En mystisk skikkelse er blevet set i vindue
vinduet til
forstanderkontoret. Foto: Jakob Stigsen
Andersen
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Minister indvier nyt sciencehus
Th. Langs på vej med stort byggeri
Th. Langs får millioner til nyt science-center
center

Th. Langs Skole har haft besøg af spøgelsesjægere for at få forklaring på mystiske
fænomener på skolen
Har Th. langs Skole fået sit eget spørgelse?
Tilsyneladende er skolen blev hjemsøgt. Sådan lyder forklaringen fra flere ansatte på skolen, der har oplevet
uforklarlige fænomener.
Th. Langs Skole har netop haft besøg af et hold spøgelsesjægere fra ghosthunting.dk, der med elektronisk udstyr
forsøger att optage billeder og lyd af eventuelle spøgelser.
Et uigendriveligt bevis på spøgelsesaktivitet fandt de ikke denne gang, men der er en fornemmelse af, at der
foregår noget overnaturligt på skolen.
En lille dame
Skoleleder Tine Kristiansen hørte første gan
gang
g om et spøgelse på skolen, da hun for et par år siden havde
rundvisning af nogle tidligere elever.
Ved indgangen til et loftslokale fik en af de gamle elever med synske evner fornemmelsen af, at de ikke var alene.
Hun kunne se, at der var en ældre lille lidt
idt rund dame, der gik rundt omkring dem. Lidt længere fremme hæng der
et maleri af skolens forstander igennem mange år Karen Lang, der døde i 1965. Hun forklarede, at den lille dame,
som hun fornemmede hos dem, var den samme som på maleriet.
Da Tine Kristiansen
iansen fortalte historien videre, så dukkede der flere spøgelsesberetninger op.
Hvad var det på trappen
Pedellerne færdes ofte på skolen, når lærere og elever er taget hjem, og de har uforklarlige oplevelser.
Markus Rasmussen havde en mystisk oplevelse, da han en morgen skulle rundt på skolen for at lukke op. Da han
gik ind ad en dør, lød der pludselig et voldsomt spektakel over ham.
- Det lød som en flok børn på vej ned ad trappen. Det var meget tydeligt, og lyden kom nærmere og nærmere,
husker han.

Han blev ikke bange, forklarer han, men var alligevel så overrasket, at han trådte udenfor igen, lukkede døren og
gik et par skridt væk. Der lød et højt brag fra opgangen.
- Da jeg lidt senere kiggede indenfor, så var lampen ved siden af døren sprunget, og der lå glas på gulvet,
fortæller han.
Han er ikke i tvivl om, at han var alene på skolen, men hvad det så var, der kom ned ad trappen, har han ingen
forklaring på.
En skytsengel
Muligheden for et spøgelse ryster dog heller ikke hverken voksne eller børn på skolen.
- Nej, tværtimod. Hvis vi har et spøgelse, så er det et godt spøgelse. Hvis det nu er Karen Lang, der går igen, så
tror jeg, at hun passer på skolen. Så på en måde er det som om skolen har sin egen skysengel, siger Tine
Kristiansen.
Eleverne har åbenbart samme indtryk.
- De synes bare det er sjovt, hvis der er et spøgelse her, og de spørger til, om vi har set Karen Lang, fortæller
Tine Kristiansen.

Fugt eller en spøgelsessilhuet? Det bliver der diskuteret på skolen, hvor denne figur er dukket op på loftet. Det
kan bare være et problem med fugt, men det minder også meget om de malerier, der hænger rundt omkring på
skolen af tidligere forstandere. Foto: Jakob Stigsen Andersen

