så mye, men 
for tryllekunstnere verden over, noe helt spesielt. Hvert år passerer vi 31. oktober, og det setter veldig mange 
tryllekunstnere i en egen modus. 
La meg få bruke noen minutter av din oppmerksomhet på å fortelle om en mann det knytter seg en særs 
interessant historie rundt, mye knyttet til nettopp datoen 31. oktober. Mange vil nok nikke gjenkjennende på 
hodet etter hvert som stikkordene dukker opp: 

Han var en mann med mange talenter. Det er skrevet flere bøker om denne personen. Det er laget spillefilmer 
om ham, og han ble etter sin død beæret med et eget museum. Han var sin tids største artist. Han var berømt 
over hele verden.                                                                                                                                                    
Han var en av de første i verden som fløy en flymaskin. Han var stuntmannen frem for noen. Han gjorde 
akrobatiske stunt på vingene av en såkalt ’to-dekker’, hvor han bl.a. presterte å hoppe fra ett fly til et annet, 
mens de begge var i luften! 
Han var filmskuespiller, ja, han eide sågar sitt eget filmselskap i noen år. Han var mannen som ingenting 
kunne holde på. Han brøt seg ut av håndjern, tvangstrøyer, fengselsceller og jernkister som ble senket på 
bunnen av sjøer og store elver. 
Jeg sikter naturligvis til ’Utbryterkongen Houdini.’ 

 
Den engelske dramatikeren George Bernhard Shaw skrev en gang at de tre mest kjente navn opp igjennom 
hele verdenshistorien er: ”Jesus  Kristus”,  ”Sherlock Holmes” og ”Utbryterkongen HOUDINI.” 
 
Houdini yndet ikke bare å bryte seg ut av ting, men han har også helt utilsiktet brutt seg inn i ting. Han har i 
pakt av sitt levnetsløp “brutt seg inn” i de største leksikon i verden. Han har tilført de engelske ordbøker en ny      
frase, nemlig ”To Do A Houdini,” d.v.s. å komme seg ut av en håpløs situasjon.                                                       
Hvem var så denne mannen? 

 
 
MANNEN 
Fra jeg ble interessert i trylling 6 år gammel har jeg vært fascinert av navnet ’’Houdini.” Da jeg som 
åtteåring fikk anledning til å kjøpe min første tryllekunst i den eneste trylleforretningen i Oslo, måtte jeg 
jo som seg hør og bør ha et kunstnernavn. Jeg skjønte at jeg ikke var verdig et navn som “utbryterkonge”. 
Derfor ble det bare ’Utbryterkronprins Houdini,’ som uttalemessig ble for tungvint både å skrive og 
lese for en åtteåring, og ble derfor dagen etter byttet ut med det mer gangbare ’Mr. Houdini,’ for noen 
dager senere å bli byttet ut til mitt eget navn. 
 
Siden Houdini på mange måter er blitt en del av mitt artistiske liv har han preget mye av det jeg driver 
med i dag. Jeg har gjort det til en regel å sette meg litt inn i historikken til det jeg engasjerer meg i. Så 
også med Houdini. 
Noe av Houdinis historie vil nok være kjent for noen, i hvert fall den godt voksne befolkning, men 
kanskje et og annet jeg har fisket opp kan interessere likevel. Å skrive alt jeg tror ville være nye 
opplysninger om Houdini ville trekke denne artikkelen for langt. Jeg har derfor prøvd å finne frem til 
noen ukjente sider ved Houdini som likevel kan være interessante nok, ting som har bidratt til at han er 
blitt en legende, en historie jeg håper kan være litt interessant. 

 

 



 

Det strides litt om når Houdini ble født. Selv opererte han med datoen 6. april 1874, i Appleton, Wisconsin, 
USA. Houdini skammet seg dessverre mye over sin fattige bakgrunn fra Ungarn og ville i stedet vise for all 
verden at han var amerikaner og gjennom det realisere ”Den amerikanske drømmen.” Sannheten er at han ble 
født 24. mars 1874 i Budapest, og han ble én i en søskenflokk på syv, hvorav den eldste var en halvbror fra 
farens tidligere ekteskap, hvor farens hustru døde i for tidlig alder. Houdinis far, Dr. Mayer Samuel Weizs var 
en jødisk rabbiner som utvandret til USA. Hans kone Cecilia Steiner Weizs ble igjen i Budapest for å føde sin 
tredje sønn, før hun to år senere reiste etter de andre til USA. I 1882 fikk de sitt amerikanske statsborgerskap, 
og “amerikaniserte” sine fornavn, og også sitt etternavn til Weiss. 

 
Familien Weiss slet hardt i de tøffe kårene de måtte leve under. Unge Ehrich ble tidlig opptatt av artister og 
bestemte seg i veldig ung alder å bli som en av dem. 
Da han var 12 år rømte han hjemmefra. Han etterlot moren en lapp hvor det stod: ”Kjære mor. Jeg har reist til 
Texas og kommer tilbake om ett år. Din hengivende sønn, Ehrich Weiss.” 
 
Men i Texas var det ingen lykke å finne for en tolvåring. Etter kort tid kom han tilbake og reiste i stedet til faren 
i New York City for å forberede ankomsten fra Wisconsin til resten av familien Weiss. Det var en grusom og 
beinhard tid da Ehrich prøvde å gjøre det beste for sin familie. 
I en stille stund med sin mor fortalte han henne at han én dag skulle gjøre henne til en staselig dame som alle så 
opp til. Han ville nemlig bli artist å tjene masse penger. Det var et løfte han ga seg selv og moren. 
 
Ehrich slet en del med komplekser på grunn av sin korte vekst. Han målte bare 1, 68 på strømpelesten, og så var 
han hjulbeint i tillegg. Derfor begynte han å trene med vekter, han løp, han svømte og bygget seg opp til å bli 
litt av en atlet. Han utviklet gymnastiske øvelser som kunne ta pusten fra noen og enhver, og han lærte seg 
forskjellige artistiske teknikker av diverse sirkusartister. Han hadde i tillegg, fra barnsben av, vært opptatt av 
tryllekunstens mange finurligheter. 

 

      

Houdini møter sin mor i Rochester i New York, 1908. 

 
   The Houdini Brothers - Harry og Theodore Hardeen, tatt 1901. 

 
 



 
 
 
 

   

 
På tale om brødre, her fra venstre Leopold, Theodore Hardeen, Harry (Houdini), Bill og Nat, tatt 1904. 

Halvbroren Herman og søsteren Gladys ble ikke med på bildet. 
 

 
TRYLLEKUNSTNEREN 

Da han i 1889, som 15-åring, leste biografien til den franske tryllekunstneren Jean Eugéne Robert-Houdin, 
som uten tvil ble Ehrichs store helt og forbilde, tok han det franske navnet Houdin og tilførte det en 
amerikansk slang ved å sette en “I” til slutt, og navnet Houdini oppstod. Fornavnet ’Harry’ kom av 
klengenavnet moren alltid brukte på ham p.g.a. sin dårlige engelske uttale, ”Ehry”, en forkorkortelse av 
Ehrich. 
 
Der og da bestemte Ehrich seg for å bli profesjonell artist. Sammen med en kamerat ved navn Jacob 
Hyman (som forøvrig var han som foreslo for Houdini å legge til en “i” i artistnavnet sitt), startet de sin 
profesjonelle karriere under navnet ”The Houdini Brothers.” 
 
 



 
 
 
 

 
Bess og Harry. 

 
 

Før sin død i 1892 fikk Houdinis far ham til å love å ta spesiell omsorg for sin mor. Dette var et løfte 
Houdini ikke hadde vanskeligheter med å holde med sitt særlig nære forhold til moren. 
 
Den første tiden kjempet Houdini og hans partner hardt for tilværelsen. Men han glemte aldri å sende 
penger hjem til sin mor, om så det var svært små gasjer. Da han noen år senere kunne innkassere sin første 
ordentlige gasje som stjerneartist, ba han om å få utbetalt honoraret i gullpenger, noe han fikk. Han var 
ikke sen om å tømme en pose med de samme gullmyntene i fanget på sin mor. 

 
Etter en uoverensstemmelse skiltes de to kameratene lag, og Houdinis ekte bror, Theodore Hardeen, 
med klengenavnet ’Dash’, ble hans nye partner. 
I begynnelsen hadde de ikke så alt for mange oppdrag, slik at de innimellom måtte ta tilfeldige jobber for 
å overleve. 
 
I Chicago noe senere jobbet Houdini alene i et lite show på et sted kalt ”Dime Museum”, en tittel showet 
fikk siden de ikke betalte mer enn en ’dime’ – ca. én krone – pr. dag for opptil 20 opptredener. 
Her jobbet han sammen med klovner, sjonglører, slangemennesker og alskens rariteter av artister. Av disse 
lærte Houdini mange hemmeligheter innen showbusiness som skulle hjelpe ham til å bli en fullverdig artist, 
spesielt som tryllekunster.  
 
 



 
 
 
GJENNOMBRUDDET 
Det står skrevet i en av biografiene om Houdini at, da han i en alder av 19 år, opptrådte på en pikeskole i New 
York, møtte han sin blivende hustru, Beatrice Rahner, også kalt Bessie, eller bare Bess. Hun var en 
rikmannsdatter som sang i ei jentegruppe på skolen, “The Floral Sisters.”  
Dette stemmer imidlertid ikke helt! De traff hverandre nemlig på Coney Island, der Houdini jobbet sammen 
med sin bror, og jentetrioen sang i et annet av show-teltene. Houdini ønsket ikke å snakke om at han jobbet på 
Coney Island, da det ble betraktet som et sted der amatørene jobbet, og i sine egne øyne så han seg selv som en 
stor artist!  
 

 
 

Etter bare et par ukers bekjentskap giftet de seg, og Theo ble byttet ut med Bess som Houdinis nye 
partner. Han lærte henne magiens prinsipper og ”tankelesning”. Deres første plakat som artistpar var 
tegnet av Houdini selv der han kalte dem ”The Great Houdinis”. Han skrev inn noen gode anmeldelser 
av deres suksess i engelske Music-Halls, noe som selvfølgelig ikke stemte da de aldri hadde vært utenfor 
landets grenser. Det var ikke uvanlig den gang å smøre litt tjukt på i annonser og reklame. 

 
Deres engasjement var stort sett til å begynne med i lugubre ølhaller og gasjen for dem begge var rundt tyve 
dollar i uken. For dette måtte de gjøre ti forestillinger om dagen, fra kl.10.00 på formiddagen til 
22.00 om kvelden. Det skulle ikke gå mange årene før han tjente over 4.000,- dollar i uken! 
 
Til tross for at han var en av de første som startet med salg av triks mellom showene – han kjøpte opp gamle 
kortstokker fra spillekasinoer og solgte dem sammen med beskrivelsen av et eller flere korttriks, var Houdini 
en dårlig forretningsmann. Han investerte i et foretak som snart ”gikk på trynet.” Derfor brukte han heller noe 
av sin fortjeneste fra dårlig betalte engasjement, som nevnt, til oppkjøp av kortstokker. 

 
Houdini visste hva det ville si å være ”sulten” på den tiden. Han gikk så langt at han en gang gikk til avisene 
for å selge hemmelighetene til sine utbryternummer for tyve dollar, men fant ingen som var interessert. Ikke 
mange år senere kunne han solgt de samme hemmelighetene for titusenvis av ganger mer enn sitt første tilbud. 
 
Houdini var mektig stolt da de fikk et engasjement i Tony Pastor’s berømte varieté i New York, men de fikk 
bare en dårlig plassering i programmet og var ikke engang nevnt i avisene. Dette gikk såpass hardt inn på ham 
at han lovet høyt og tydelig at det vil komme en tid hvor arrangørene vil slåss om å ha hans navn øverst på 
plakatene. Han var bestemt, men visste nok ikke da at han snart ville bli berømt over hele verden. 
Desto mer skuffet over seg selv på den tiden som artist ble han da han var nødt for i Punch & Judy Show, et 
omreisende tivoli- og varietéshow, i tillegg til sine tryllerier måtte kle seg ut, sminkes opp og spille rollen som 
en villmann som var fanget i jungelen. Han ble vist frem for publikum i et stort bur hvor han brølte som den 
villmann han var og spiste rått kjøtt. 

 

 

 



 

Trett av tivoli og sirkuslivet begynte de med mentale demonstrasjoner (tankelesningsprogram). Apropos: Den 
første tiden med Houdini trodde Bess på det overnaturlige som hekser og troll. Noen av hennes manns 
tryllekunster skremte henne så grusomt og hun trodde han måtte være en forkledd djevel! Det var spesielt etter 
at han fikk Bess’ døde fars navn plutselig til syne på sin underarm hun løp hylende ut av huset som en skremt 
kanin. Houdini måtte løpe etter og berolige sin unge hustru og fortelle henne at det bare var et triks gjort med 
melk, såpe og litt aske. 

Bess spilte rollen som synsk medium som falt i transe hvorpå hun kunne mumle frem utenatlærte navner, 
fødselsdatoer og dødsdag til mennesker fra byene de besøkte. Som ”Professor Houdini” hadde den smarte 
Houdini samlet en liste over de som besøkte spiritistiske seanser i byene.                                                             
I tillegg hadde han vært på stedets gravlund og notert masse navner, fødsels- og dødsdager, og han menget seg 
med folk på stedets samleplasser hvor sladderen florerte.                                                                                    
Som forkledd dørselger fikk han adgang til mange hjem og snek seg til å titte i familiebibelen, bilder og andre 
nyttige informasjoner han kunne notere ned. Han allierte seg også ofte med en person som kunne fortelle om 
en av dem han hadde besøkt i hjemmet, satt blant publikum. På bakgrunn av dette kunne han demonstrere de 
mest hårreisende og treffende readings og psykometri for publikum. 

 
Karrieren svingte opp og ned. Noen ganger var karrieren så nedadgående og han ble enig med Bess om at 
de kanskje skulle legge opp og han ta seg jobb som låsesmed igjen. 

    Imidlertid fikk de i 1899 en jobb i Midtvesten i et ”Dime Museum.” Etter showet fikk han besøk i    
    garderoben av en mann som ønsket å snakke med han. 

 
-Hvem er du? spurte Houdini. 
-Jeg er Martin Beck, svarte mannen, og jeg kan gjøre deg til en stor stjerne hvis du gjør som jeg sier. 
 

 
Martin Beck (1868- 1940) 

 
Det viste seg at Beck var impresario og eide sitt eget teater i New York (som visstnok eksisterer den dag 
i dag), og han så Houdinis potensiale. Han rådet Houdini til at han måtte gjøre om programmet sitt til et 
show, ikke bare en opptreden. Beck mente at han burde satse mer på utbryting og la pakkasseillusjonen, 
kalt “Metamorphosis” bli et av hovednumrene. 

 
Houdini hadde startet sin karriere som ordinær tryllekunstner, men lagt inn som en biting litt utbrytning. 
Han brukte å kalle seg ”The King of Cards.” Etter dette møte, som skulle vise seg å bli vendepunktet i 
Houdinis karriere, ble han nå ”The King of Handcuffs.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UTBRYTEREN 
For å sprite opp showene sine ba han publikum om å ta med seg hvor mange håndjern de ønsket på 
teateret om kvelden. Han utlovet en belønning på 100,- $ til dem som hadde med håndjern han ikke 
klarte å komme ut av. Med datidens enkle håndjern var det et sikkert veddemål. 
 
Til å begynne med kalte ikke Houdini seg utbryterkonge, men selvfrigjører. Han ville med det 
symbolisere folk som frigjorde seg fra den gamle verden. Han ville vise at alle kunne hvis de bare øns- 
ket en ting sterkt nok. 
 
Houdini var kanskje den første mannlige nakenmodellen vi kjenner. Han hadde tidlig skjønt betyd- 
ningen av PR-jippos. Å bli avbildet i en fengselscelle, naken, bare iført masse håndjern og kjettinger 
foran sine edlere deler var god PR. Garantert fullt hus på forestillingene de dagene oppslagene stod i 
avisene. 

 
 

    Hans presentasjonsform var på mange måter helt unik. Han sa en gang:                                                         
   ”Hemmeligheten med showmanship er ikke hva du gjør, men hva publikum tror du gjør!” 

 
Houdini utviklet mange nye utbryternummer, bl.a. frigjøring fra et melkespann som var fylt med vann og fire, 
fem hengelåser. 
Før han krøp ned i spannet ba han publikum om å holde pusten fra han forsvant ned i spannet og holde den 
inntil han dukket frem fra kabinettet spannet ble plassert i. Etter ett minutt hadde de fleste tilskuerne gitt opp å 
holde pusten. To minutter gikk, tre, fire og fem minutter. Publikum begynte å rope at de måtte låse opp spannet 
så mannen kom ut, ellers ville han drukne! 
 
Det ikke publikum visste var at Houdini hadde vært ute av spannet i flere minutter allerede. Han satt nemlig 
bak forhenget og leste dagens avis for å få tiden til å gå. 
En gang holdt han på å bli avslørt. Medhjelperen visket forsiktig til Houdini at han måtte være litt stillere å ikke 
brette avisen så høyt da publikum kunne høre det nede i salen.                                                                     
”Beklager, sa Houdini, jeg er ikke ferdig ennå. Be heller orkesteret spille litt høyere!” 
 
 
 
 
 
 



 
 

Houdini (og antakelig byens ordfører) ved graven til John Henry Anderson, The Wizard of the North, i Aberdeen, 
Skottland. 

 
 Mange ting kan vi takke Houdini for i vår bransje. En av dem er gjenoppdagelsen av de gamle                       
 tryllelegenders gravsteder. Mange av disse hadde ingen etterlevende slektninger, så gravstedene var av den  
 grunn forfalt. Houdini sørget for stell og friske blomster og betalte gjerne noen for å sørge for stell etter han   
 hadde reist.  
Da han besøkte nevnte gravsteder var det som oftest en ”tilfeldig” pressefotograf til stede, slik at bildet av 
Houdini og gravstenen til den avdøde alltid kom på trykk, og stedets befolkning fikk en ny grav å besøke. 

Houdini så på magien som en kunstform og mente derfor at de gamle avdøde magikere burde æres deretter. 
Men han unnslo seg ikke for å svare en gang han ble spurt om hvilken tryllekunstner han likte best?                      
”De døde!” svarte han kjapt. 
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LEGENDEN 
Houdini hadde en egen teft for PR. Han var en intelligent person, hadde utviklet en årvåkenhet, hukommelse 
og personlighet som savnet sidestykke. Han kunne, når han utfordret stedets fengselsvesen, be om å få se på 
nøkkelen til cellen han skulle låses inn i. Vanligvis brukte han i smug å få tatt et voksavstøp av nøkkelen, som 
han deretter fikk laget en kopi av, før han ble låst inn i cellen samme dagen, eller noen dager senere. Men han 
kunne også, bare ved å se nøkkelen, klare å huske nøyaktig hvordan den så ut, slik at han fikk laget den 
nødvendige dirken til låsen. 
 
Han hadde, som nevnt innledningsvis, blitt en av de første som fløy en flymaskin. I 1910 skulle han på en turné 
i Australia. Houdini tenkte alltid på hva han kunne gjøre av PR på steder han aldri hadde vært. Dette var i 
flyhistoriens barndom. I Australia hadde de aldri sett et ordentlig fly, langt mindre sett det i luften. Hva gjorde 
Houdini? Jo, han tok med seg et fly han hadde kjøpt samme året i Tyskland for 5.000,- $, og fikk fraktet det 
med båt til Australia. Dermed ble han den første som fløy et fly i Australia over en kort strekning, og turen skal 
ha vart i ca. 2, 5 minutter. Kan du tenke deg at det ble pakka med folk på hans show, eller? 
 
Houdini lærte seg også å kjøre bil. Da det var gjort, satte han seg aldri bak rattet mer. 
Han lurte nå på hvilke nye utfordringer han kunne ta tak i. 
I 1919 bestemte han seg for å gi seg i kast med det nyeste innen underholdningsbransjen, spillefilm. 
Gjennom filmen mente han at han ville bli enda mer kjent, og ikke minst, han hadde tro på at hans navn 
ville bli udødeliggjort for all fremtid. 
 
Han startet en serie med ”fortsettelsesfilmer” - noe som ikke var uvanlig på den tiden. Serien ble kalt 
”The Master Mystery.” 

 
    
 
 
 
 



      
      
      I filmene fikk Houdini vist alle sine ferdigheter for et bredere publikum. Nå tok han opp igjen     
     ”Pakkasseillusjonen” (Metamorphosis) samt teknikker han hadde utviklet fra han som gutt for    
     eksempel klarte å låse opp en stengt dør med bare tærne mens han var fastbundet til en vegg. 

 
Houdinis oppfatning var at alt det han gjorde måtte bli en suksess. Derfor startet han sitt eget filmselskap, 
”Houdini Picture Corporation.”  
Det første prosjektet i selskapet het ”The Man From Beyond.” 
Som den egosentriske personen han var ble dette et “enmannsshow”, hvor han både var manusforfatter, 
produsent, regissør og, selvsagt, stjernen i filmene. Han var også av den oppfatning at et Houdini-prosjekt 
bare skulle utføres av: Den store Houdini! 

 

Alle filmene han gjorde var av såkalt B-kvalitet og ble, navnet Houdini til tross, aldri noen publikumssuksess. 
Kritikerne slaktet filmene hans, og det likte Houdini mindre godt siden han hatet kritikk av sin egen person. Jeg 
har alle spillefilmene han laget i mitt relativt rikholdige arkiv om Houdini, og må dessverre si meg enig med 
kritikerne. Det er ingen minneverdige opplevelse å se disse filmene han laget, men navnet Houdini var det for 
datidens publikum vanskelig å glemme. Det hjalp heller ikke at han vanket sammen med kremen av 
filmstjerner – Chaplin var en av hans gode omgangsvenner –  for i 1924 hadde han fått nok. Han forlot 
filmbransjen for aldri å vende tilbake igjen. 

 

 
 
    SPIRITISMEN 

Etter filmtiden tok han opp igjen en annen interesse han hadde hatt i flere år, og som nå ble en besettelse for 
ham. Det hele begynte da hans kjære mor døde i 1913. Houdini hadde et helt spesielt forhold til sin mor. Den 
levende legenden James Randi fortalte meg en gang at i dag ville han nok bli mobbet og kalt mammadalt. 
Hennes død gikk så hardt inn på Houdini at han ikke orket å jobbe på flere måneder. Hennes død utløste, og 
forsterket hans interesse for spiritisme, og hans tro på et liv etter døden. Han kunne ikke på noen måte 
akseptere morens død og oppsøkte derfor flere spiritistiske seanser i håp om at mediene som påstod de kunne 
kommunisere med de døde, kunne hjelpe ham med å få kontakt med sin kjære mor. Etter hver seanse gikk han 
til sin mors gravsted og ropte ut av sine lungers fulle kraft:                                                         
”Mor, min kjære mor, jeg har ennå ingenting hørt fra deg.” 
 
Han møtte også spiritist-tilhengeren, Sir Arthur Conan Doyle - forfatteren og “far” til bøkene om ”Sherlock 
Holmes.” 
Conan Doyle var på et tidlig tidspunkt fast overbevist om at Houdini ikke var av jordisk opprinnelse etter å ha 
sett noen av hans forestillinger. Han trodde fullt og fast at Houdini var i besittelse av overnaturlige krefter. 
Houdini derimot, oppdaget etter hvert at alle mediumene var en stor bløff. 
Det gjorde ikke situasjonen noe bedre at hans nære venn, Conan Doyles, tok Houdini med til en Lady Doyle 
(jeg kjenner ikke til om det er noe slektskap her), som foretok en privat seanse med Houdini. Her er Houdinis 
egne ord av hva som skjedde under seansen - sitat: 

 

 



 

 

”Jeg gikk sammen med Sir Arthur til Lady Doyles leilighet. Han dro ned gardinene for å stenge ute det 
sterke dagslyset. Vi tre, Lady Doyle, Sir Arthur og jeg, satt rundt et bord, hvor det lå en skriveblokk og noen 
blyanter. Vi la hendene våre oppå bordplaten. Sir Arthur startet seancen med en religiøs bønn. Jeg hadde 
bestemt meg for ikke å være forutinntatt og heller delta med et åpent sinn hele tiden. Ikke under noen oms- 
tendighet ville jeg håne seansen, eller tenke negativt om den. Jeg frigjorde meg for alle jordiske tanker og 
ga hele min sjel til seansen. Jeg var villig til å tro, ja, jeg var helt oppsatt på at det skulle virke denne gang. 
Med bankende hjerte håpet jeg på min kjære mors nærvær ennå en gang.”  Sitat slutt. 

 
Videre forteller Houdini at Lady Doyles tilstedeværelse skapte en utrolig virkelighetsoppfatning av at det måtte 
være et eller annet i luften, noe snikende, åndelig liksom. Hun kastet på hodet, kom med gurglende lyder, 
øynene vrengte seg i skallen hennes, og hele kroppen skalv i det hun begynte å skrive på blokka. 

    Da hun var ferdig rev Sir Arthur av arket å ga det til Houdini. Den skriftlige meldingen  skulle forestille en   

    samtale mediet hadde med Houdinis mor. Det Houdini kunne lese på arket var - sitat: 

 
   ”O min elskede sønn, takk Gud, takk Gud, endelig er jeg kommet gjennom. Jeg har prøvd, oh! så ofte,     
   nå er jeg glad. Hvorfor, selvsagt, jeg vil snakke med min sønn – min egen avholdte sønn. Venner, jeg  
   takker dere av hele mitt hjerte for dette, dere har svart på gråten i mitt hjerte, og i hans – Gud velsign   
  ham i tusenfold for hele hans liv for meg – aldri har en mor hatt slik en sønn – be ham ikke å sørge –   
  snart vil han få alle de bevisene han trenger og som bekymrer ham så mye. Skjønnheten og lykken  
  venter ham som han aldri kunne drømme om – fortell ham at jeg venter på ham – og fortell ham også  
  at jeg snart vil la ham få merke hvor nær jeg er ham hele tiden – hans øyne vil snart åpne seg. Adjø  
  igjen – Gud være med dere alle.” Sitat slutt. 

 
Da seansen var over ble Houdini meget betenkt over det han hadde vært vitne til. Han hadde lært å 
kjenne Lady Doyle som en oppriktig, sympatisk kvinne. Nå bare satt han skuffet tilbake. De to Doyles 
trodde sikkert de hadde klart å overbevise Houdini til å tro at han var kommet langt forbi sin egen 
overbevisning, men i sitt indre følte Houdini en dyp skuffelse over noe han oppfattet som en meningsløs 
melding, tuftet på en haug med religiøse plattheter. 
 
Houdini, magikeren, mannen med en supertrenet hjerne og evner, kunne ikke akseptere dette makkverk 
av en melding fra det hinsidige som et bevis. For, i levende live snakket hans mor bare noen få ord 
engelsk; så det språket unngikk hun for en hver pris. Hennes morsmål var jiddisch (jødisk), og hun 
snakket alltid til sine barn på dette språket. Houdini hadde derfor vanskelig for å tro at hun i sin død ville 
snakke til ham på engelsk. 

Enda mer overbevist om at dette var et falsum ble han siden han visste at nettopp denne dagen da seansen 
foregikk var det morens fødselsdag. Han synes jo det var litt merkelig at hun ikke hadde nevnt den med en 
eneste setning.                                                                                                                                                        ¨ 

Alt dette var med på å gjøre ham enda mer skeptisk overfor spiritismen. Selv brukte han magi for å underholde 
folk, ikke å lure dem, i overført betydning. Dermed var Houdini kommet til det avsluttende kapittelet i sin 
karriere: Hans jakt på spøkelser! 

 



 
 
 
 
KORSTOG MOT SPØKELSER 
Han startet en krig for å avsløre medienes lureri: Medienes såkalte ”åndebilder” – hvor det på et fotografi kom 
til syne et menneske som tilsynelatende skulle være død, kunne han påvise at dette var en dobbelteksponering. 
For å bevise dette lot Houdini seg avbilde sittende ved siden av Abraham Lincoln.  
 

 
 

 
Utkledd som den engelske aristokraten ”Mr. White” – den engelske versjonen av hans eget navn ”Weiss” – som 
er tysk og betyr “Hvit,” besøkte han flere seanser. Hvis han under en seanse kunne bevise at mediene bløffet, 
hoppet han plutselig opp av stolen, dro av seg parykken og sa: ”Jeg vet hvordan dere jukser, for jeg er Den store 
Houdini. Dere er avslørt!” 

 

 
 
 



 
 

 
Houdini demonstrerer hvordan han med tærne kunne få en bjelle til å ringe i en séance.  

     
     Uten tvil så Houdini PR-verdien i sitt korstog mot det han kalte ”spøkelsessvindlerne.” Han gikk så langt at   
     han hadde en egen avdeling i sine show hvor han demonstrerte hvordan de lurte penger av folk med sin  
     svindel. Publikum så på denne avsløringen ikke bare som et privat korstog, men også som utrolig god under-  
     holdning. 

Og det visste Houdini å utnytte for det det var verd. Når Houdini kom til en ny by og annonserte at han ville 
avsløre flere av byens medier fra scenen, ble forestillin- gene pakket med folk. 
Houdini kunne uten vanske- lighet tjent det mangedobbelte av hva han tjente på den tiden ved å si at han 
utførte mirakler i sine show med krefter fra den spiritistiske verden. Men nei, Houdini hadde en yrkesstolthet til 
magien, og den skulle ikke besudles med humbug og svindel. 

     
 
 
    ARTISTEN 

Det som kanskje ikke er så godt kjent er at Houdini egentlig var en middelmådig tryllekunstner, for ikke å 
snakke om en elendig manipulatør. Men Houdini var likevel Stor, med stor S. Fordi han var en stor showmann, 
og fordi han var en elsket personlighet. Det var hans hemmelighet. Fred Keating, en av datidens ledende 
teater- og cabaret-tryllekunstnere som overvar Houdinis show mange ganger, kunne fortelle følgende: 
”Orkesteret spilte opp med ’Pomp and Circumstance’, en marsj, idet Houdini kom ruslende inn på scenen. 
Det var litt ’corny’ å se på, men publikum slukte det begjærlig. Han var liten og kraftig, litt hjul- beint, kledd 
i slaskete klær, men smilende som om hele fjeset kunne sprekke hvert øyeblikk. Han gikk ut på scenen i det 
han brettet opp jakke- og skjorteermene, og du kunne nesten høre ham si: ”Jeg kan banke livsskitten ut av 
hvem som helst av dere i salen.” Det var en triumferende frekkhet av sin egen ferdighet, for under 
utførelsen av sin trylleavdeling fomlet han til tider så mye, og tingene ble utført så upresist at det var nesten 
flaut å se på. ”The King of Cards” utførte en del enkle kortmanipulasjoner, og hvis han mistet et kort på 
gulvet så han ned på det som om det skulle vært kortets feil, ikke hans. 
Men da han kom til utbryterdelen av sitt show, enten han ble surret fast til en stol med flere meter tau, eller 
vrikket seg ut av en tvangstrøye, var han Mesteren, byksende rundt på scenen, svettende som en 
idrettsmann. Publikum brydde seg ikke mer om den malplasserte tryllingen. De ville bare se den lille 
muskelbunten hamle opp med de svære utfordrerne som skulle tjore ham fast, eller lenke ham fast i masse 
håndjern.” 

 
    
 
 
 
 



 
At man som artist lett kan bli litt eksentrisk og selvopptatt,viser bare Houdinis væremåte, og høye   
   tanker om seg selv. Vel vitende om sin storhet, sin selvopptatthet og status, i museet ”Houdinis Hall of  
   Fame” ved Niagara Falls i Canada, henger det et eksempel som forteller om hans holdning til sitt eget   
   navn. Det er et program fra ’Keith Orpheum Theater’ som hadde et portrettbilde av Houdini på  
   omslaget, med korslagte armer i en selvsikker positur. Trykkeren, med sin yrkesstolthet i behold, hadde  
   med sirlige bokstaver skrevet ordene ”Mr. Harry Houdini” under bildet. Det skulle han ikke ha gjort.  
   Da Houdini oppdaget det tok han en bred penn, tydelig irritert over en slik undermåls behandling, satt en  
   tjukk strek over fornavnet, og ved siden av ”Houdini” satte han først et punktum. Deretter skrev han:   
   That’s enough!(Det er nok!) 
   Og det var det, mer enn nok. For all ettertid…… 
 

 
 

    TRAGEDIEN 
Houdini forberedte alltid nye spen- nende utbryternummer. Han hadde allerede gjort ferdig plakaten som 
skulle bli hans store nummer neste sesong, 1927, nemlig ”Buried Alive” (Levende begravd).  
En kopi hang allerede i hans garderobe i ”Princess Theater” i Montreal, Canada, i oktober 1926. 
Dessverre skulle Houdini aldri få utført dette nummeret. 
Etter et matinéshow fikk han besøk i garderoben av tre studenter fra McGill Universitetet. De skulle 
intervjue ham for skoleavisen. En av dem spurte om det var riktig at han kunne stå imot ethvert slag han 
fikk mot maven. Houdini svarte bekreftende på dette og var i ferd med å reise seg opp for å demonstrere 
dette da plutselig en av stu- dentene, en amatørbokser, klinte til mot hans solar plexus. Helt uforberedt på 
slaget falt Houdini bakover og ble hardt skadd. Hans ego tilsa at han reiste seg opp og lot studenten få 
prøve seg ennå en gang, men denne gangen var han forberedt. Men Houdini hadde dessverre blitt mer 
alvorlig skadet enn han først trodde. 
Han klarte så vidt å gjennomføre resten av showene i dagene etter, før han satte seg på toget til Detroit, hvor han 
straks etter ankomst ble kjørt rett til Grace Hospital med høy feber. Der fant de ut at blindtarmen hadde 
sprukket og gått til bukhinnen hvor betennelse hadde utviklet seg. 
Uansett hvor mye legene kjempet for Houdinis liv, en så alvorlig betennelse i de dager kunne være 
ensbetydende med døden. Ti dager senere, på selveste ”Halloween”, kvelden før ’spøkelsesnatten’, to dager 
etter han ble lagt inn på sykehuset, snudde Harry Houdini seg mot sin bror Dash og sin hustru Bess og sa: 
”Jeg tror ikke jeg klarer å bryte meg ut av dette.” Like etterpå sovnet han inn. 
Kl. 13.26 gikk utbrytekongen Houdini inn i en verden han ikke kunne flykte fra…. 
 

    Avisguttene ute på gatene skrek over seg for å bli hørt: ”Houdini er død! Houdini er død! Kjøp aviser….” 
I dag er det vanskelig å fatte hvilken oppstandelse det ble. Det ble pratet om dødsfallet over hele Amerika. Folk 
sørget over sitt ikon ”Houdini.” Han var en del av den amerikanske drømmen. Houdini var på mange måter den 
delen av oss som vil ’bryte seg løs og være fri.’ Han representerte på en måte oss alle. 
Samtidig lurte verden på: Kunne han flykte fra Døden også? 
 
Houdinis legeme ble sendt til New York i samme kisten han hadde planer om å la seg levende begrave i året 
etter. Han ble gravlagt på Brooklyn’s Macpelah Cemetary ved siden av sin mor og andre familiemedlemmer. 
Iflg. Houdinis instruksjoner før sin død, hviler hans hode på en bunke med brever fra hans mor. 
Selv om det på gravstøtten står inskripsjonen: ”Her ligger levningene av Harry Houdini og hans avholdte 
hustru Bess,” så stemmer ikke det. 
Da Bess døde ble hun faktisk begravet et helt annet sted på grunn av sin religiøse tro. Ledelsen ved gravlunden 
nektet å gravlegge henne i samme jord som sin mann da Macpelah Cemetery var forbeholdt jødisk troende. 
Bess var katolikk. 
Før sin død inngikk Harry Houdini og Bess en avtale, om at den av dem som døde først skulle gjøre alt som 
stod i deres makt for å gi seg tilkjenne fra den ’andre’ siden, til den gjenværende her på Jorden. De avtalte at 
det skulle holdes 10 spiritistiske seanser, én hvert år, på den annens dødsdag. Harry Houdini var som kjent den 
første som døde, 31 oktober 1926. 
I ni år skjedde det ingen verdens ting under seansene, men den siste, den 10. seansen var veldig spesiell, så 
spesiell at det er gjort et historisk lydopptak av denne. Jeg er, som en av de få utenfor Houdinis gjenlevende 
familie og museet i besit- telse av dette originale opptak. 
 
 
 



 
 
I mine foredrag som jeg kaller ”Møte med det ukjente!” gjør jeg en dramatisert versjon av ”Den siste 
seansen for Houdini.” 
I flere år har jeg gjort undersøkelser om hva som egentlig skjedde under denne seansen. Det er gjort noen 
nedtegnelser av seansen som et fåtall kjente mentalister har fremført. I og med at jeg selv gjør det samme ville 
jeg gå litt dypere inn i materien. 
Etter lang tids søken fant jeg endelig frem til en person som, da jeg skrev denne artikkelen for noen år siden, 
var den eneste gjenlevende person som var invitert til denne seansen, Robert (Bob) Blau (som døde i 2001, 98 
år gammel)! Han var dessverre på en lengre turné på den tiden, så han var forhindret fra å være tilstede. 
Derimot sendte han meg kopier av invitasjonen og adgangskortet, så det er ingen grunn til å betvile at det 
medfører riktighet. 
I en telefonsamtale jeg fikk med han fikk jeg en del førstehåndskjennskap til hva som egentlig skulle foregå 
under den siste seansen som skulle holdes for Houdini. Det som hittil har vært vist i spillefilmer om Houdinis 
liv kan jeg med stor sikkerhet nå si ikke stemmer! 

 
Jeg velger å avslutte med følgende: Selv om ”Houdinis Hall of Fame Museum” innehar et stort antall 
plakater, fotos, filmer, utstyr og minneverdige ting om Harry Houdini, og det fortsatt er mulig å bli 
beundret av tusentalls publikummere i løpet av et år, er det noe som mangler og som aldri kan bli sett i 
noe museum, bevart i glassmontre eller gransket i noe album: Personligheten, fremtreden, smilet, og de 
utrolige utbrytningene og forsvinningene ved siden mannen selv. Vi som er tilbake kan bare undres over 
disse mirakeler han utførte. 

 
 

    HOUDINIS TALL 
Siden jeg er spesielt opptatt av det ”uforklarlige” har jeg gjort meg noen refleksjoner rundt Houdinis død 
på selveste spøkelsesnatten, nemlig følgende: 
 
Houdini ble født 26 år før århundreskiftet (1874) og han døde 26 år etter (1926), 26 + 26= 52, antall kort 
i en kortstokk! Hm, mystisk, og ganske billedlig for en som i sin tid kalte seg ”The King of Cards”! 
 
Det finnes en ”Houdini Fan Club” man kan melde seg inn i. Men husk, kontingenten må betales én 
gang i året som i alle andre klubber og foreninger, men det må være fornyet før 31.oktober, kl. 13.26, for 
ellers ryker medlemsskapet ditt tvert! 
 
Houdini er blitt kalt mye, bl.a.”Houdini The Elusive American – ”Houdini, den unnslippende 
Amerikaner”. 
 
Uansett hva han selv kalte seg, eller hva han ble kalt: i mine øyne vil navnet ”Utbryterkongen Harry 
Houdini” for alltid være historien om…… 

 

MANNEN, MYTEN OG LEGENDEN, 
HARRY HOUDINI! 

 

 

 

 


