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Thomas Andersen og Karina Bendiksen fra Ghosthunting.dk stiller
udstyr op i Ane Maries hus. Foto: Tom Laursen
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Spøgelsesjægerne fik umiddelbart ikke meget med hjem fra

jagten på Herning Museum, men der var nu alligevel noget

mystisk

Fredag nat var Dansk Parapsykologisk Aspekt (DPA) og

Ghosthunting.dk på jagt efter spøgelser på Herning Museum -

blandt andet Ane Marie Laursens spøgelse. Hun var en af hedens

sidste eneboere, og flere har haft mystiske oplevelser i hendes

hus.

Alene i huset

Museumsinspektør Charlotte Lindhardt var med hele natten, og

hun overvandt sin egen angst på et tidspunkt, da der ikke rigtig

skete noget i Ane Maries hus, mens DPA lavede målinger.

Hun tilbød derfor at gå alene ind i huset.

- På et tidspunkt fik de noget udslag på noget temperatur, men de

sagde, at det nok var den mikrofon, jeg havde på, der gjorde det.

Så var der også noget med min lygte, der pludselig gik ud, men

som tændte igen, da jeg var kommet væk fra huset, fortæller hun.

Mærkelig lyd

På en optagelse fra museumsinspektørens kontor, kan man høre
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en lyd, som om en stol bliver trukket hen over et gulv. Den skal

DPA nu have analyseret nærmere.

- På et tidspunkt hørte vi også nogle underlige kliklyde, som var

rimeligt høje, og dem skal vi også have placeret, fortæller Kim

Søndergaard fra DPA.

Han havde håbet på nogle gode beviser, men der var mange

gæster til åbent hus på museet i løbet af dagen, og de har måske

skræmt Ane Marie (spøgelset) væk.

Fakta
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