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Abstract
The essay is an analysis of a three-day participant observation with sensitive people in a
house with entity continuity. The purpose was to investigate the possible experiences participants had during their stay. The method used was modified based theory with Jungian application. The investigation showed that the core category was a peculiar atmosphere which the
participants related to a different world than the physical. The place atmosphere influenced
the participants and led to transcendent experiences related to a spirit realm. From the core
category led to sub-categories, which consisted of participants’ experiences and the events
surrounding them. A Jungian psychology test revealed that introverts have more and stronger
sensations; and extraverted individuals were the only ones that had objective experiences and
only few and weak subjective experiences.

Ett stort tack till Lindsbergs kollektiv för en trevlig vistelse. Ett stort tack även till samtliga
deltagare samt min handledare Åke Tilander, vilka gjorde undersökningen möjlig.
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1. Introduktion
Platsbunden entitetkontinuitet underlättar för transcendenta upplevelser som av percipienterna
(upplevarna) vanligen tolkas vara orsakade av avlidnas andar eller andra väsen (entiteter). I
folkligt tal är platserna vanligtvis benämnda som ”hemsökta plaster”/”hemsökta hus”. Upplevelserna sker spontant och kan pågå under en lång tidsperiod med olika upplevare. De
återkommande upplevelserna skapar en upplevelsekontinuitet – en platsbunden entitetkontinuitet 1 med platsrelaterade upplevelser.
Upplevelser på platser med entitetkontinuitet kan vara subjektiva (inre) eller objektiva
(yttre); en upplevelsesekvens kan innehålla både subjektiva och objektiva upplevelser. Det
kan vara svårt för percipienten att veta om det är en subjektiv eller objektiv upplevelse som
denne har, varpå subjektiva upplevelser lätt kan misstolkas som objektiva. Upplevelserna kan
komma till uttryck genom bland annat olika auditiva upplevelser (objektiva och subjektiva) i
form av tal, skrik, steg och knackningar. Visuella upplevelser av till exempel apparitioner
(gestalter). Fysisk förnimmelse i form av upplevelse av temperaturförändringar och beröring
(subjektiva och objektiva). Fysisk påverkan av föremål, dörrar som öppnas/stängs, objekt som
leviterar eller förflyttas/försvinner, påverkan av elektriska föremål, till exempel tv, radio,
dator, kamera och ficklampor (objektiva). Även fysiska besvär kan förekomma på platser med
entitetkontinuitet som till exempel huvudvärk, migrän, illamående och yrsel. 2
I detta arbete har sju känsliga personer (dvs. personer som till synes lättare har entitetupplevelser än andra människor) samt undersökningsledare och handledare, vistats på en plats
med entitetkontinuitet under två till tre dygn (ca 50 till 70 timmar). Platsen med entitetkontinuitet är ett äldre hus som heter Lindsberg och är beläget utanför Falun i Dalarna. Samtliga
deltagare hade mer eller mindre frekvent entitetupplevelser under de dagar som undersökningen pågick.
Ett möte med inneboende på Lindsberg visade på att flera inneboende hade haft entitetupplevelser vid olika tidsperioder, varpå det konstaterades att platsen hade entitetkontinuitet.
Lindsbergs historia som de sista hundra åren innefattade fattigvård, ålderdomshem och
barnhem, samt den för undersökningens syfte stämningsfulla exteriören och interiören; gjorde
1

Begreppet platsbunden entitetkontinuitet används istället för det folkliga begreppet ”hemsökt hus/plats”, då
detta enligt svenska akademien inte är ett begrepp för att beteckna platser med återkommande transcendenta
upplevelser. Det ord som enligt svenska språket kan användas är ”spökhus”, men eftersom begreppet är mycket
snävt, begränsar det upplevelsedimensionen till andar av avlidna människor (spöken). Då platsrelaterade
upplevelser innefattar en stor variation av entiteter, samt inte är begränsade till byggnader, är entitetkontinuitet
ett mer passande begrepp som visar på mångfalden av upplevelsetraditioner.
2
J. J. Braithwaite, M. Townsend 2005, s 65-76.
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Lindsberg exemplarisk för en kvalitativ undersökning om platsrelaterade entitetupplevelser.
De inneboendes upplevelser hade bland annat skett i källaren, korridorerna på första och
andra våningen, i duschrum/toalett på första och andra våningen och i männens och kvinnornas sovsalar samt trappen mellan första och andra våningen i östra flygeln. Upplevelserna
hade kommit till uttryck genom ljud av steg, dörrar som öppnades eller stängdes, apparitioner
av flickor, svarta gestalter samt en stark närvarokänsla.
Redan tidigt i undersökningen framkom en genomgående kategori som under analysen
av materialet kunde urskiljas som kärnkategori. Även underkategorier som var relaterade och
beroende av kärnkategorin kunde identifieras under analysen. Kärnkategorin kan beskrivas
som en säregen atomsfär eller känsla som deltagarna upplevde på Lindsberg. Deltagarna
reagerade på platsens atmosfär eller känslan som de upplevde när de först kom till Lindsberg,
vilket de även relaterade till som en känsla av ”den andra världen” (dvs. en annan värld än
den fysiska där andar anses finnas). Den säregna atmosfären var bestående under hela vistelsen men upplevdes variera i styrka och beroende på var deltagarna befann sig i huset. Atmosfären kunde vidare relateras till deltagarnas upplevelser och reaktioner under vistelsen på
Lindsberg, vilka var typiska för upplevelser på platser med entitetkontinuitet. Dock uppgav
deltagarna att de redan efter första dagen hade vant sig vid atmosfären på Lindsberg, och även
om den var säregen och mystik, blev den ett naturligt inslag på plasten.
Underkategorierna var upplevelser och skeenden som kunde förstås som ett resultat av
kärnkategorin. Underkategorierna var följande:


Förnimmelse av närvaro



Fysiska förnimmelser



Visuella förnimmelser



Auditiva upplevelser



Lukt- och smakförnimmelser



Objektiva upplevelser



Känslor relaterade till upplevelser



Kanalisering



Övergång i upplevelser



Behovet av att förstå sammanhanget



D. G. C. och Mylingar
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Övriga iakttagelser under vistelsen på Lindsberg var deltagarnas inställning till upplevelserna
(troende, skeptiker och provokatören) samt den gruppering som skedde.
Vid ett senare tillfälle undersöktes deltagarnas psykologiska inställningstyper (introvert
och extravert) genom ett jungianskt personlighetstest, vilket jämfördes med upplevelserna.
Testet visade att fem av sju deltagare var introverta. Deltagarna med introvert personlighetstyp hade subjektiva upplevelser. De två deltagare som hade extravert personlighetstyp hade
objektiva upplevelser samt svagare och färre subjektiva upplevelser än de introverta.
Förnimmelse av närvaro
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Figur 1. Diagram över kärnkategorin och underkategorier från undersökningen på Lindsberg

Syfte
Syftet med arbetet var att observera känsliga personers upplevelser på en plats med entitetkontinuitet. Följande frågeställningar har utgjort underlag för undersökningen:


Hur kommer upplevelserna till uttryck?



Hur tolkar deltagarna upplevelserna?

Metod
Arbetet är en deltagande undersökning med känsliga personer, på en plats med entitetkontinuitet. En modifierad grundad teorietisk metod med jungiansk tillämpning har använts och
7

senare kompletterats med ett jungianskt typologitest, Myers-Briggs Type Indecator (MBTI) 3 ,
vilket har relaterats till deltagarnas upplevelser på Lindsberg.

Grundad Teori
Grundad teori användes för att få en empirisk grund till framtida forskning om platsbunden
entitetkontinuitet. Vid grundad teori ska undersökningen ske utan förutfattade meningar om
det studerade fenomenet. Emellertid har den modifierade grundade teorin som använts, tillåtit
viss förkunskap om hur upplevelser på platser med entitetkontinuitet kan komma till uttryck
samt om förändrat medvetandetillstånd i relation till entitetkontinuitet. I grundad teori är
iakttagelser av verkliga händelser, upplevelser och det sociala samspelet, grunden i forskningen. I detta fall var det känsliga personer som vistades på en plats med entitetkontinuitet,
iakttagelser av vad de upplevde samt skeenden under vistelsen. Arbetet är induktivt och
material har samlats in utan en befintlig hypotes. Alla skeenden i undersökningen har dokumenterats (inkl. undersökningsledarens egna upplevelser) och därefter analyserats. I analysen
eftersöktes samband mellan olika företeelser som kan utgöra olika kategorier, där kärnkategorin är övergripande och återfinns i underkategorierna. Slutsatsen i analysen av insamlat
material bildar en generell hypotes för den specifika situationen (dvs. i detta fall känsliga
personers upplevelser under vistelse på en plats med entitetkontinuitet). Ett antagande kan
göras om att sambanden och kategorierna inte enbart förekom vid undersökningen, utan är
generell för situationen. Sambandet i analysen leder till frågeställningar om fenomenet vilket
kan användas i framtida forskning om ämnet. 4

Jungianska teorier
Carl Gustaf Jung (1875-1961) har presenterat teorier om platsbunden entitetkontinuitet och
entitetupplevelser, som till stor del är baserade på egna entitetupplevelser och parapsykologiska teorier. Jungiansk psykologi är grundad på Jungs teorier om människans psyke, dess
uppbyggnad och funktion. Det mänskliga psyket är enligt den jungianska psykologin uppbyggd i olika lager. Psykets lager utgörs av: persona, Jaget, det omedvetna, det kollektivt
omedvetna och självet (se figur 2).

3
4

http://www.humanmetrics.com/cgi-win/JTypes2.asp
J. Hartman 2001, s. 24-36.
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Figur 2. Karta över den jungianska föreställningen om det mänskliga psyket i dess olika lager.

Persona är det lager av människans psyke som upplevs vara utåtriktat, det vill säga, de roller
som en person antar i olika situationer för att uttrycka Jaget. Jaget är den medvetna personliga
uppfattningen om sig själv, men som ingen (utom personen ifråga) kan uppfatta eller få
tillgång till. Som motsats till det medvetna, vilket är allt som Jaget är medvetet om och
varseblir, finns det omedvetna och det kollektivt omedvetna. I det omedvetna finns alla
psykiska erfarenheter som en människa har haft, men som inte kan relateras till det medvetna
Jaget, då de av olika anledningar sjunkit ned i det omedvetna. Material i det omedvetna kan
integreras med det medvetna och hjälpa människan i den psykiska tillväxten – individuationen. I det omedvetna finns även skuggan. Skuggan är bortträngda, omedvetna positiva eller
negativa sidor eller karaktärsdrag hos en person. 5 I det omedvetna finns även Komplex.
Komplex uppstår när en människa vid upprepade tillfällen gör liknande positiva eller negativa
erfarenheter och hamnar i en konflikt om hur hon bör anpassa sig till en viss situation. Komplex är mer eller mindre omedvetna men aktualiseras och aktiveras vid en situation eller av en
symbol som berör komplexets tema (t.ex. moderskomplex eller faderskomplex). 6
Det kollektiva omedvetna innehåller bland annat drömmar och spontana fantasier som
kan komma till uttryck genom arketypiska symboler och bilder. I det kollektiva omedvetna
finns möjligheten till arketyper. Arketyper är universella symboler och strukturer som bland
annat återfinns i mytologi och konst. Arketyper fungerar som ett ”grundmönster” vilka är
biologiskt nedärvda symboler och situationer som är inneboende i det mänskliga psyket och
5
6

M A. Mattoon 2005 s. 26-40.
M A. Mattoon 2005 s. 62-74.
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påverkar människans inre och yttre liv. Arketyper hjälper människan att förstå och medvetandegöra det psykiska materialet. Arketyper förändras och utvecklas genom individuationsprocessen. Arketyper förekommer ofta i drömmar, spontan fantasi, meditation och aktiv imagination (en jungiansk terapiform). Genom att tolka symboliken i till exempel drömmar, kan
drömmaren få en större förståelse för sin livssituation och materialet i det omedvetna. Den
innersta kärnan i psyket benämns för Självet. Självet anses vara en persons helhet eller ”alltet”
och kan förstås som själen. 7
Det kollektiva omedvetna är inte enbart en subjektiv psykisk funktion, utan har även en
yttre, objektiv funktion i den fysiska världen. I det kollektiva omedvetna kan även synkrona
upplevelser ske, det vill säga ett sammanträffande mellan ett inre (psykiskt) och ett yttre
(objektivt) förhållande, relaterat till tid och rum. Enligt Jung är tron på entiteter arketypisk
och många gånger omedveten. Vid entitetupplevelser kommer omedvetna föreställningar om
entiteter upp till medvetandet och påverkar hur upplevelsen kommer till uttryck. Tre faktorer
baserade på percipientens psykiska material kan enligt Jung vara orsaken till platsbunden
entitetkontinuitet och entitetupplevelser, dessa är: psykiska avtryck av tidigare händelser samt
psykiska manifestationer av numen eller autonoma komplex. 8 Upplevelsernas karaktär anses
vara av samma sort som arketyper när de är spontana fantasiprodukter eller förekommer vid
aktiv imagination. Likt aktiv imagination är de symboliska bilderna som förekommer i
entitetupplevelser, delvis medvetet producerade och har en meningsfull personlig betydelse
för percipienten. 9
Jungs teorier om platsbunden entitetkontinuitet är till stor del baserade på egna upplevelser och animistiska parapsykologiska teorier. En av upplevelserna som Jung analyserar
sker under en vistelse med en vän under en sommar i ett hus med platsbunden entitetkontinuitet i Buckinghamshire. Efter andra natten i huset hade Jung entitetupplevelser på nätterna,
vilka var kontinuerliga under hela vistelsen. Upplevelserna kom till uttryck genom ljud, lukt,
en känsla av närvaro och apparition. Jung beskriver även hur en säregen atmosfär infinner sig
på kvällarna. Luften beskrivs som kvav, tryckande och rastlös. Jung blev efter någon vecka
informerad om att huset var känt i trakten för att vara en plats med entitetkontinuitet. Jung och
hans bekant undersökte huset noggrant och fann en dörr och förspikade rum som de blir
mycket förbryllade över (vad de förväntade sig att hitta nämns inte). Jungs bekant som inte

7

M A. Mattoon 2005, s. 1-40.
C. G. Jung 1997, s. 59-61, 108.
9
A. Jaffé 1999, s. 116-126.
8
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hade upplevelser i huset under deras vistelse, åkte senare tillbaka till huset själv och hade vid
detta tillfälle entitetupplevelser.
Jung presenterade senare en teori om entitetkontinuitet, baserat på de egna upplevelserna i Buckinghamshire. Jung menade att entitetkontinuitet kan vara ett resultat av kvarvarande
psykiska energier på platsen, vilka kunde uppfattas genom extra sensorisk perception 10 och
uppblandas med percipientens egna psykiska material. Det vill säga, upplevelserna kunde
relateras till det egna psykiska materialet.

Jungiansk typologi
Jungiansk typologi är baserat på psykologiska funktioner som är avgörande för hur människan
förhåller sig till den yttre (objektiva) världen samt till den inre (subjektiva) världen, och hur
det påverkar människans handlande och väl i livet. Typologin är uppbyggd av två huvudattityder - extraversion och introversion, samt fyra psykologiska funktioner – förnimmelse,
intuition, tanke och känsla. De fyra funktionerna kan delas in i kategorierna varseblivningsfunktioner (irrationella): förnimmelse och intuition; och bedömningsfunktioner (rationella):
tanke och känsla. De två huvudattityderna tillsammans med de fyra psykologiska funktionerna bildar tillsammans sexton olika psykologiska typer som människan kan tillhöra. De psykologiska typerna är följande:

10



ISTJ (introvert förnimmelse med tanke som stöd).



ISFJ (introvert förnimmelse med känsla som stöd).



INFJ (introvert intuition med känsla som stöd).



INTJ (introvert intuition med tanke som stöd).



ISTP (introvert tanke med förnimmelse som stöd).



ISFP (introvert känsla med förnimmelse som stöd).



INFP (introvert känsla med intuition som stöd).



INTP (introvert tanke med intuition som stöd).



ESTP (extravert förnimmelse med tanke som stöd).



ESFP (extravert förnimmelse med känsla som stöd).



ENFP (extravert intuition med känsla som stöd).



ENTP (extravert intuition med tanke som stöd).



ESTJ (extravert tanke med förnimmelse som stöd).

Utomsinnlig varseblivning, förkortat ESP.
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ESFJ (extravert känsla med förnimmelse som stöd).



ENFJ (extravert känsla med intuition som stöd).



ENTJ (extravert tanke med intuition som stöd).

De två huvudattityderna extraversion och introversion visar på hur människan förhåller sig till
den yttre världen. Extraverta personer vänder sig till yttre faktorer och objektiva skeenden för
bedömning, varseblivning, känslor och beteende. Introverta personer har ett inre personligt
subjektivt förhållningssätt till den yttre världen och objektiva skeenden. Vidare blir världen
upplevd från de fyra funktionerna som verkar tillsammans med huvudattityderna. Samtliga
huvudattityder och funktioner behövs för att människan ska uppfatta omvärlden och sitt inre
subjektiva liv. Vissa av huvudattityderna och funktionerna är mer uttalade och mer dominerande, medan andra kan vara delvis eller helt omedvetna. För en person med till exempel
inställningstypen INFP (introvert känsla med intuition som stöd), är det extraverta i det
omedvetna. I det omedvetna hos en INFP-person finns även tanke, då det är den motsatta
funktionen till känsla. Enligt Myers-Briggs teori som här används, kompletterar stödfunktionen huvudfunktionen och är det motsatta mot den dominerande huvudattityden. Stödfunktionen är alltid annorlunda till naturen än huvudfunktionen, det vill säga, om huvudfunktionen är
rationell (känsla eller tanke) är stödfunktionen irrationell (förnimmelse eller intuition). Det är
de dominerande funktionerna och huvudattityden som avgör vilken inställningstyp en människa tillhör. Huvudfunktionen används automatiskt, är medveten och kan styras av viljan. 11

Förändrat medvetandetillstånd vid entitetkontinuitet
Subjektiva upplevelser anses ske under ett förändrat medvetandetillstånd (dvs. ett medvetande
som är annorlunda än ett vaket ”gående” medvetande). Forskning av bland andra psykologen
George Nugent Merle Tyrrell (1879–1952) visar på i boken Apparitions, att en förutsättning
för att ha entitetupplevelser, är att upplevaren befinner sig i någon form av förändrat medvetandetillstånd samt tillhör en speciell personlighetstyp.12 Vid ett förändrat medvetandetillstånd kan en annan (subjektiv) verklighet förnimmas än vad som av normen uppfattas vara
normalt. Sublima stimuli i omgivningen anses i detta tillstånd kunna integreras med personligt
material vilket formar upplevelsen. Den främsta orsaken till att fler entitetupplevelser verkar

11
12

D. Sharp 1994, s. 4-14, 125-127.
G. N. M. Tyrrell 1953, s. 69-73.
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ske på natten eller när det är mörkt, anses vara bristen på stimuli i omgivningen underlättar
för ett förändrat medvetandetillstånd. 13
Alla människor anses potentiellt ha förmågan till att ha entitetupplevelser. Dock anses
ett speciellt fysiskt eller psykiskt tillstånd (eller personlighetsdrag) - tillsammans med en yttre
lokal faktor, vara nödvändig. Psykologen Andrew Mackenzie menar att en del personer har en
känslighet för entitetupplevelser, medan andra omedvetet stänger av sin uppmärksamhet och
inte tar emot någon form av sublima meddelanden från omgivningen.14 Ett personlighetsdrag
som har funnits vara relaterat till människor med upplevelser på entitetkontinuitet är transliminality. Transliminality är ett hypotiserat tillstånd där en person anses ha en tendens att glida
in och ut ur olika medvetandetillstånd. När medvetandet växlar mellan att vara i den ‘fysiska
världen’ och den ‘mentala världen’ har personen lättare att medvetandegöra det som uppfattats på en sublim nivå. Uppfattningsförmågan av det som ligger utanför det vanliga medvetandets gräns (dvs. sublim stimuli) på en plats, kan lättare förstås på en medveten nivå av
personer med hög transliminality. 15

Ouija och kanalisering
Ouija eller ouijabräde är namngivet efter franskans och tyskans ord för ”ja” (Oui, Ja), och är
en spiritualistisk metod för att kommunicera med entiteter från ‘den andra världen’ (andedimensionen). Ouija är ett bräde med alfabetes bokstäver inklusive orden Ja, Nej och Hej då,
samt en tillhörande markör. I Sverige är det vanligast med alfabetet uppritat på ett stort papper
och att ett glas används som markör. Den svenska varianten benämns som ”gå med glaset”
eller ”anden i glaset”. Vid en ouijasession ställer en eller flera personer frågor till tänkta
entiteter och håller ett eller flera fingrar lätt på markören. När markören börjar röra sig över
brädet kan den stanna på bokstäver och bilda ord eller hela meningar. Ofta blir svaren osammanhängande och ofullständiga, men det förekommer även tydliga ord och meningsbildningar.

13

A. Mackenzie 1983, s. 263-268.
A. Mackenzie 1983, s. 263-265.
15
D. B. Terhune 2004, s. 154.
14

13

Bild 1. Ouijasession på Lindsberg.

Kanalisering förekommer vid ett par tillfällen under ouijasessioner på Lindsberg. Kanalisering är när en person upplever att ”något annat” (en entitet) tar över kroppen och använder
personen för att kommunicera. Personen befinner sig under kanaliseringen i ett förändrat
medvetandetillstånd (graden av förändrat medvetandetillstånd kan variera). Kanalisering
anses bero på ett dissociativt personlighetsdrag, vilket är en form av personlighetsklyvning
som innebär en temporär avskiljning av personligheten. 16 Ett dissociativt personlighetsdrag
anses liksom transliminality, vara ett av de personlighetsdrag som kan underlätta för entitetupplevelser. 17

Orber
Orber är små ljusklot som kan synas på videofilmer eller foton. Orber anses kunna vara en
manifestation av ”andliga energier” och förekommer många gånger på foton från platser med
entitetkontinuitet. Dock kan liknande orber framkallas på naturlig väg genom till exempel
damm framför linsen som reflekteras. I arbetet har ingen ställning tagits till vad orber är,
enbart att dessa förekommer och kan upplevas som en manifestation av andliga energier.

Genomförande av undersökningen
Undersökningsledare och handledare vistades tillsammans med sju personer under två till tre
dygn på Lindsberg. Undersökningsförfarandet var skapat för uppsatsens syfte, det vill säga,
undersöka deltagarnas upplevelser på Lindsberg. För detta ändamål skapades situationer med
syfte att öka upplevelsernas kvantitet och kvalitet (dvs. hur upplevelserna kommer till uttryck). Vistelsen på Lindsberg var meningen att vara i tre dygn för att öka deltagarnas möjlig16
17
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het till entitetupplevelser. Antalet dagar baserades på Jungs vistelse i Buckinghamshire och
hur lång tid det tog innan Jung hade entitetupplevelser. Tre av deltagarna vistades enbart två
dygn på Lindsberg (Anna, Patrik och Janne).
Anteckningar om händelser och deltagarnas agerande utfördes kontinuerligt. Två till tre
gånger om dagen intervjuades deltagarna enskilt om eventuella upplevelser samt tankar kring
vistelsen på Lindsberg. Deltagarna observerades och enskilda samtal, samt samtal i grupp
skedde utöver de planlagda intervjuerna. Observation skedde även vid ouijasessioner. Händelser och platser på Lindsberg dokumenterades även med digitalkamera och videokamera. Med
videokameran dokumenterades även enskilda nattvandringar där deltagare enskilt gick med
undersökningsledare genom Lindsberg till valfria platser och berättade om sina känslor och
eventuella upplevelser. Nattvandringen skedde efter skymning för att underlätta för upplevelser. Dock hade deltagarna ficklampor.
Deltagarna tilldelades en planritning över Lindsberg och ombads markera var i huset de
hade upplevelser (om de hade upplevelser) samt vad de upplevde. Ingen av deltagarna genomförde emellertid detta. Insamlat material från undersökningen analyserades därefter och
indelades i kategorier i enlighet med grundad teori. Deltagarna ombads vid ett senare tillfälle
utföra ett jungianskt typologitest (Myers-Briggs), som användes i analysen av upplevelserna
för att undersöka om en viss typ av upplevelse kunde relateras till en speciell personlighetstyp.

Urval av deltagare
Sökandet efter deltagare till undersökningen på Lindsberg skedde genom ett forum på Internet
samt genom personliga kontakter. Urvalet av deltagare var tänkt att representera samtliga
åldrar och lika många män som kvinnor. Kravet var att de tidigare hade haft entitetupplevelser
och därmed kunde anses vara känsliga (i olika grad). Dock var det svårt att finna deltagare till
undersökningen, detta berodde bland annat på en rädsla för att vistas i ett hus med entitetkontinuitet, samt att vissa åldersgrupper var svåra att få kontakt med (den äldre generationen).
Inga omyndiga tillfrågades om att delta i undersökningen.
Samtliga deltagare hade haft entitetupplevelser i olika grad tidigare och hade en spiritualistisk inställning till entiteter, det vill säga att entiteter var självexisterande väsen/avlidnas
andar. Ingen av deltagarna hade en uttalad kristen tro, utan hade alternativa personliga trosuppfattningar liknande new age och/eller nyhedendom.
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Medverkande deltagare:
Mats 38 år, inställningstyp - INFP
Thomas 23 år, inställningstyp - ENTP
Patrik 28 år, inställningstyp - ISTJ
Janne 47 år, inställningstyp - ISFJ
Lisa 28 år, inställningstyp - ISFJ
Anna 23 år, inställningstyp - ESFJ
Karin 29 år, inställningstyp - INTJ
Tillfälliga deltagare i undersökningen var Lars (ca 35 år) samt Maria (ca 60 år).
Förutom ovanstående personer var undersökningsledare samt handledare med vid undersökningen.
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Praktiska lösningar
I den östra flygeln (våning 1 & 2) vistades kollektivet, varför undersökningen inte utfördes i
detta område (se bilaga 1:1, 1:2). Deltagare inklusive undersökningsledare och handledare
bodde och vistades i den äldre västra flygeln av Lindsberg samt i källaren och på vinden (se
bilaga 1:1-1:5).
Deltagarna bodde på våning ett, i rum främst uppdelade på män och kvinnor. Mats, Janne, Thomas och handledare bodde i det bruna rummet (se bilaga 1:1, rum 37); Lisa, Anna och
Karin bodde i det gröna rummet (se bilaga 1:1, rum 36). Undersökningsledare och Patrik
bodde i det vita rummet (se bilaga 1:1, rum 35). Två av deltagarna (Lisa och Thomas) valde
att efter första natten sova i ett större rum på andra våningen (se bilaga 1:2, rum 145). Den
tredje natten sov även Karin i rum 145.

Information till deltagare
Information till deltagarna om Lindsberg, resor och andra praktiska ting skedde genom email, telefonkontakt och en skapad hemsida för ändamålet (http://www.entitetkontinuitet.
blogspot.com). Samtliga deltagare använde sig av hemsidan för att finna information om
undersökningen. På sidan fanns även fotografier från Lindsberg för att ge deltagarna en
visuell uppfattning av platsen. Deltagarna blev ombedda att ta med sig sängkläder, hygienartiklar, ficklampa, kamera (valfritt), böcker (valfritt), kortlek (valfritt). Böcker och kortlek var
tänkt att tjäna som förströelse för deltagarna, då en så normal vistelse som omständigheterna
tillät försöktes skapas.

Metoder för att öka den suggestiva känslan
Då undersökningen enbart var planerad till tre dagar, utfördes åtaganden för att öka den
suggestiva känslan, med förhoppningen att påverka kvantitet och kvalitet på eventuella
upplevelser.
Den suggestiva känslan förväntades öka med hjälp av följande metoder:
1. Visuella intryck på platsen (interiör och exteriör) stämde överens med den allmänna
klassiska bilden av ett ”spökhus”. 18
2. Foton av Lindsberg publicerades på hemsidan för att ge deltagarna en visuell uppfattning av platsen.
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3. Information om Lindsbergs historia som arbetshem, innehållande fattigvård/ålderdomshem/barnhem samt att psykiskt sjuka under verksamhetens tid vistades i celler i källaren, ansågs påverka deltagarna känslomässigt.
4. Deltagarna fick information om ett par av de tidigare entitetupplevelserna på Lindsberg.
Upplevelserna som delgavs var följande: Stolar i duschrummet på första våningen förflyttades; apparition av en liten flicka i trappen upp till andra våningen, vänster om duschrummet; apparition av liten flicka vid två tillfällen i gröna rummet (se bilaga1:1).
5. Deltagarna fick laga mat själva och under valfria tider (förutom frukost och fika som
skedde gemensamt). Den frysta maten förvarades i ett rum i källaren (se bilaga 1:4). Den
enskilda mathållningen var tänkt att påverka deltagarna till en mer solitär och individuell
vistelse på Lindsberg.
6. Deltagarna uppmuntrades att meditera samt gå runt självständigt i huset. En gemensam
meditation genomfördes i trädgården på söndagen.
7. Ouija användes på kvällarna av deltagarna.
8. Ett par av deltagarna fick vid ankomsten uppgiften att komplettera planlösningen över
Lindsberg då denna var ofullständig (källare och vind). Detta förutsatte att deltagarna gick
ensamma eller i mindre grupper.
9. Enskild nattvandring utfördes.

Etiska överväganden
Samtliga deltagare blev informerade om undersökningens syfte, för att själva avgöra om de
ansåg sig vara tillräckligt psykiskt stabila för att vistas i ett hus med entitetkontinuitet (då det
av många anses skrämmande). Detta var ytterligare en anledning till att deltagarna fick
information om Lindsbergs historia och om tidigare entitetupplevelser på Lindsberg före
undersökningen. Barn och tonåringar uteslöts av etiska skäl då de kunde uppfatta eventuella
upplevelser som skrämmande och psykiskt påfrestande. Samtliga deltagares namn är ändrade
för att skydda deras identitet. Ingen alkohol förekom vid undersökningen.

Problem som uppkom vid undersökningen samt avgränsning
Då det insamlade materialet från Lindsberg är mycket omfattande har redovisningen av
materialet begränsats. Främst har material från ouijasessionerna delvis uteslutits från undersökningen. Material från ouijasessioner som använts, är då deltagarnas upplevelser och
tolkningen av dessa kan relateras till ouijasessioner. Detta gäller bland annat D. G. C. (Doktor
Gustaf Croona), mylingar och Alma. Deltagarnas upplevelser analyserades inte individuellt ur
18

ett jungianskt perspektiv då detta redan gjorts i ett tidigare arbete. 19 Upplevelserna har istället
analyserats ur ett helhetsperspektiv.
Trots att deltagarna blev ombedda att inte berätta för de andra deltagarna om sina upplevelser på Lindsberg medan undersökningen pågick, berättade deltagarna många gånger för
varandra om sina upplevelser. Ett problem var även att deltagarna tenderade att grupperas,
trots uppmuntran till en mer solitär vistelse. Grupperingarna försvårade insynen i hur deltagarna påverkade varandra upplevelsemässigt, vilket det har tagits hänsyn till i arbetet. Några
upplevelser som deltagare hade på Lindsberg är svåra att avgöra om de är subjektiva eller
objektiva. Ovissheten har resulterat i att samtliga upplevelser som det råder tveksamhet kring
(om de är subjektiva eller objektiva), har bedömts som subjektiva. Emellertid finns det även
objektiva upplevelser redovisade som inte går att avföra som subjektiva.
Entiteter benämns i detta arbete som andar (dvs. avlidna människors andar), då deltagarna tolkar upplevelserna vara orsakade av andar från människor som bott eller vistats på
Lindsberg.
Deltagarna hänvisar vid flera tillfällen till att andarna på Lindsberg inte kan gå vidare.
Begreppet ‘gå vidare’ är oklart, det vill säga, vad deltagarna menar att andarna ska gå vidare
till. Vid ett tillfälle utvecklas det till ”gå vidare, in i ljuset”. Begreppet anses syfta till att
belysa en obestämd transcendent dimension där anden kan finna frid i stället för att vistas i
andedimensionen (där anden verkar anses vistas mer eller mindre mot sin vilja).
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2. Lindsberg
Lindsberg är ett stort vackert hus utanför Falun i Dalarna. I trädgården på baksidan av huset
växer en gammal ek; att ek inte tillhör Dalarnas naturliga flora visar på att trädet är ett planterat vårdträd. 20 Ekens ålder tyder på att bebyggelse har funnits på platsen i 200 eller 300 år.
Lindsberg består av två flyglar, varav den östra är en nyare tillbyggnad från slutet av 1800talet. Lindsberg ägdes av Herr Berg och köptes år 1902 upp av kopparbergs kommun vilka
omvandlade Lindsberg från privatbostad till arbetshem. Arbetshemmet kom att inrymma
fattiga, åldringar, föräldralösa barn och människor som ansågs vara psykiskt sjuka. De inneboende som var delvis eller helt arbetsföra fick bidra till produktionen på Lindsberg genom att
arbeta på det tillhörande lantbruket samt genom att vårda de sjuka. Livet på Lindsberg var
svårt, med auktoritära ansvariga på plats som utnyttjade sin ställning. 21 Under verksamhetstiden undvek utomstående Lindsberg, troligtvis på grund av rykten om de svåra förhållanden
som rådde, vilket skapade en obehaglig aura kring Lindsberg.
År 1960 upphörde verksamheten på Lindsberg och var därefter civilförsvarets lager under en tid, tills Lindsberg köptes av ett kollektiv år 1978. Lindsberg var vid undersökningen
fortfarande ett kollektiv med omkring tio inneboende. 22 Lindsberg har ett utseende som på
många sätt överensstämmer med ett ‘stereotypiskt spökhus’, det vill säga äldre hus som gör
ett mystiskt intryck. Viss inredning och viss inventarier är kvar från verksamhetstiden, som
till exempel lysknappar, kikluckor på dörrar samt galler för några fönster i cellerna i källaren.
Bland inventarierna på Lindsberg finns spår av den tidigare verksamheten i form av bland
annat en gammal rullstol i järn, en barnstol, en mindre predikstol, en mindre nedplockad
kyrkoorgel. Det fanns även brev, foton och andra personliga tillhörigheter från människor
som bott på Lindsberg. Tidigare har en filminspelning som skildrar ett arbetshem (Den nya
människan, 2007) skett på Lindsberg, vilket har lämnat vissa spår. Bland annat finns en skylt
med ordet Laboratorium på ett rum i källaren. En skylt från filminspelningen med namnet Dr.
Berg finns även på dörren till det rum som kollektivet benämner för biblioteket.
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Enligt folktron beskyddade det planterade vårdträdet eller trädets väsen, de boende på gården.
Arkivfoto, CD 3/6.
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Bild 2, 3, 4. Översta fotot: Baksidan av Lindsberg. De tre fönstren till höger på byggnaden var rummen som
deltagarna bodde i under vistelsen på Lindsberg. Några av deltagarna bodde under en tid även i rummet längst
till höger på andra våningen. Längst fram till höger i bild syns vårdträdet. Nedre foton: T. v., Östra flygeln samt
östra entrén. De två våningarna till höger på huset som kollektivet bodde i. T. h., Gaveln på västra flygeln.
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3. Atmosfären
I grundad teori är kärnkategorin den kategori som underkategorierna i det undersökta fenomenet är påverkade av och kan relateras till. I undersökningen på Lindsberg utmärkte sig den
säregna atmosfären, eller känslan som upplevdes på platsen, som kärnkategori. Atmosfären på
Lindsberg kan förstås som säregen och mystik, den kan lättast beskrivas som tung, dov,
tryckande och samtidigt mycket påtaglig eller intensiv – nästan fysisk. Första gången 23 jag
gick in på Lindsberg registrerade jag att mitt medvetandetillstånd förändrades. En märkbar
förändring i medvetandet skedde vid samtliga tillfällen under undersökningen då jag gick in i
huset, dock var det påtagligast första gången. Under de tre dygn vi vistades på Lindsberg
upplevde jag att atmosfären i huset blev normaliserad (för platsen), även om den fortfarande
var säregen. Emellertid registrerade jag att liknande upplevelser, som den första gången jag
gick in i Lindsberg, även kunde inträffa vid upp- eller nedgång för vissa trappor samt när jag
gick in i eller ut ur ett par av rummen. Materialet från undersökningen visade att även deltagarna upplevde denna ihållande säregna atmosfär. Och även om deltagarna betraktade atmosfären som säregen och mystik, blev den normaliserad i egenskap av att tillhöra platsens
karaktär. Deltagarna beskrev den första upplevelsen när de kom till Lindsberg som att ”någonting” i atmosfären ”är annorlunda”; det vill säga, en atmosfär som skiljer sig från den
vanliga (normala) upplevelsen av en plats atmosfär. Deltagarna beskriver även Lindsberg ”ha
en viss känsla, en stämning”.

Patrik: … du känner på dig … du känner någonting … i atmosfären … Du vet att det
är någonting som är annorlunda.

Sinnesstämningen förändrades hos deltagare när de kom till Lindsberg. Även fysiska besvär
förekom som huvudvärk, yrsel och lock för öronen.

Janne: Redan när jag öppnade dörren blev det tungt att andas och man kände sig
väldigt nere och deprimerad … … Det första jag kände var förtvivlan, en tung förtvivlanskänsla.

Mats: När jag hoppade ut ur bilen så slog det lock i öronen, och så blev jag yr … och
allting började snurra. Så jag fick ställa mig rakt upp för att få balansen igen. Jag har
ingen aning om vad det var för någonting … … (När Mats kom in) det var som att
23

Samma upplevelse hade jag ca en månad tidigare när jag besökte Lindsberg för att träffa de inneboende.
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komma in i olika lager, så först blev det kallt sen blev det varmt sen blev det kallt
sen blev det varmt. Det skiftade så jättemycket.

Thomas: Jag fick huvudvärk. Jag vet inte om det var precis när vi kom hit eller om
det var strax innan eller strax efter. Men jag fick huvudvärk som jag har haft sedan
dess i alla fall … Sen uppe på vinden när vi precis gick in där, där kändes det. Där
var det jättetungt.

Under vistelsens gång upplevdes att karaktären på atmosfären i Lindsberg förändrades.
Känslan för rummen och platserna i Lindsberg skiftade, men grundkänslan var kvarvarnade.
En av deltagarna beskriver atmosfären som en bestående ”grundkänsla” som efter en tid gick
att separera som olika karaktärer. Atmosfären upplevdes vara förkroppsligad och många
gånger berättade deltagarna om känslor de hade vid upplevelserna.

Lisa: Så att det är ju någonting, men det är svårt att liksom, säga exakt vad så att
säga … … Det känns ju liksom som om vi fått kontakt, att det är någonting här, sedan igår. Så det känns liksom att det har öppnat upp lite grann.

Anna: … … jag fick rysningar hela tiden, det var som något som svepte över liksom
… … det första intrycket var att det var ganska läskigt liksom, inte så att jag inte vågade gå in, men att det var någon, någon otäck stämning … men nu är det inte lika
starkt. För nu har jag ju gått in och ut många gånger, så nu har jag ju vant mig. Men
det känns som att det var någonting där.

Karin … … jag har känt sinnesstämningar. Det har jag känt olika i lite olika rum.

Anna: I början så förstod man inte hur man skulle vilja bo såhär över huvud taget,
jag sa att jag aldrig skulle kunna bo såhär. Men när man har vant sig är det ingen
fara.

Den säregna atmosfären som upplevdes på Lindsberg, tolkades av deltagarna som en närhet
till den andra världen.

Upplevelser relaterade till atmosfären på Lindsberg
Förutom kärnkategorin som utgjordes av den säregna atmosfären på Lindsberg, förekom ett
större antal entitetupplevelser på olika platser i huset. Upplevelserna var påtagligare under
kvällen och natten när det var mörkt, men även under dagtid skedde upplevelser. De flesta
23

upplevelserna var subjektiva (inre) upplevelser och apparitionerna var främst sedda med ”det
inre ögat” (dvs. bilder eller händelser sedda i sinnet, liknande drömbilder). De subjektiva
upplevelserna var relaterade till en känsla av närvaro eller emotionella upplevelser, många
gånger båda samtidigt. Även objektiva (yttre) upplevelser förekom i form av påverkan av
föremål. Objektiva upplevelser var inte förknippade med någon emotionell upplevelse, om
inte en subjektiv upplevelse skedde i samband med den objektiva upplevelsen. Upplevelserna
kom till uttryck på varierande sätt och var ofta kombinationsupplevelser, det vill säga samtidigt som deltagare upplevde en känsla av närvaro, kunde visuell upplevelse eller fysisk
förnimmelse förekomma.

Förnimmelse av närvaro
Underkategorin förnimmelse av närvaro var en återkommande upplevelse som var relaterad
till den säregna atmosfären (kärnkategorin). Den säregna atmosfären var ständigt närvarande i
form av en känsla av en närhet till den andra världen. Upplevelsen av närvaro kunde relateras
till de entiteter som deltagarna menade fanns i den andra världen. Förnimmelse av närvaro av
den andra världen var ständigt återkommande under hela vistelsen och upplevdes av samtliga
deltagare. Ibland skedde det i samband med upplevelser av apparitioner. Förnimmelse av
närvaro kan bäst beskrivas som en känsla av att inte vara ensam, att någon är närvarande, trots
att denne inte syns, utan bara känns.

Karin: Sen så vet jag att det har varit någon inne på mitt rum … helt övertygad, men
jag var så övertygad om att det var en fysisk person …

Patrik: … jag känner att det är någon som följer efter mig.

Patrik: Det känns som om någon håller mig under uppsikt.

Lisa: Det började känns väldigt, väldigt obehagligt (tar sig på halsen). Det kändes
liksom som de klistrade fast sig på mig … ja, så det blev liksom obehagligt …

Anna: Det känns som det sitter någon någonstans inne i rummet.

Anna: … Ända sen jag kom hit har jag känt att det är någon uppe eller nere i sängen
där jag sover, men jag har inte tagit det som någonting farligt, så jag har kunnat
sova.
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Även om närvarokänslan främst utgjordes av en upplevelse av en osynlig närvaro, kunde
upplevelsen ibland vara så påtaglig att deltagarna kunde avgöra om närvarokänslan var
maskulin eller feminin samt andra karaktäriserande detaljer för upplevelsen.

Karin: … Och så stod jag och tittade ut mot fönstret, och då kändes det som att det
var en man och en kvinna som kändes … … de kunde, ja, det var kanske från femtiotalet någonting, kanske lite tidigare. Det är svårt att säga.

Lisa: … Och så stod det någon bredvid mig … … Så det klistrade sig fast vid sidan
och vägrade gå därifrån (skrattar). Men väldigt snäll, ande, som kändes … kvinna,
ganska vit, ganska lång, du vet så här som Maria stil men inte kristen liksom, men
… utseendemässigt lik och så.

Fysiska förnimmelser
Fysiska förnimmelser förekom vid olika tillfällen under vistelsen och upplevdes vara en mer
påtaglig känsla eller upplevelse av den andra världen. Underkategorin fysiska förnimmelser
kan relateras till kärnkategorin, då den säregna atmosfären är synonym med upplevelsen av en
närhet till en annan värld.
Samtliga deltagare och undersökningsledare samt handledare hade en kollektiv upplevelse av temperaturförändringar. Temperaturförändringar förekom även vid andra tillfällen,
dock främst i samband med ouijasessioner, vid upplevelse av närvaro eller andra subjektiva
upplevelser.

Lisa: Det som var mest tydligt var att det blev så väldigt väldigt kallt … um, så att
det liksom blåste, ovanpå, så (visar på ovansidan av handen) … … det blev väldigt
väldigt kallt tror jag.

Janne: Temperaturen sjönk rätt så drastiskt och det över axeln ner i armen … och
sen satt jag och kollade ljusen hela tiden för att se efter drag, men dom var ju extremt stilla.

Mats: … värmen gick upp och ner och det blåste, från olika ställen hela tiden. Men
jag kände inte (närvaro av) någon speciell person (ande).

Mats: Det drar kallt över ryggen.
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Thomas: … och då blev det kallt, det var intressant … Sen i andra rummet satt jag, i
början var det bara varmt och kallt, men sen satt jag och huttrade. Då var det bara
kallt.

Anna: Att det var varmt och kallt och man kände, att nu är någon här liksom. Det
vart kallt och det gick genom hela kroppen.

Janne: Precis när jag kom ut ur rummet så fick jag en hand på axeln … … Det var
fysisk kontakt.

Deltagare hade även upplevelser av att fötterna brann i ett rum på vinden.

Mats: Så gick jag in i det här rummet som är mitt emellan (på vinden, det lilla rummet mitt emot trappan). Innan vi kom in dit blev det varmt i golvet, ungefär upp till
knäna var det som om det brann, som om det var eldslågor där inne.

Två deltagare upplevde svårigheter att andas på samma plats på vinden under nattvandringen. De tolkade upplevelsen som att en person hade hängt sig på platsen.
Detta skedde utan vetskap om varandras upplevelser.

Visuella förnimmelser
Underkategorin visuella förnimmelser kan relateras till kärnkategorin (den säregna atmosfären), genom en upplevelse av en visuell insyn i den andra världen. Den andra världen ansågs
vara ständigt närvarande på Lindsberg genom atmosfären.
Vid flera tillfällen under vistelsen på Lindsberg uppgav deltagare att de hade upplevelser av apparitioner. Vanligtvis percipierades apparitioner med det inre ögat samt i samband
med en förnimmelse av närvaro. Apparitionerna beskrevs som människor och främst i form
av manliga vårdare, flickor (barn) samt enstaka kvinnor som var personal. Deltagarna upplevde inga åldringar eller mentalpatienter. Inte heller upplevdes pojkar (barn).

Mats: De går från sida till sida (personalen) och kollar rummen, de gör bara sitt
jobb.

Janne: Jag har sett … fyra eller fem olika personal. Och det är bara män. Jag har inte
sett en kvinna. Och patienter, nä, jag hittar inga (gör en uppgiven gest).
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Janne: Och då ser jag … en blond skötare … riktigt jävla blond, han är nästan röd,
med, vad ska man säga, slokmustasch eller nåt sånt där, en riktigt hängande buske.
Och rätt lång, i skötarkläder som sagt. Och han börjar bli tydligare och tydligare där
uppe (rullstolsrummet) nu då.

Karin: Jag fått en inre bild av en kvinna som står och tittar ut från balkongen, en lite
äldre kvinna också, väldigt sträng, hon har lång kjol, lite övre medelåldern kanske.

Bild 4. Rullstolen i rullstolsrummet.

I trädgården hade en deltagare (Janne) vid flera tillfällen upplevelser av en liten flicka som
han kände igen till utseendet från media. Flickan hade tidigare under sommaren förts bort och
mördats i ett samhälle i Dalarna. Senare under vistelsen fick deltagaren veta av en inneboende
på kollektivet, att flickan som han såg vid upprepade tillfällen hade bott på Lindsberg med sin
mamma ett par år tidigare. Deltagaren var mycket känslomässigt berörd vid intervjun.

Janne: … ett par gånger har jag skymtat henne och jag har tyckt att jag har inbillat
mig. Okej, jag tyckte, ibland kan jag se döda människor sådär. Men jag, vad har hon
här att göra? Och så berättade Maria att hon (flickan) bodde här för fyra år sedan …
… Jag tyckte att hon inte hade här att göra … Okej, jag tänkte fruktansvärt mycket
på henne när hon försvann, man hade det här i tankarna hela tiden. Men det var inte
direkt så att man räknade med att se henne här. (Han är mycket känslomässigt berörd.)

Andra flickor percipierades vid flera tillfällen, främst på vinden och i trappen upp till andra
våningen (av Janne och Mats). En av flickorna som upplevdes på vinden beskrevs vara klädd i
ljusgul klänning, vara brunhårig och bar på en ”porslinstrasdocka” som saknade armar och
ben. Flickan beskrevs vara ensam, utan anhöriga och tillhörigheter, förutom den trasiga
dockan som hon hade fått på Lindsberg. Hon beskrevs som en av de få tidigare intagna på
Lindsberg som deltagarna ”får kontakt med” och beskrivs ha vinden som tillflyktsort.
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Mats: Förtvivlan, hon söker efter en familj … … dockan har hon fått härifrån, det är
ingenting hemifrån.

En kollektiv visuell återkommande upplevelse var att lyset var tänt i bruna rummet, trots att
det var släckt och mörkt i rummet. Detta skedde vid två olika tillfällen när deltagare på
kvällarna vistades på balkongen utanför allrummet, varifrån sovrumsfönstren var synliga. Vid
ena tillfället var det ingen i männens rum, vid andra tillfället låg männen i rummet för att
sova. I gröna rummet var det vid båda tillfällena tänt. Emellertid hade ljuset som syntes ett
rött sken, vilket uteslöt att ljuset kom från det gröna rummet, då det gröna rummets ljus sett
utifrån hade ett gulgrönt ljus. Vid ett tillfälle var det Anna (troende) och Karin (skeptiker)
som hade upplevelsen.

Anna: Ni (männen) har ju rummet längst bak liksom. Och det var tänt, sen kom vårat. Och det var lite mindre dovt, för vi hade ju gardinerna för … och så sa ju Karin
det att ”skulle det vara släckt nu, då går jag och lägger mig.” Och då var jag tvungen
att gå och titta. Och då var det ju släckt, men ändå var det tänt när vi stod och tittade ute.

Karin: Anna sa såhär: ”Men hade vi inte lampan tänd i vårat sovrum?” ”Jo den är
tänd, det lyser, det ser du ju.” ”Men det är ju inte vårat sovrum, det är ju killarnas, vi
har ju gröna gardiner. Jaja det är säkert ljuset för det ligger på.” Så vi gick in i vårat
sovrum, och lampan var ju tänd som jag sa. Och ni (männen) hade redan gått och
lagt er, men okej, det var röda gardiner som vi såg där utanför. Så de var inte gröna
(som i gröna rummet) … … färgen på gardinerna är ju helt olika, vinröda mot gulgröna. Så det borde nog synas, men det är (skrattande). Men jag vet inte för ni
(männen) borde ju ha märkt om lyset var tänt.
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Bild 5 & 6. T. v., Gröna rummet (nr 36). T. h., Bruna rummet (nr. 37).

En annan kollektiv upplevelse var ett ansikte på golvet nedanför trappan på första våningen
som samtliga deltagare percipierade. Upplevelsen som endast förekom under ett kortare tag,
väckte mycket diskussioner och experiment med olika ljuskällor.

Bild 7. Foto av en ljusreflektion i golvet som av deltagarna upplevdes vara ett manifesterat ansikte.

Även så kallade Orber (flytande/svävande små ljusklot) upplevdes under vistelsen. Orberna
sågs främst med videokamera och digitalkamera, men var vid vissa tillfällen även synliga utan
kamera. Iakttagelse av orber skedde främst i samband med närvarokänsla.
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Bild 8, 9, 10. På bilderna syns ett ljusklot som kan tolkas vara en orb. De tre fotona togs vid samma tillfälle i
rullstolsrummet när en deltagare kände en stark närvarokänsla.

Bild 11. Foto av vad som kan tolkas vara en apparition av en man eller kvinna. Fotot togs under en nattvandring
på vinden vid upplevelse av närvaro. Den svarta ovalen har lagts till fotot i efterhand.

Auditiva upplevelser
Underkategorin auditiva upplevelser kunde relateras till kärnkategorin genom den ständigt
närvarande säregna atmosfären på Lindsberg (kärnkategorin), vilket upplevdes som en känsla
av den andra världen. Auditiva upplevelser tolkades vara ljud från den andra världen.
Deltagare upplevde även ljud av steg i korridoren, både på våning ett samt våning två, i
gröna rummet samt att dörrar smälldes igen och öppnades. Ljudet av smällande dörrar upplevdes av samtliga deltagare samt undersökningsledare och handledare.

Karin: Det var tydliga steg liksom, och sen var det någon som gick fram till fönstret
eller den andra sängen på nedre våningen och grejade med något fysiskt. Liksom ro-
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tade på eller skrotade på lite grann och sen bara gick ut bara. Jag hörde det tydligt
när den gick in och skrotade lite och sen gick ut igen … … och … ja, de som satt
vid frukosten säger att det inte var någon av dom … … och så lite knarr och steg så
där då.

Lisa: … det var någonting som lät, men jag vet inte. Det kan ju ha varit en dörr eller
någonting … … Det lät som om någon, skrek, eller, liksom ”skweeek” ljud.

Karin: Jag gick och lade mig tidigare, vid tio. Och så låg jag där, kunde inte sova
riktigt och vände lite grann. Och så började det smälla i dörrar, jätteordentligt, som
folk släpper igen dörrar jätteordentligt. Pang säger det och det är olika sorters dörrar
för det är olika sorters ljud. Så det är tunga smällar i dörrarna … … Så sen när jag
frågade vid frukosten är det ingen som har varit ute eller något. Och vad ni (undersökningsledare och handledare) vet gick dom och lade sig tidigt också, dom som bor
i huset.

Deltagare hade subjektiva upplevelser av mummel, rop och tal, vilket även skedde i samband
med att de percipierade apparitioner eller hade fysiska förnimmelser.

Mats: När vi gick in i rummet som är längst till vänster (på vinden) … När vi gick
emot det så började jag höra röster som om någon ropade … och det var inte som
om någon ville ha uppmärksamhet ”Hallå, här är jag” utan dom om ropade instruktioner, och sen när vi gick in i rummet så hörde jag det inte så bra. När vi gick ut där
ifrån igen, då började det där ropandet igen. Som att det var flera personer, sjukvårdare kanske, som ropade order till varandra och så, ”Här igen” var det någon som
skrek … … och fortfarande var det folk som sprang omkring och skrek åt varandra.
Så det var allmänt kaos …

Janne: Jag fick en handpåläggning och ett ”Hallå” i örat. Oj jävlar vad jag blev rädd,
det tog en minut att landa.
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Bild 11 & 12. T. v., Västra korridoren, första våningen. T. h., Västra korridoren, andra våningen.

Lukt- och smakförnimmelser
Underkategorin lukt- och smakförnimmelser kunde relateras till kärnkategorin (den säregna
atmosfären), genom lukt- och smakförnimmelser från den upplevda andra världen. En upplevelse av den andra världen är synonym med den säregna atmosfären.
Lukt- och smakförnimmelser förekom i form av röklukt (brandrök), os från oljelampa
samt en stark smak av malört i munnen. Dessa upplevelser skedde i samband med andra
subjektiva upplevelser. Till exempel upplevdes en lukt av os från en oljelampa i samband med
att deltagaren förnam steg i korridoren på andra våningen. Den sammanlagda upplevelsen
(lukten och stegen) gjorde att upplevelsen tolkades kunna vara orsakade av husfruar från
verksamhetstiden som på kvällen kontrollerade att alla inneboende låg och sov. Röklukten
upplevdes i samband med fysiska, visuella och auditiva förnimmelser, vilket upplevdes
återspegla en brand på vinden. Den starka smaken av malört skedde när en deltagare steg in i
rullstolsrummet och kände stark närvarokänsla, vilket kopplades till medicinering.

Karin: Ja, det kanske var ett energiavtryck, en doft … ja, jag vet inte. Jag kan inte
förklara det eller något. Energiavtryck och dofter, det låter lite väl kanske, men, det
kanske fungerar på dofter också eller något. Att de här gamla husfruarna som har varit här, tittar till de gamla och barnen och de mentalt sjuka för att se att de ligger och
sover. Vet inte, det är min tanke.
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Objektiva upplevelser
Underkategorin objektiva upplevelser kunde relateras till kärnkategorin genom mer påtagliga
fysiska upplevelser som tolkades vara orsakade av den andra världen. Den andra världen
utgjordes av upplevelsen av den ständigt närvarande säregna atmosfären.
En av deltagarna (Anna) hade objektiva upplevelser i form av förflyttade föremål i gröna rummet. Anna upplevde även att det var någon som satt i hennes säng (längst upp vid
fönstret).

Anna: Så tog jag av mig skorna och så tog jag på mig de här skorna och så gick jag
ut. Och så gick jag ju tillbaka och då liksom, skorna ställde jag ju liksom bredvid
varandra, men nu stod de framför varandra.

Anna: När jag slängde upp sakerna såg jag hur allt låg, när jag gick dit sen så var påsen borta. Då låg den längst in istället.

På vinden kom objektiva upplevelser till uttryck genom elektriska störningar vid ett par
tillfällen. Bland annat tog batterierna slut i Annas och undersökningsledarens ficklampor med
någon minuts mellanrum uppe på vinden (första ouijarummet och rullstolsrummet), trots att
batterierna var nya. Mobiltelefoner fungerade för Anna vid vissa tillfällen inte alls. Även
tydliga färgförändringar (från blå till röd) i videokameran som användes av Thomas skedde
under en ouijasession i rullstolsrummet i samband med att markören började röra sig.

Anna: Ja, jag vet inte om det var lampan som gick eller om det var batterierna …
Men det blinkade till ”Poff”. Jag menar, vi hade köpt batterier som vi hade satt i, i
bilen på väg hit … så att, och det ska ju vara ganska bra batterier så … … och så det
där med telefonerna. Min telefon ville inte ringa upp någon. Och ändå så har jag …
abonnemang på den ena … … den andra kan jag ringa ifrån, men den dör batterierna
på hela tiden.

Thomas: Det var väl när vi satt här uppe och jag filmade lite, när vi spelade (ouija)
… och … bilden ändrade färg. Från det blå ljuset till rödaktigt. Och det var bara min
lampa som lyste på den.

Det noterades även under vistelsen på Lindsberg att deltagare upplevde påtagliga fysiska
besvär. Bland annat upplevdes huvudvärk, illamående, urineringsbesvär, yrsel samt en känsla
som deltagarna benämnde som ”bakfylle-känsla”, vilket även undersökningsledare upplevde.
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Lisa: Jag gick upp dit för att vi skulle ta kort (tar sig på halsen) … ja, så där inne var
det att det kändes mitt emellan, ingången och bordet (i rullstolsrummet). Liksom,
ouijabordet så att säga. Så kändes det som det var rätt starkt och jag började må jätteilla. Så gick jag ut därifrån och gick in igen och så började jag må ännu mer illa,
just där … … men så gick jag in dit så blev det värre, så det verkar ha triggat igång
just där … … Men båda de upplevelserna var rätt obehagliga. Jag brukar inte tycka
att sådant är obehagligt särskilt lätt, men det var obehagligt.

Mats: … … och sen när jag gick tillbaka i huset så började allt som det var igår när
jag kom då, att jag fick ont i huvudet, jag blev yr.

Mats: … jag kände mig bakfull.

Anna: När jag vaknade kändes det precis som, jag hade baksmälla.

Anna: Och så vart det liksom, jag vart yr och ont i magen och det blåser om fötterna
och, liksom, upptill … Och det kändes liksom att, nä nu vill inte jag vara med. Det
var otäckt!

Patrik: … en sak som jag tycker var väldigt konstig, det var att, sen jag kom hit har
jag varit väldigt kissnödig. Det är nästan som om man skulle vara sjuk eller någonting. Men jag mår jättebra, jag känner mig inte sjuk. Jag dricker inte särskilt mycket.

Känslor relaterade till upplevelser
Olika känslor förknippades med upplevelser på Lindsberg. Underkategorin känslor relaterade
till upplevelser kan relateras till kärnkategorin då upplevelsen av den andra världen (atmosfären) förstods av deltagarna genom att tolka känslor som uppkom vid upplevelserna. Känslor
som förknippades med upplevelserna ansågs av deltagarna ge en förklaring till upplevelsen
och dess karaktär. Känslorna var många gånger intensiva och beskrevs ofta som förtvivlan,
obehag, sorg men även en känsla av vänlighet.

Janne: … och sen så är det här rummet med rullstolen … … Ja, den är svår och, det
är riktig förtvivlan, det riktigt gör ont då.

Mats: Några ur personalen är skurkar, riktigt otrevlig energi. De anser att de intagna
är livegna.

Karin: … I den där doktor Bergs rum (biblioteket) har jag känt. Jag får en känsla
utav att den personen som var där eller om det är kvinnan är svårt att säga … det har
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i alla fall varit en väldigt osympatisk sträng person, får jag uppfattningen om …
Osympatisk och sträng är kanske rätt ord.

Janne: … det har börjat separerats så att man känner att det är ett par stycken (andar), inte den här klumpen längre. Man börjar separera ut dem … … Det är energi
som känns rätt barnslig så, och kvinnlig rätt så förtvivlad energi man kan känna
ibland också.

Patrik: Idag, kände jag ingenting … förutom att det där rummet med doktor Berg
verkar locka mig i alla fall. För jag har varit både första gången och nu är jag väldigt
sugen på att gå dit igen.

Janne: … … och så fort jag får se den här lilla tjejen, hon är ju livrädd alltså, det är
så att man skakar själv när man får grepp om.

Anna: Där rullstolen står … Ja där fick jag en sådan där skräckkänsla, en dålig känsla om man säger så och det drar om fötterna.

Bild 13. Biblioteket/Dr. Bergs rum.

Trots att obehag upplevdes på många platser, var det ett hörn längst in på vinden där
det upplevdes trygghet och lugn.
Deltagare upplevde även att de fick en speciell kontakt och ett känslomässigt band med
vissa av apparitionerna som var återkommande för dem, vilket varade under hela vistelsen.
De återkommande upplevelserna var bland annat en kvinna, en vårdare och små flickor.
Flickorna beskrevs se olika ut, beroende på viken av deltagarna som percipierade dem,
emellertid beskrevs känslorna kring flickorna lika, det vill säga att hon var ensam och rädd.
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En känsla av samhörighet med de upplevda flickorna var extra tydlig hos Mats och Janne.
Den speciella kontakten med små flickor byggdes även upp hos andra deltagare under helgen.
Janne fick även en mycket speciell kontakt med en vårdare som han upplevde stå bakom
rullstolen i rullstolsrummet.
Upplevelserna var ofta känslosamma, personliga och tolkades som att andarna ville percipienten någonting; även om deltagarna inte upplevde att andarna bad om hjälp, ville deltagarna förstå och hjälpa dem.

Kanalisering
Kanalisering är en direkt underkategori till kärnkategorin (säregen atmosfär), då
kanalisering utgörs genom en upplevelse av interaktion med den andra världen
(vilket utgörs av en säregen atmosfär). Kanalisering förekom vid ouijasessioner av
Janne. Janne upplevde hur den blonda skötaren som han vid flera tillfällen percipierar vid rullstolen och har en speciell relation med ‘går in i honom’ och för markören
med Jannes arm under ouijasessionerna.

Janne: … jag kände att han förflyttade sig från rullstolen till brädet, så jag kände att
han sträckte ut handen (gör en gest över sin ena skuldra och ner över sin arm) … …
och sen … man kändes att det samlades runt bordet, lite mer energier.

Övergång av upplevelser
Underkategorin övergång av upplevelser kunde relateras till kärnkategorin genom en upplevd
varierande styrka i atmosfären. Variationen i styrka i upplevelse av den säregna atmosfären
skedde vid symboliska handlingar som till exempel när deltagarna gick in eller ut ur rum. Den
symboliska handlingen verkade påverka graden av förändrat medvetandetillstånd, vilket även
påverkade upplevelsen av andra världar. En känsla av den andra världen kommer till uttryck
genom en upplevelse av den säregna atmosfären (kärnkategorin).
Deltagarna upplevde en varierande närvarokänsla och/eller en påtaglig förändring i atmosfären när de vistades i speciella delar av huset. Starkast var förändringarna i atmosfären
på vinden, men även när deltagarna gick upp eller ner för trappan till vinden, till våning två
samt in eller ut ur olika rum. Vid inträde i rum och utrymmen observerades en tydlig förändring i medvetandet hos några av deltagarna, vilket kom till uttryck genom ett förändrat sätt i
hur de talade och rörde sig. Nattvandringarna som utfördes enskilt, visade på att deltagare
hade upplevelser som de inte kunde redogöra för dagen efter. Detta gällde främst Mats och
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Patrik. De hade minne av att de gick in och ut ur rum och till olika delar av huset, men inte
vad som sades eller vad de upplevde i rummen. Ibland hamnande deltagare i tranceliknande
tillstånd under nattvandringen, vilket även påverkade dem fysiskt. Den fysiska påverkan var
tydligast hos Mats som vid flera tillfällen blev orkeslös och föll ihop. Den fysiska förändringen upphörde emellertid direkt när deltagarna lämnade rummet som de hade haft upplevelsen i.
Deltagare upplevde även det tungt att andas, tryck över bröstet samt illamående, när de gick
in i vissa rum eller upp eller ner för trappor. Under nattvandringen skedde även upplevelser i
delar av Lindsberg där deltagarna inte tidigare hade haft upplevelser; detta gällde främst
källaren vilken inte någon deltagare annars hade upplevelser i.

Bild 14 & 15. T. v., Mittgången på vinden där deltagare upplevde andningsbesvär. T. h., Trappen upp från
källaren.

Behovet av att förstå sammanhanget
Underkategorin behovet av att förstå sammanhanget kan relateras till kärnkategorin, som
utgörs av den säregna atmosfären på Lindsberg och en känsla av närhet till den andra världen.
Upplevelsen av den andra världen, atmosfären och de relaterade upplevelserna, resulterade i
ett behov av att förstå sammanhanget.
Behovet av att förstå sammanhanget av alla intryck och upplevelser präglade vistelsen
på Lindsberg. Med stort intresse och nyfikenhet utforskades Lindsberg från takbjälkar på
vinden till håligheter i källaren. Det spekulerades om vad som hade hänt på Lindsberg, vad
upplevelserna och de relaterade känslorna betydde. Deltagarna undersökte husets olika
utrymmen noggrant, men det som väckte mest förundran var källaren. Deltagarna upptäckte
att det fattades ett rum på planritningen (se bilaga 1:4). Spekulationer om det igenmurade
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utrymmet och källaren pågick under hela vistelsen. En teori var att utrymmet var ingången till
en kulvert som ledde till ett närliggande hus som hade använts som bårhus under verksamhetstiden. En annan teori var att det hade begravts barn i det igenmurade utrymmet, denna
teori var den populäraste. Det skall påpekas att Lindsberg hade mycket underliga vrår och
utrymmen vars funktioner var svåra att förstå, och en del mindre utrymmen var helt eller
delvis igenmurade eller igenspikade. På vinden fanns lådor med personliga tillhörigheter från
personer som tidigare bott på Lindsberg. Bland annat fanns det gamla brev och foton, vilket
väckte förundran och undersöktes av deltagare. En av deltagarna (Mats) klädde sig i vita
kläder för att ‘smälta in’ i omgivningen (dvs. andedimensionens) och få bättre kontakt med de
vitklädda vårdarna som han upplevde. Även Lars som tillfällig deltagare, kom till en ouijasession klädd i kostym och slips (vilket inte var hans normala klädsel) för att vinna Doktor
Gustaf Croonas andes respekt, genom sin klädsel, och därmed få kontakt med honom (se
kapitel provokatören). Även denna handling utfördes för att passa in i andedimensionens
miljö och få en större förståelse för händelserna på Lindsberg.
Till deltagarnas undersökning och strävan efter att förstå Lindsberg och upplevelserna,
hörde ouijasessionerna. Ouijasessionerna var enbart tänkta att användas måttligt och bidra till
en mer suggestiv stämning, men det utvecklades till att deltagarna utförde ouijasessioner
regelbundet på kvällarna, med syfte att förstå vilka andarna var och vad som hade hänt dem
eftersom de var kvar på Lindsberg. Samtliga deltagares upplevelser tillsammans med undersökningen av utrymmen i huset och ouijasessionerna, ledde fram till färdiga teorier om
människor som levt på Lindsberg tidigare, vilka de var och vad de ville. En av de mest
framträdande upplevelserna som utvecklades under vistelsen på Lindsberg var vad som först
kom att uppfattas som en ”styrande energi”. Den styrande energin (entiteten) uppfattades som
sträng och hindrade andarna från att våga kommunicera och ”gå vidare” efter döden.

Mats: Men det finns en mörk och stark kraft som ljusa varelser inte vågar gå emot,
den här starkare kraften … så någon finns det som håller tillbaka personerna. Som
borde ha gått vidare till ljuset.

Janne: Det finns en energi här som styr. Den verkar skrämma bort dom. För så fort
jag får minsta känning att hon är på väg, så flyr hon direkt, och sticker uppåt. Så då
har jag försökt att följt med, men jag vet inte om hon går upp på vinden eller om hon
viker av där borta vid läkarrummet. Utan hon sticker direkt från trappen. Så jag känner det. Att det är någonting som stoppar de flesta att komma fram. Det är något som
styr, en starkare energi, det är, inte så att man känner av att det är något speciellt
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elakt så, utan det är bara det att han trycker ner allt annat och hindrar dom från att
komma fram.

Den mörka kraften som upplevdes hindra andarna på Lindsberg att kommunicera, fick genom
ouijasessioner benämningen D. G. C.

Bild 14 & 15. T. v., Trappan upp till andra våningen där en liten flicka upplevdes vid ett par
tillfällen. T. h., Dörren till biblioteket/ Dr. Bergs rum.

D. G. C. och Mylingar
Kärnkategorin den säregna atmosfären och en känsla av den andra världen, ledde till mer
specifika återkommande upplevelser relaterade till den andra världen. Bland annat kom det till
uttryck genom underkategorin D. G. C. och mylingar, vilket var starka återkommande upplevelser av den andra världen.
Redan under första ouijasessionen framträdde bokstäverna D. G. C. vid upprepade tillfällen. Ingen av deltagarna kunde förstå vad det betydde, men de antog att det var viktigt då
bokstäverna var återkommande. Även den andra dagen återkom bokstäverna D. G. C. och
deltagare som hade upplevt vad de benämnde som en mörk kraft på Lindsberg, antog det vara
möjligt att bokstäverna var initialer på den ande/entitet, som utgjorde den styrande energin.
En deltagare såg i sitt inre öga under en meditation att bokstäverna D. G. C. betydde Doktor
Gustaf Croona. Deltagaren informerade mig och de andra deltagarna om detta. Förklaringen
på att bokstäverna D. G. C. kunde vara initialer för Doktor Gustaf Croona ansågs av deltagarna vara trovärdig. Trots upprepade försök av deltagarna att få kontakt med Doktor Gustaf
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Croona genom ouija, fick de inte kontakt med honom. En av deltagarna uppgav efter att hon
fått reda på namnet Doktor Gustaf Croona, att hennes farfar hette Croona i efternamn och
tyckte att sambandet var lite obehagligt.
Enligt folktron benämns andar av döda barn som mylingar, vilket upplevdes vid flera
tillfällen i form av små flickor av deltagarna, både som apparitioner och som närvarokänsla av
små flickor. Genom Ouijasessioner kom deltagarna fram till att flera av flickorna hade dött
naturligt eller hade dödats vid ung ålder. Barnen fick de reda på, var begravna i källaren och
var fast i andedimensionen och kunde inte gå vidare. Framför allt fick de kontakt med en
flicka som hette Alma. Alma var odöpt och hade dött i tidig ålder. De fick även veta genom
ouijasessionen att Alma ville hämnas på Doktor Gustaf Croona; varför framkom dock inte.
Barnen som hade dött menades vara inlagda kvinnliga patienters barn. Almas mamma hade
dött i sjukdom och Alma hade därefter dödats och blivit myling. En av deltagarna (Karin)
ledde en ritual i rullstolrummet för att hjälpa mylingarna att gå vidare från andedimensionen.
Ritualen hade blivit utlärd av Karins mormor och utfördes genom att deltagarna satt runt
bordet i rullstolsrummet och höll varandras händer, samtidigt som de bad den kristna bönen
Fader vår.

Karin: … vi gjorde anden i glaset, och då fick vi kontakt med en liten flicka som
hette Alma som är begravd med två andra i det igenmurade rummet. Hon mådde inte
bra här.

Karin: … jag tycker att det är så mycket större att hjälpa andar eller själar om de
finns kvar. Jag tycker inte att det ska ligga i våra händer att bestämma. Vi kan inte
bestämma om de ska vara kvar eller stanna. De måste de själva bestämma, men vi
kan ju erbjuda möjligheten.

Deltagare upplevde att stämningen i rummet förändrades efter ritualen och att flickorna hade
gått vidare.

Lisa: Det kändes som att, det kändes som små barn sprang förbi mig och var jätteglada.

Deltagarna konstaterade att mylingarna hade försvunnit, och att de inte kunde kommunicera
mer med Alma genom ouija. Däremot kommunicerade deltagarna (enbart män) med pojkar
(barn) vid en ouijasession den sista kvällen.
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Övriga iakttagelser
Inställning till upplevelserna
Hur deltagarna tolkade upplevelserna och situationen (att vistas på en plats med entitetkontinuitet), visas i underkategorin inställning till upplevelserna. Deltagarnas inställning visar på
olika sätt att tolka upplevelser relaterade till kärnkategorin – atmosfären och känslan av en
annan värld.
Redan i början av undersökningen visade sig deltagarna tillhöra två olika kategorier när
det gällde vilken inställning de hade till Lindsberg, entitetkontinuitet på Lindsberg samt egna
och andras upplevelser. Dessa två kategorier var Troende och Skeptiker. Emellertid skall det
påpekas att samtliga deltagare trodde på det paranormala, entiteter och på möjligheten att
Lindsberg kunde vara en plats med entitetkontinuitet. Trosuppfattningen hade ingen betydelse
för kategoriindelningen. De skeptiska var emellertid inte konsekventa i sin kritiska framhållning, utan skred över till kategorin troende. Deltagare från båda grupperna ansåg att det inte
fanns så många entiteter på platsen, utan att det var kvarvarande energier efter händelser på
Lindsberg, trots detta uttryckte och agerade samtliga deltagare under vistelsen som om
upplevelserna var orsakade av andar från avlidna människor.

Troende
De troende (Janne, Mats och Anna), hade en stark tro på det paranormala samt ifrågasatt inte
upplevelser de hade i huset för att vara något annat än paranormalt. Följande faktorer var
utmärkande för de troende:


Troende hade en tendens att tolka alla udda händelser som paranormala upplevelser –
även de upplevelser som strax efter kunde avfärdas genom naturliga förklaringar.



Troende utövade bland annat meditation och reiki på Lindsberg och hade andra transcendenta upplevelser än entitetupplevelser.



De troendes upplevelser var mycket starka och känslomässiga. De troende hade även
platser i huset som de återvände till och som de ansåg var speciella och fyllda med
mycket (andlig) energi.



De troende hade fler och intensivare upplevelser än skeptikerna. De troende upplevde
framförallt manliga vårdare och små flickor.



Upplevelserna var koncentrerade till vinden och rullstolsrummet.



Upplevde att en ande (entitet) hindrade andra andar på Lindsberg att kommunicera.
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En av de tillfälliga deltagarna, Maria, uppfattade entiteter och platsbunden entitetkontinuitet
som någonting naturligt, till skillnad från de andra deltagarna, vilka såg platsbunden entitetkontinuitet som någonting mystiskt. Maria var väldigt mån om att entiteterna skulle vara kvar
på Lindsberg. Maria var uppvuxen i Latinamerika, där entiteter ofta ses som en naturlig del av
livet, till skillnad från människor i västländer som vanligtvis uppfattar entiteter och platsbunden entitetkontinuitet som någonting främmande, övernaturligt och ofta tillhörande inbillningsvärlden.

Skeptiker
De skeptiska (Lisa, Patrik, Thomas och Karin), hade en stark tro på det paranormala men
ifrågasatte upplevelsernas natur samt analyserade dessa för att finna alternativa ”naturliga”
förklaringar. Följande faktorer var utmärkande för de skeptiska:


Skeptikerna var i många fall motsägelsefulla, då de förklarade upplevelser vara orsakade av andar – samtidigt som de försökte finna logiska förklaringar. Detta ledde till
att de upplevde förvirring och frustration när upplevelserna inte stämde överens med
den logiska förklaring som de tillskrivit upplevelserna.



Skeptikerna hade fler upplevelser på Lindsberg än de hade förväntat sig, vilka främst
var koncentrerade till första och andra våningen samt vinden.



Skeptikerna bortrationaliserade vanligtvis upplevelser på Lindsberg (både egna och
andras).

Provokatören
En av de tillfälliga deltagarna (Lars) var genomgående skeptisk, men var ändå med på ouijasessioner. Lars drev på ett subtilt sätt med andra deltagare genom att ge uttryck för en överdriven tro och reaktion på de övriga deltagarnas upplevelser. Bland annat tryckte Lars ner
markören på ouijabrädet så att denna inte kunde röras fritt vid en ouijasession (för att styra
markören). Vid en annan ouijasession hade Lars bytt kläder till kostym för att få kontakt med
Doktor Gustaf Croona. Lars krävde med hög stämma att denne skulle visa sig eller på annat
sätt meddela sig mer fysiskt. Det överdrivna beteendet var troligtvis ett sökande efter uppmärksamhet från de andra deltagarna. Men trots att han på ett subtilt sätt försökte driva med
övriga deltagare, så fanns där även en stark underliggande rädsla för entiteter och entitetupplevelser, vilket observerades vid samtal och iakttagelser under vistelsen. Även förträngd
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rädsla för entiteter kan vara en anledning till Lars överdrivna och övermodiga beteende. På
detta sätt neutraliserade och oskadliggjorde han eventuella upplevelser av entiteter.
Övriga deltagare blev provocerade av Lars beteende vid de tillfällen han närvarade, varpå den mystika stämningen de upplevde bröts och resulterade i att upplevelser uteblev.

Grupperingar
Underkategorin grupperingar, visar på hur en upplevelse av kärnkategorin - atmosfären och
en känsla av den andra världen, för samman människor på olika plan. Deltagarna kom väl
överens och de fann det svårt att vara själva; ofta umgicks de i grupper bestående av två eller
fler deltagare. Detta skedde trots upprepade försök att få deltagarna att vistas mer självständigt. Vissa av de inneboende tyckte att undersökningen var intressant och deltog vid ett antal
tillfällen, vid fika och ouijasessioner. Flera av deltagarna hade svårt att släppa in utomstående
i deltagargruppen, trots att de flesta av deltagarna endast hade känt varandra mindre än en
dag.
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4. Sammanfattande analys
Undersökningen på Lindsberg visade på att upplevelser på platser med entitetkontinuitet går
att undersöka under relativt kontrollerade former. Emellertid är det troligtvis en förutsättning
att deltagarna har någon grad av känslighet, för att uppnå liknande kvantitet av upplevelser
under en tidsbegränsad period. Upplevelserna var många och karaktären på upplevelserna
överensstämde med typiska upplevelser på andra platser med entitetkontinuitet. Det fanns
inget tydligt samband mellan kvantiteten av tidigare upplevelser och mängden upplevelser på
Lindsberg. De som hade flest upplevelser var de personer som tolkade upplevelserna och
personifierade dessa (t.ex. upplevelse av en sträng kvinna).
Undersökningen visade att kärnkategorin utgörs av en säregen atmosfär, vilket var kontinuerligt under hela vistelsen. Den säregna atmosfären som ansågs vara en känsla av den
andra världen, påverkade deltagarna på flera nivåer och kunde relateras till typiska upplevelser på platser med entitetkontinuitet. Det är möjligt att atmosfären underlättar för ett förändrat
medvetandetillstånd, vilket i sin tur kan leda till entitetupplevelser. Detta antagande baseras
på att entitetupplevelser anses vara beroende av ett förändrat medvetandetillstånd; och platsens atmosfär verkar utgöra stimuli för percipienterna samt är ihållande under hela vistelsen
på platsen, även om den säregna atmosfären normaliseras efter en tid. Att platsens atmosfär
underlättar för ett förändrat medvetandetillstånd stärks även med att andra transcendenta
upplevelser lättare kunde upplevas (t.ex. ut ur kroppen upplevelser, lättare för att hamna i
meditativt tillstånd, kanalisering). Undersökningen visade även en tydlig förändrig i medvetandet vid symboliska handlingar, som att gå in/ut ur rum eller upp/ner för trappor. Symboliskt kan handlingarna tolkas som att personen träder in i ett heligt rum genom en handling.
När personen går ut ur rummet förändras medvetandet återigen. Entitetupplevelser har ur ett
jungianskt perspektiv ett symboliskt arketypiskt material, vilket tyder på att platsens atmosfär,
då den är beständig, kan orsaka projektion från det omedvetna i form av entitetupplevelser.
Upplevelserna på Lindsberg kom till uttryck på mycket olika sätt och var individuella. Jung
ansåg att upplevelser på en plats med entitetkontinuitet var en blandning av kvarvarande
psykiska energier och percipientens psykiska material. Baserat på det, kan det tänkas att
kvarvarande energier i form av atmosfär och närvaro sorteras ut och uppfattas av percipienten
ur dennes eget perspektiv; teorin kan ge en förståelse för det individuella och personliga
innehållet i upplevelser på platser med entitetkontinuitet. Samma upplevelsekontinuitet av
projicerat material från det omedvetna sker inte på platser som saknar entitetkontinuitet.
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Den mystika känslan och närheten till en annan värld som upplevs genom den säregna
atmosfären på platser med entitetkontinuitet kan relateras till den säregna atmosfären som kan
upplevas i äldre kyrkor och kapell, vilket ibland benämns som ”inbedda rum”. 24 Den säregna
atmosfären i inbedda rum anses ha uppkommit av den långvariga religiösa aktiviteten. Liksom platser med entitetkontinuitet menas platserna ge en känsla av närhet till det heliga eller
till den andra världen. En parallell kan även dras till det melanesiska begreppet mana som
beskriver objekt och platser vara ”laddade” med en mystisk kraft eller atmosfär. 25
Förhandsinformationen om en plats historia, tidigare entitetupplevelser på platsen samt
var upplevelserna har skett, verkar påverka upplevelserna till viss del. Emellertid kan förhandsinformationen inte anses vara orsaken till upplevelserna samt var de sker. I detta fall
uteblev upplevelser av mentalpatienter, åldringar och pojkar (barn). Att vissa typer av upplevelser uteblev, trots att de var strakt emotionellt laddade (t.ex. mentalpatienter) anser jag visar
på att upplevelserna är baserade på psykiskt material som överensstämmer med en eller flera
personers omedvetna. Likadana upplevelser på samma plats vid olika tillfällen och av olika
percipienter som är omedvetna om varandras upplevelser kan inträffa, vilket strypningskänslan och upplevelsen av att någon hade hängt sig på vinden, visade på. Platserna där upplevelserna inträffade visade på att kunskap om var tidigare upplevelser skett eller stämningsfull
(”kuslig”) miljö, inte är nödvändig för upplevelser. Detta baseras på att inga upplevelser
skedde i källaren, utom vid ett tillfälle då en deltagare befann sig i ett tranceliknande tillstånd.
Nästan alla upplevelser inträffade på platser i huset som inte hade en direkt emotionell historisk laddning, eller där tidigare entitetupplevelser hade rapporterats. Förhandsinformationen
om upplevelser på olika platser i Lindsberg verkade inte vara av betydelse.
Samtliga subjektiva upplevelser var relaterade till en ofta intensiv känsla. Även om inte
deltagarna var uttalat rädda, umgicks de ofta i grupper. Grupperingarna kan bero på osäkerhet
inför den abstrakta andra världen som ständigt var närvarande genom platsens atmosfär och
genom förväntan på upplevelser. Även om en kategori av deltagarna, skeptiker, ville ge en
rationell och logisk förklaring till upplevelserna, övergick dessa till att tillhöra kategorin
troende. Det vill säga, de relaterade upplevelserna till avlidnas andar.
Det jungianska typtestet visade att fem av sju deltagare var introverta. Samtliga introverta hade starka subjektiva upplevelser; även de extraverta hade subjektiva upplevelser, dock
var dessa inte lika uttalade och känslomässiga. Emellertid hade de extraverta personerna
objektiva upplevelser, vilket de introverta saknade. Att enbart extraverta personer hade
24
25
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objektiva upplevelser, kan bero på att personer som är extraverta relaterar sublima stimuli till
den yttre verkligheten; medan introverta personer relaterar sublima stimuli till ett inre personligt material. Extraverta känsliga personer som vistas på platser med entitetkontinuitet, där
atmosfären underlättar för ett förändrat medvetandetillstånd; uppfattar sublima stimuli från
atmosfären. Men i stället för att omedvetet relatera stimuli till den inre psykiska världen (som
introverta), projiceras den extraverta sublima stimuli utåt, mot ett objekt som symboliskt kan
relateras till stimuli och det egna psykiska materialet. Att extraverta personer även har subjektiva upplevelser, om än inte lika påtagliga och intensiva, kan bero på att den extraverta är
introvert i det omedvetna. Detta kan även betyda att även introverta personer kan ha personliga objektiva upplevelser, men troligtvis svagare eller inte lika uttalade som extraverta personer. Fokuseringen på yttre objekt med symbolisk betydelse hos extraverta kan förklara mer
objektiva upplevelser som poltergeistupplevelser (vilket kan relateras till platsbunden entitetkontinuitet). De psykologiska funktionerna verkar vara av underordnad betydelse, då dessa
inte visade på något samband med karaktären på upplevelserna. Emellertid är det möjligt att
en mer utförlig analys kunde visa på ett samband mellan psykologiska funktioner och hur
upplevelserna kommer till uttryck och tolkas.
Om det höga antalet introverta deltagare var en tillfällighet, eller om introverta över lag
är känsligare för entitetupplevelser än extraverta personer är oklart. Dock är det troligt att
introverta personer har en annan uppfattningsförmåga av entitetupplevelser, då stimuli på en
plats riktas mot det egna psykiska materialet och kan bli en stark emotionell upplevelse.
Extraverta personer, som riktar den psykiska energin mot den yttre världen, kanske inte alltid
registrerar de objektiva upplevelserna, utan tar dem för normala. Om de dessutom har svårigheter att tolka upplevelserna, eftersom de inte relaterar dem till den inre psykiska världen,
liknande introverta personer, är det troligt att de inte uppfattar sig som känsliga för entitetupplevelser (eller att de alls har haft upplevelser).
Situationen som sådan – att vistas på en plats med entitetkontinuitet resulterar i ett sökande efter att förstå sina upplevelser och helhetssituationen. Att få en förståelse för platsen
och upplevelserna, yttrar sig genom att utforska platsen och på andra sätt söka efter ledtrådar,
till exempel kommunicera med andar och fantisera om vad som hänt på platsen tidigare.
Andliga handlingar som ouijasessioner, verkar vara relaterade till en del av upplevelseskeendet. I detta fall var det tydligt med Doktor Gustaf Croona, Alma och flickorna. Längtan efter
att förstå ”den andra världen”, andedimensionen och sina upplevelser, kan yttra sig i ett
samspel mellan percipienten och den uppfattade subjektiva omgivningen, det vill säga den
andra världen. Genom att söka svar i den fysiska, mer påtagliga världen - liksom Jung och
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hans vän i Buckinghamshire och deltagarna på Lindsberg gjorde, kan en annars svårgreppbar
och abstrakt situation bli en mer konkret verklighet för upplevarna.

Entitetupplevelser som projicerat symboliskt material
Det symboliska materialet i upplevelserna kan förstås som symboler av projicerat psykiskt
material i form av arketyper och komplex från det omedvetna eller delvis omedvetna. 26 Två av
deltagarna hade starka och återkommande upplevelser av en manlig styrande kraft (D. G. C.),
vårdare och små flickor (mylingar). Deras upplevelser av små flickor och D. G. C. verkade
även påverka andra deltagares upplevelser och agerande på Lindsberg. Speciella känslomässiga band upprättades med återkommande upplevelser av liknande karaktär, vilket var mycket
tydligt med vårdaren vid rullstolen samt flickorna i trappen och på vinden. Nämnda upplevelser som analyseras är inte relaterade till deltagarnas psykiska materiel, då inga större personliga upplevelseanalyser har utförts. Den jungianska tolkningen är här endast till för att ge en
förståelse av hur upplevelserna symboliskt kan relateras till arketypteorin.
Den mörka kontrollerande kraften på Lindsberg kan förstås som en skuggarketyp, projicerad av de två deltagarna (Janne och Mats) som upplevde den. I början av vistelsen var den
styrande kraften könsneutral, men upplevdes redan efter en kort tids vistelse på Lindsberg
som manlig – av Janne och Mats. Den manliga mörka kraften beskrevs som kontrollerade och
hindrade andar på Lindsberg från att kommunicera med deltagarna, samt från att gå vidare till
en annan (bättre) värld. Upplevelserna blev personifierade i Doktor Gustaf Croona (D. G. C.)
och var relativt lätta att överblicka upplevelsemässigt. Det förekom inte någon närmare
beskrivning om utseende, karaktär eller varför han upplevdes agera som han gjorde. Även en
sträng kvinna som styrde på Lindsberg upplevdes av en deltagare (Karin), dock hade hon
ingen upplevelse av den manliga styrande kraften (Doktor Gustaf Croona). Skuggarketyper är
symboliskt av samma kön som personen vilken omedvetet projicerar sin skugga. Detta stärker
teorin om att upplevelsen av en styrande kraft är en projicerad skuggarketyp, då Janne och
Mats upplevde den styrande kraften som manlig, medan Karin upplevde den som kvinnlig.
Både den kontrollerande mannen och kvinnan förknippades med Dr. Bergs rum. Skuggan är
den del av jaget som inte är medvetandegjord och är oönskad hos personen, det vill säga
bortträngda personlighetsdrag som projiceras på andra – eller som i detta fall på en abstrakt
upplevelse. 27

26
27

S. K. Duppils 2010, s. 66-69.
C. G. Jung 1964 s. 169-188.
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De vitklädda vårdarna som upplevs vid flera tillfällen av Janne och Mats är intressanta,
då det är ovanligt att upplevelser, på platser med entitetkontinuitet, av ”män i vitt”. Emellertid
är upplevelser av en kvinna i vitt ett återkommande tema på platser med entitetkontinuitet,
vilka ofta benämns som ”vita frun” eller ”vita damen”. Då den andra världen upplevs vara
påtaglig och vid ett par tillfällen omtalas i sammanhang som ”(gå till) ljuset”, kan det antas att
den vita färgen på männens kläder visar på överskridandet mellan liv och död. De vårdande
egenskaperna hos männen i vitt, eller vårdarna, var obefintlig – liksom eventuella patienter.
Männen i vitt upplevdes gå runt på Lindsberg och samtalar med varandra (och även med
Janne vid några tillfällen) och försöker släcka en eld på vinden. Det passiva beteendet hos
männen i vitt gör att de mister mycket av symboliken som vårdare. Istället blir fokuseringen
på hur männen i vitt försöker släcka elden samt deras ångest för hur patienter på Lindsberg
behandlades. Symboliken som kan uppfattas relatera till ”männen i vitt” skulle kunna vara en
hjältearketyp. Männen i vitt tar upp en symbolisk strid med elden för att rädda patienterna
som de känner ett moraliskt ansvar för. Hjältearketypen kan här visa på hur de vitklädda
hjältarna försöker hjälpa patienterna till ljuset från den mystika andra världen på Lindsberg.
Hjälten är en symbol för psyket och ska ge personen den styrka som Jaget saknar. Hjältens
roll är att utveckla individens medvetande om sina styrkor och svagheter för att kunna hantera
svåra händelser i livet. 28
De små flickorna (mylingarna) var en återkommande upplevelse på olika plan för deltagarna; och även om de föräldralösa flickornas utseende, karaktär och agerande beskrevs, var
det svårt att förstå om det var en eller flera flickor som deltagarna upplevde. Flickorna kan ur
ett jungianskt perspektiv uppfattas som en outvecklad eller barnslig anima, men kan även ses
som en skadad barnarketyp. I en upplevelse beskrivs en liten flicka bära på en trasig docka
(utan armar och ben) som hon har fått på barnhemmet. Symboliskt kan det övergivna barnet
visa på total utmattning och isolering som är grundad i en smärtsam konfliktsituation. Att
dockan saknar armar och ben kan visa på svårigheter att hantera situationen samt gå vidare i
livet. 29
Dessa tre typer av återkommande upplevelser var främst upplevda av två deltagare, men
införlivades i de andra deltagarnas upplevelser. Det är möjligt att om personen/personerna
som omedvetet projicerade upplevelserna, hade vistats på en annan plats med entitetkontinuitet hade det symboliska budskapet varit desamma – även om det hade följt ett annat tema. I

28
29

C. G. Jung 1964, s. 110-128.
C. G. Jung, 1977, s. 18-20.
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detta fall var temat i symboliken relaterat till Lindsbergs historia och yttre symboliska förutsättningar.

Utmynnande frågeställningar


Kärnkategorin i form av en säregen atmosfär verkar påverka percipienter genomgående under vistelse på plats med entitetkontinuitet. Kan atmosfären ses som den viktigaste aspekten vid platsbunden entitetkontinuitet för upplevelser?



Kan säregen atmosfär på en plats resultera i ett förändrat medvetandetillstånd, som
påverkar det omedvetna eller delvis medvetna, vilket projiceras och leder till entitetupplevelser?



Kan påtagliga symboliska handlingar, till exempel in/ut ur rum eller upp/ner för trappor orsaka förändring i medvetandet, vilket underlättar för entitetupplevelser?



Relateras säregen atmosfär på platser med entitetkontinuitet omedvetet som en helig
plats där en annan värld än den fysiska är nära?



Entitetupplevelser väcker starka känslor hos percipienter, beror det på att upplevelserna är projicerade emotionella komplex?



Kan de många entitetupplevelserna, kanaliseringen, ut ur kroppen upplevelser och underlättad meditation, bero på att platser med entitetkontinuitet underlättar för ett förändrat medvetandetillstånd.



Kan de negativa känslorna som uppkommer vid de olika upplevelserna (ångest, sorg,
ondska), tyda på en kollektiv skuggarketyp, och är det skuggarketypen som är vanligast på platser med entitetkontinuitet?



Beror det på en arketypisk föreställning om att entiteter existerar i en annan dimension
som tränger bort det rationella tänkandet och resulterar i att personer tillhörande skeptiker övergår till kategorin troende?



Beror grupperingar på platser med entitetkontinuitet, på osäkerhet och rädsla, eller är
det ett allmänt socialt fenomen?



Beror uteblivna upplevelser på platser som till utseende och historia är ”stämningsfulla” på att omgivningens utseende har en underordnad betydelse vid platsbunden entitetkontinuitet? Beror det även på att platser och interiör som symboliskt kan reflektera
percipientens psykiska material är av stor betydelse för att upplevelser ska ske?



Sker ett automatiskt sökande efter svar till upplevelser och situationer på platser med
entitetkontinuitet? Och formar det upplevelserna?
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Har extraverta personer fler objektiva upplevelser än introverta personer? Kan i så fall
ett samband finnas mellan extraverta personer och poltergeistupplevelser?

Metodkritik
Vid undersökningen deltog alltför många personer, vilket gjorde det svårt att reda ut i vilken
kronologisk ordning upplevelserna skedde. Eventuellt var det den stora mängden deltagare
som orsakade övriga problem vid undersökningen. Däribland att deltagarna tenderade att
grupperas; en mer solitär vistelse kunde ha bidragit till fler upplevelser. Att deltagarna berättade om sina upplevelser för varandra sker emellertid även vid mindre grupperingar, då det är
naturligt att det finns ett behov av att diskutera sina eventuella transcendenta upplevelser och
funderingar kring dessa.
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Dokumentation
CD 1-7: Intervjuer, stillbilder samt delar av ouijasessioner
CD 1/7: 22/8 2008
Janne 19.45
Anna 20.00
Mats 20.29
Karin 20.41
Thomas 20.56
Lisa 21.03
Stillbilder
CD 2/7: 23/8 2008
Samtal med handledare 9.47
Janne 9.57
Anna 10.05
Lisa 10.24
Lisa 10.32
Janne 13.12
Mats 14.59
Mats 15.05
Thomas 15.07
CD 3/7: 23/8, 24/8 2008
23/8
Patrik 15.17
Samtal med handledare 15.28, 15.29
Deltagare i trappan 21.40, 21. 43, 21. 45
Ouijasession 22.45, 22.46
Stillbilder – arkivfoton
Stillbilder
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24/8
Anna 11.48
Samtal med handledare 12.01
Mats 13.01
CD 4/7: 24/8 2008
Janne 16.44
Patrik 17.12
Karin 17.43
CD 5/7: 24/8 2008
Lars 18.34
Thomas 18.58
Lisa 19.05
Janne 19.19
Janne 21.04
Lisa 21.16
Janne i rullstolsrummet 21.43
CD 6/7: 24/8, 25/8 2008
24/8
Ouijasession 21.59
Ouijasession 22.06
Stillbilder
25/8
Janne 6.48
Karin 7.01
Thomas 7.15
Lisa 7.21
Patrik 7.26
Stillbilder
CD 7/7: Digitalfoton från Lindsberg (263 st.), samt färgförändring vid ouijasession.
Band 1-2: Nattvandring med deltagare
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Bilaga 1. Planritning över Lindsberg
Bilaga 1:1 Första våningen
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Bilaga 1:2 Andra våningen
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Bilaga 1:3 Vindsvåning
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Bilaga 1:4 Källaren
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