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Onsdag 23. november 2011

Læs mere lørdag

Julie elsker jul
19-årige Julie Klausen fra Herning elsker jul - og så skriver hun
digte om jul. På lørdag kan man både læse om Julie samt to
af hendes juledigte, og i hele december vil vi hver lørdag frem
til jul bringe yderligere nogle af Julies julerier.

>
H e r n i n g - redigeret af Karen Klausen
Thomas Andersen og Karina Bendiksen fra Ghosthunting.dk
sætter måleudstyr op i afdøde Ane Marie Laursens hus.
For et par uger siden overnattede de i aktion på Herning Museum blandt
andet i Ane Marie Laursens hus. Ane Marie Laursen var en af hedens
sidste eneboere. Hun døde i 1969, og hendes hus blev efterfølgende flyttet
til Herning Museum. I sommer rapporterede to norske
turister om en mærkelig hændelse i huset.
Foto: Tom Laursen

Mystik
på museet
To hold spøgelses
jægere har begge
optaget underlige
lyde og uforklarlige
billeder på Herning
Museum om natten
4. november

kologisk Aspekt fik med sig hjem
fra en nats overvågning på museet.
Fredag 4. november overnattede
begge hold spøgelsesjægere på museet i forbindelse med kulturaftenen.
Herning Folkeblad var med et stykke af vejen, og vi var blandt andet
til stede i den afdøde eneboerske Ane
Marie Laursens hus, da Karina Bendiksen fra Ghosthunting.dk følte det,
som om nogen skubbede til hende.
Hændelsen blev filmet med infrarødt
kamera, da det var bælgmørkt under
optagelserne, og nu har Ghosthunting.dk lagt en video ud, hvor man
kan se, at det faktisk ser ud, som om
nogen skubber til hende.

Af Marianne R. Eskildsen
mre@herningfolkeblad.dk

Nu er det sikkert og vist - det spøger på Herning Museum. I hvert fald
hvis man tror på de optagelser, som
Ghosthunting.dk og Dansk Parapsy-

Temperaturen faldt
Ghosthunting.dk lavede også opta-

spøgeri
på museet

gelser i museumsinspektør Charlotte
Lindhardts kontor, hvor en tidligere medarbejder en sen aften havde
oplevet, at der var én, der prikkede
til hende med en hård finger, men
da hun vendte sig om, var der ingen. I kontoret bad Ghosthunting.
dk spøgelset - eller ånden om man
vil - om at sænke temperaturen på

et infrarødt termometer, som måler
overfladetemperaturer. Temperaturen dalede op til fem grader i to forskellige tilfælde.
- Det er et meget stort fald, så det
var faktisk rigtig spændende, siger
Thomas Andersen fra Ghosthunting.dk.
I et andet videoklip fra kontoret har
Ghosthunting.dk bedt ånden om at
slukke for en lommelygte, som ligger
oven på et skab.
- Det er lavet sådan, at bunden på
lommelygten er skruet løs. Så beder
man ånden om at manipulere med
lygten, så den til sidst slukker. Og
som man kan se, falder den til sidst
helt ud. På et tidspunkt siger jeg til
ånden, at hvis vi skal stoppe, så skal
ånden tænde lygten igen. Og så tænder lygten igen kort efter.

Ildkugle flytter sig

Museumsinspektør Charlotte Lindhardt på sit kontor, hvor en tidligere medarbejder oplevede, at en hård finger prikkede
til hende. Men da hun vendte sig for at se, hvem det var, var der ingen. Her er Martin Tranberg fra Dansk Parapsykologisk
Aspekt ved at sætte måleudstyr op i håb om at registrere noget overnaturligt.

Det infrarøde kamera registrerede
også en slags ildkugle, som flytter
sig i Ane Marie Laursens hus.
- Det kan være en ånd, eller det kan
være en støvpartikel, men den er for
kraftig til at være en støvpartikel,
konstaterer Thomas Andersen og
bemærker, at der ikke er nogen i
rummet på det tidspunkt, da kameraet registrerer ildkuglen.
Og underligt ser det ud, når man kigger på videoen på Ghosthunting.dk’s
hjemmeside.
Der er også en del lydoptagelser,
hvor det lyder, som om ånden siger
bestemte ting, men det er ret svært
at høre, synes undertegnede. Og
som Thomas Andersen siger, så vil
han ikke udtale sig om, hvorvidt det

spøger på museet, for Ghosthunting.
dk kører efter det princip, at folk må
dømme selv.
- Men der foregår noget mystisk,
fastslår han.

Grynt og fyrværkeri
Dansk Parapsykologisk Aspekt,
DPA, har også fået nogle mærkelige
optagelser med hjem fra natten 4.
november. Blandt andet en lyd, som
kommer fra det sted, hvor en landevejsridders vogn står på loftet.
- Udstyret har ligget der alene, og
pludselig hører man en underlig lyd.
Det lyder henad en ubådssonar. Det
kan have en naturlig forklaring,
men det lyder ikke som noget, vi
har hørt før, siger Kim Søndergaard fra DPA.
Han kan også fortælle om en anden
lydoptagelse fra landevejsridderens
vogn, hvor det lyder som et grynt.
Desuden er DPA ved at undersøge,
om der var fyrværkeri et eller andet sted i nærheden af museet den
aften. For på en af lydoptagelserne
lyder det fuldstændig, som om der
bliver fyret fyrværkeri af i samme
øjeblik, som en ambulance passerer
med fuld udrykning.
- Her nogle uger efter kan vi sige
så meget, at vi har fået nogle lyde,
som vi ikke kan forklare. Men jeg vil
gerne have mulighed for at lave en
undersøgelse til. Der er svært at sige,
at stedet er hjemsøgt eller at det spøger, ud fra det vi har. Der var meget
uro hele aftenen, så der er nok større
chance for at få brugbare resultater,
når der er mere stille og roligt.
Kim Søndergaard kan dog også for-
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tælle om en hændelse fra natten 4.
november, som ikke blev registreret
af hverken kameraer, temperaturmåler eller mikrofoner, men som
flere af spøgelsesjægerne undrede
sig såre over.

En åben skuffe
- Lige uden for konferencerummet,
hvor vi sad, stod der en kommode.
Pludselig opdagede vi, at den øverste skuffe stod lidt åben. Vi spurgte
omkring, og der var umiddelbart
ikke nogen, der havde åbnet den.
Og det var en udstillingsgenstand,
så den var tom, og hvorfor skulle nogen så ville åbne den? Men det var
en personlig oplevelse, siger Kim
Søndergaard.

For meget uro
Både Kim Søndergaard og Thomas Andersen kunne godt tænke
sig at besøge museet igen en anden
gang, hvor der er knap så mange
mennesker til stede, som der var
4. november, hvor både en del ansatte fra museet og pressen var på
besøg.
Desuden havde der i løbet af dagen
været en del uro som følge af kulturaftenen, som bød på skattejagt
for 200 børn.
- Vi har udelukket meget af den lyd,
vi optog, fordi vi var så mange mennesker, så det kunne være interessant at komme der igen, siger Thomas Andersen.

Ikke mere natarbejde
Museumsinspektør Charlotte Lindhardt er blevet præsenteret for de to

For eksempel havde et par
norske mandlige turister
oplevet, at de blev nægtet
adgang til den afdøde
eneboerske Ane Marie
Laursens hus, fordi det føltes
som om, nogen stod og slog
dem, når de forsøgte at gå
ind i huset.
En tidligere ansat havde
oplevet, at det var, som om
der var en finger, der prikkede
hårdt til hende på et kontor
på museet.
De to hold spøgelsesjægere
har nu afsluttet deres
undersøgelser, og
resultaterne kan man se på
deres hjemmesider. www.
ghosthunting.dk har lagt
sine resultater ud, www.
parazonen.dk følger efter
snarest.

hold spøgelsesjægeres resultater, og
hun er ikke i tvivl om, hvad hun mener om dem.
- Jeg synes faktisk, det er fedt. Hold
da op, det er spændende. Det er
spændende, at der er et eller andet,
der ikke kan forklares. Men jeg arbejder ikke længere om natten, ler
hun.

Politiets døgnrapport

Patroner stjålet

Vin, patroner til et jagtgevær samt spiritus
blev udbyttet, da der mellem søndag klokken
12.00 og mandag klokken 21.00 var indbrud
i en jagthytte i Gødstrup. Tyvene gennemrodede hele hytten. De kom ind via en bagdør.

To mænd anholdt

Politiet i Herning overvejede i formiddag,
hvad de skulle gøre ved to mænd, der i nat
kørte rundt i Herning med indbrudsværktøj
i bilen. De to mænd kan godt have haft en
lovlig grund til at køre rundt med lommelygter, koben, tænger og låsepistol i bilen, men
da de to blev antruffet klokken 01.57, blev
de anholdt. De to mænd på 20 og 26 år er
fra henholdsvis Herning og Videbæk og blev
stoppet på Gl. Landevej.

Ansatte fangede tyv

De ansatte i Jydepotten i Bredgade tog sagen
i egen hånd, da de fik mistanke til en 21-årig
kvinde i butikken. Kvinden viste sig at have
stjålet en skindjakke i butikken. Jakken var
puttet i en taske, og det fik personalet til at

reagere. Personalet tog fat i kvinden og holdt
hende tilbage, til politiet kom.

Smykker stjålet

En vielsesring, tre andre guldringe og en
halskæde var udbyttet, da tyve brød ind i
en ejendom på Sebbesandevej ved Tjørring i
tidsrummet tirsdag mellem klokken 10.00 og
klokken 12.20. Tyvene er kommet ind via en
rude, hvor listerne er fjernet. Også en bærbar pc blev stjålet. Værdien af det samlede
udbytte er ukendt.

Forsøg på indbrud

Tilsyneladende er der ikke stjålet noget fra en
ejendom på Lindebjerg i Sunds. Her var der
tirsdag ubudne gæster i tidsrummet mellem
klokken 9.00 og klokken 13.50.

Lommetyv i Bilka

En kunde i Bilka mødte mandag mellem klokken 20.00 og 20.20 en lommetyv. I hvert fald
blev kunden ifølge politiets døgnrapport en
sort iPhone 3 fattigere i det tidsrum.

Kære abonnent

Vidste du at du GRATIS kan læse Herning Folkeblad
på internettet når det passer dig?
Tilbuddene gælder fra
torsdag 24. t.o.m onsdag 30. nov.

Natten mellem fredag
4. november og lørdag
5. november foretog to hold
spøgelsesjægere, Ghost
hunting.dk og Dansk Para
psykologisk Aspekt, forskel
lige lyd- og videooptagelser
på Herning Museum, for at
finde ud af, om de
beretninger om spøgelser,
museet havde modtaget,
havde noget på sig.

Få dit brugernavn og password ved at sende en mail til: gratis@herningfolkeblad.dk.
Skriv dit abonnementsnummer i emnefeltet.

