Poltergeist i barnehage
Av Jon Mannsåker
I en helt nybygget barnehage i Lalm i
Vågå kommune har mange vært vitne til
uforklarlige hendelser. Det har fløyet
små gjenstander gjennom lufta, som
plastikkperler, plastikkleker og magnetbrikker. Noen gjenstander kommer
fykende gjennom lufta. Dører åpner og
lukker seg av seg selv mens folk ser på.
Man høre smell. Stort sett har det skjedd
etter at barna har gått hjem. Alle som har
vært tilstede har opplevet det, enten det
var en eller 15 personer. Det begynte i
april en gang, og intensiteten har variert
fra helt rolige dager og perioder til
daglige hendelser.
Rektor ved Lalm oppvekstsenter
Anita Hølmo og eiendomssjef Rune
Grindstuen har vært åpen overfor
foreldre og pressen for å unngå å skape
unødvendig frykt. Foreldrene har taklet
det med fatning. Ingen latterliggjør det
som skjer, selv om meningene er delte
om hva det kan være.

”Kasper”
Sammen med barna har fenomenet fått
et navn: Kasper. Det blir dermed greit å
snakke om det også for de små. Det
virker imidlertid ikke som om barna har
vært så veldig opptatt av fenomenet.
Hendelsene har heller ikke har vært
truende eller skremmende i sin natur.

NPS ble kontaktet
Avisen GD kontaktet vår selskap og
telefonintervjuet vår leder Kjell Arne
Lie. Han fortalte litt om poltergeist
generelt, og nevnte de to typer teorier
som er lansert som forklaring. Den ene
sier at det kan være energier som knyttes
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til avdøde personer. Den andre teorien
sier at fenomenene følger høyst levende
personer, gjerne i tenårene, med
psykiske spenninger. I alle fall dreier det
seg om fenomener som har vært
observert i alle kulturer til alle tider, så
erfaringsgrunnlaget er det ikke tvil om.
Spørsmålet er hvordan vi skal tolke det.

Velsignelse
Det har vært viktig for kommunen å få
det rolig igjen. Derfor engasjerte de
prost Paul Skuland i Nord-Gudbrandsdal
prosti. Som tidligere prest i Finnmark
har han arbeidet med flere «urolige
hus», der liknende ting skjer. Med
tekstlesing frå Bibelen og Fader vår, har
Skuland gått rundt i oppvekstsenteret i
prestekjole med lys og kors og lyst
velsigning. Det var ikke utdriving av
ånder eller noe i den retning, men bønn
om fred og at barna skal ha det bra. Han
opplevde selv at lyspærer og små
magneter fløy gjennom lufta, kraftige
smell, og dører åpnet og lukket seg,
mens han var i barnehagen. Til Vårt
Land har han uttalt at han tror det er
sjelen til en avdød person som ikke har
funnet ro.
Imidlertid hjalp ikke velsignelsen til
å fjerne hendelsene i dette tilfellet, selv
om han hadde hatt gode resultater i noen
tilfeller tidligere. Det var rolig i over en
uke, men så fortsatte det. Nytt besøk,
samme resultat. Slik holdt det på i flere
uker.

Klarsynte inntrykk
Til slutt kontaktet prost Skuland en
klarsynt, dypt kristen, eldre mann
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nordpå. Han kom, og fikk inntrykk av at
to personer for over hundre år siden var
begravet på et sted der det i dag står et
huskestativ. De var lagt i uvigslet jord.
Han og prosten velsignet gravene og det
som var i dem. Kommunen har tatt
hensyn til hans inntrykk og flyttet
huskestativet og beplante området, i håp
om at det kan bli rolig på stedet. I
skrivende stund (13. august) har det
faktisk vært rolig i barnehagen etter
denne velsignelsen og flyttingen.

Reaksjoner
Selvsagt vakte hendelsene og presseoppslagene reaksjoner. Som forventet
uttalte pressetalsmannen for HumanEtisk Forbund Jens Brun-Pedersen seg
villig om at det måtte ha en naturlig
forklaring. ”Ellers ville det være en
verdenssensasjon”. (Et lite hjertesukk:
Hvilken kompetanse har han om
poltergeistopplevelser? Tror NRK og
andre media at HEF har spesiell
kompetanse om paranormale fenomener
og healing?)

sterke ord, men han støttet barnehagens
håndtering av saken så lenge de følte seg
bekvemme med det.

Til slutt
Dette er et meget troverdig tilfelle av
poltergeist. Man må godta hendelsene
som autentiske når det er så mange
troverdige vitner til hendelsene. Men
forklaringen er forstatt usikker. De to
generelle teoriene som Kjell Arne Lie
omtalte ovenfor, kan begge ha noe for
seg, i forskjellige tilfeller. Teorien om
urolige avdøde sjeler blir kanskje støttet
i dette tilfellet, siden det er blitt rolig
etter velsignelsen. Men man burde
likevel undersøke om det er en mulig
senterperson for hendelsene blant de
ansatte eller andre i oppvekstsenteret, og
om kanskje vedkommende har vært på
ferie etterpå. Hvis det ikke finnes noen
slik senterperson, og det forblir rolig i
Lalm, kan man anse at de gjorde det
rette i å legge til grunn urolige sjeler
som årsaken. Uansett må man notere en
klassisk poltergeistsak i Vågå.

Ordføreren i Vågå fikk også mange
negative henvendelser med til dels

Snåsamannen fant skredoffer i Vefsn
av Ragnhild Moy

Den

84 år gamle Joralf Gjerstad,
bedre kjent som Snåsamannen, har igjen
vært til hjelp da det trakk ut med å finne
den siste omkomne etter skredkatastrofen i Vefsn midt i mai.
Snåsamannen hadde trukket seg
tilbake fra offentligheten og sluttet med
å ta imot henvendelser fra publikum
etter det voldsomme oppstyret som
fulgte i kjølvannet av boka om ham,
skrevet av Ingar Sletten Kolloen. Det ble
rett og slett for mye for den gamle
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hedersmannen. Men den som trodde
han var for gammel eller svekket til å
”se” det ukjente, må tro om igjen.
Søndag 16. mai ble et følge på fem
kvinner og tre menn tatt av et stort skred
av snø og jordmasser. De skulle bestige
Jamtfjelltinden i Vefsn kommune for å
legge ut årets signeringsbok. Det var
blitt mildvær, og snøsmeltingen hadde
fått fart på seg. Det utløste det
voldsomme raset og tok med seg hele
følget. Fire kvinner mistet livet. Tre av
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