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Sammendrag 

Det skjer helt uventet. Lyder uten opphav. En gjenstand beveger på seg uventet. Du er alene, 

men noe berører deg. Det kan være skremmende og underlig. Noe hender som forstyrrer 

forventningen av virkeligheten. Den materielle og romlige orden brytes. Hjemsøkelsen finner 

sted. På den andre siden av hjemsøkelsen sitter du igjen med et valg om hvor du skal plassere 

opplevelsen i din forståelse. Var det bare innbilning? Kanskje det var vinden? Men vinduene 

er lukket. Et gjenferd?  

Og hvor vil menneskene rundt meg plasser min opplevelse, og hva forteller det de om meg? 

Det er kanskje best å ikke fortelle om det til noen.  

Denne oppgaven er et casestudie av en dagligvarehandel i en liten bygd midt i en stor skog et 

sted i Norge. I over 20 år har merkelige ting hendt her. Småting, som å finne et ting, en vare, 

på gulvet om morgenen som ikke lå der da det stengte kvelden før. Ingenting å bry seg om. 

Men iblant er det vanskeligere å overse. Det dukker opp mønstre og formasjoner. 

Sjokoladeplater i rekke etter hverandre på gulvet. Prislappene som ble hengt opp i går kveld 

ligger plutselig i en sirkel på gulvet morgenen etter. Det må ligge en intensjon bak. Det må 

bety noe.  

Da butikken skal pusses opp tiltar de merkelige hendelsene, og etter hvert er det mange som 

opplever det og blir berørt av det. Kunder, ansatte, elektrikeren som stadig må komme og 

reparere. Ting går i stykker, strømmen oppfører seg uforutsigbart, det er vann på gulvet, frukt 

kastes gjennom luften. Tunge kasser med poteter løftes opp og slippes ned på gulvet. Midt i 

åpningstiden. Folk blir skremt.  

Gjennom intervjuer, samtaler og deltagende observasjon har jeg utarbeidet en 

aktørnettverkteoretisk utredning av dagligvarehandelens angivelig overnaturlige innvirkning 

på mennesker og deres fysiske omgivelser. Aktørnettverkteori (ANT) er valgt som teoretisk 

og metodologisk utgangspunkt på bakgrunn av forklaringen om handling som plassert i 

symmetriske nettverk, eller kollektiver, av humane og ikke-humane deltagere. En strengt 

empirisk tilnærming til feltet, med åpenheten om hva som har agens (kan handle), er 

fundamentet for oppgaven. På bakgrunn av etiske hensyn og ambisjoner om å stille spørsmål 

ved, og utforske vitenskapens grenser for anerkjennelse, forfekter oppgaven å unngå å 

forklare vekk fenomen ved å tvinge menneskelige erfaringer inn i fastlagte teoretiske rammer 

for forståelse. Tilnærmingen til fenomenet avgjør dets eksistens. 
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Utredningen og analysen peker på hvordan «det overnaturlige» i effekt betyr tildelingen av 

intensjonelle forklaringer på de ekstraordinære hendelsene. Gjenferdet handler gjennom 

objektene som «humaniseres» av informantene ved å bli oppfattet som uttrykk for gjenferdets 

vilje. Avdøde personers vedvarende tilstedeværelse. Gjenferdet identifiseres, gis navn og 

plasseres i historien. Dagligvarehandelens mystiske hendelser medieres gjennom aviser og 

radio, og det lages TV-program om butikken, de ansatte og hendelsene der «researchere» og 

en synsk person presenterer et komplett begrepsapparat og forståelsesramme for hendelsene. 

Den synske sender de dvelende sjelene videre, og det blir roligere i butikken.  

Nå vet alle om hva som skjer i butikken, og det som var en bevart hemmelighet i frykt for 

sosial sanksjonering, å bli stemplet som gal, miste kunder eller bli hengt ut, er nå blitt til et 

(stort sett) forenende tema for interesse. Folk kommer til butikken og snakker om gjenferd, 

om livet etter døden, de er nysgjerrige og spør og deler sine egne historier. Et rom for tro er 

blitt etablert, forent om gjenferdets eksistens, og ladet av den elektriske forventningen om når 

neste hjemsøkelse vil finne sted. Populærkulturen spiller en rolle både i fornektelsen og 

aksepten\utviklingen av menneskers tro og virkelighetsforståelse. 

 Det foregår et samspill i teorien og i empirien som understreker gjenferdets flertydighet og 

flyktighet. En utveksling mellom fakta, Durkheims begrep om fetisj, og Latours begrep om 

factish. Fakta, der erfaringen av gjenferd underbygger andres opplevelse av det. De deler 

hverandres faktiske opplevelse av virkeligheten. Fetisj hvor samholdet rundt aksepten for 

gjenferdets eksistens forsterkes av deres felles tro på det. Samtidig er dette også skeptikerens 

beskyldning, at gjenferdet er en projeksjon av de «troendes» galskap eller selvhevdelse. For 

vitnet selv er gjenferdet, selv når det er motvillig, blitt forstått som ekte på en eller annen 

måte når de forsøker å systematisere det – en factish.  

Å stille spørsmål ved om noe er relevant er ikke det samme som å stille spørsmål om det er 

ekte. Og når noe er definert som ekte er blir konsekvensene av det ekte.  

Poenget her er at det kan finnes flere former for eksistens enn hva det vitenskapelige 

verdensbilde anerkjenner, og disse har evnen til å handle uavhengig av vitenskapelig 

avvisning. De sosialt aksepterte eksistenser speiler et rasjonelt, fornuftsbasert verdensbilde 

som er sterkt medvirkende i å opprettholde en separasjon mellom to virkelighetsdomener: 

Naturen og samfunnet. Naturen tilskrives objektene, de kalde fakta og årsaksforklaringer- de 

ikke-humane aktører. Samfunnet tilskrives menneskene, de humane aktører, de varme, 

subjektive og intensjonelle forklaringer. Dette er en falsk dualisme, og gjenferdets evne til å 
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flykte sømløst fra det ene til det andre virkelighetsdomene, eller operere i begge to samtidig, 

kaller på et behov for begreper som favner om det flytende, usikkerheter, det flyktige, 

ubestemte, ekstraordinære, som ikke kan fastholdes i statiske kategoriseringer.  

For, som studien viser, skapes virkeligheten i relasjoner. Aldri isolert. Aldri alene. Det foregår 

i de utallige, uventede koblinger og sammenfiltringer, i relasjonene mellom de humane og de 

ikke-humane aktørene. Sammen er vi overnaturlige.  
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Forord 

Arbeidet med denne oppgaven har vært en fantastisk reise. Den har gitt meg nye innsikter, 

inspirasjon og perspektiver som jeg er dypt takknemlig for. Jeg vil rette en stor takk til 

deltakerne i prosjektet. Det er hundrevis av dere, men jeg vil særlig takke de ansatte og 

kundene i dagligvarehandelen, og innbyggerne i bygda som har tillat meg å dykke inn i deres 

hverdag. Dere er hverdagens helter i universets frontlinje.  

Tusen takk til min veileder Bjørn Schiermer Andersen som gjennom vårt to år lange 

masterprogram har vist meg at sosiologien rommer en høyere himmel enn jeg ante eksisterte. 

Uten kreativitet og nytenkning vet vi ingenting. Takk for støttende og konstruktive 

tilbakemeldinger, det har betydd enormt mye.  

En stor takk til mine enestående medstudenter. Dere har tilført lys, farge, inspirasjon og glede 

til min hverdag. Deres talentfullhet og kritiske sans har skjerpet mitt intellekt. Deres hjerter 

har holdt meg varm.  

En stor takk rettes til mine samboere i vårt vidunderlige hus på Frøen. Martin, Gabriel og 

Torstein. Dere er progressive og får vårt kollektiv, vår hverdag, til å syde av kreativitet og 

glede. Sammen har vi skapt et herlig sted på jorden. Fantasien setter aldri grenser.  

Så en evig takk til min familie som har støttet meg og hjulpet meg så mye. Dere er 

fundamentet jeg har kunnet jobbe ut ifra, og deres generøsitet og omtanke er grenseløs. Det er 

forbilledlig. Tusen takk til alle mine venner. Deres interesse for hva jeg har skrevet om har 

gitt meg motivasjon og inspirasjon. Tusen takk til Ingvild Nilsen.   

Under de to årene masterprogrammet har vart har tre mennesker jeg har fått den store æren av 

å bli kjent med gått bort. Ole Olai Kristiansen, Nickolas Ljungberg og Heidi Ulveie Willoch. 

Dere er pionerer. Dere er mine venner.   

Min kjære bror Jarl-Eirik som viet meg inn i mystikkens verden allerede som barn. Du 

fortjener en stor, stor takk. Du sådde nysgjerrighetens frø som spiret og motiverte meg til å 

utforske verden og å skrive denne oppgaven. Nå er du min bror i døden, men jeg vil aldri tvile 

på din tilstedeværelse.  

Lars Birger Davan. Oslo, mai 2019. 
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1 Introduksjon 

Denne oppgaven behandler et tema som sjeldent berøres av sosiologien. Temaet har fått leve 

hos kulturhistorikere og folklorister, i noens formening er det et tema bare for psykologien. I 

mellomrommet mellom de akademiske disiplinene, finnes det overnaturlige, og mer spesifikt 

gjenferdet – likt gjenferdets (u)natur, som i sin essens beveger seg mellom det fysiske og det 

metafysiske, mellom fortid og nåtid, tro og rasjonalitet. Gjennom tiden har det overnaturlige 

holdt seg levende i folket, fantasien, fiksjonen og fortellingen, avfeid av vitenskap og drevet 

vekk og forvandlet av religion.  

I strid mot fornuften, og I strid mot den etablerte troen: Gjenferdet er et vesen av liminalitet. 

Det er belastet med assosiasjoner til den klassiske spøkelsesfortellingen, en av verdens eldste 

fortellinger1, og bilder av den lakenkledde, hvite eller grå skikkelsen som rasler med lenker og 

sprer uhygge i natten. Slik hører gjenferdet mer hjemme i en tegneserie for barn enn innenfor 

akademias murer. Det er slik ikke merkelig at temaet kan vekke smil og latter når det snakkes 

om andres opplevelser av det eller frydefulle grøss når det portretteres i populærkulturen. 

Grøsset finner sitt ekko i vitenskapens fjellvegg, men tilbake er det ingen fryd å føle. 

Gjenferdet, det overnaturlige, er metafysisk, og derfor per definisjon, utenfor det empirisk 

vitenskapelige område. Eller, det man ikke kan danne vitenskap om. Det overnaturlige 

fenomen lar seg ikke undersøke med vitenskapelig metode, og er derfor av liten interesse for 

naturvitenskapene. Det kan ikke måles, gjenskapes, testes, observeres. I humaniora er 

fortellingenes liv det interessante – forestillingenes liv blant folk og kulturer gjennom tidene. 

Fortellinger er et produkt av forestillingsevnen – kreativiteten. Kreativitet skaper noe som 

ikke var der fra før av, eller gjør en ting om til noe annet. Forestillingsevnen har evnen til å 

gjøre noe naturlig til noe overnaturlig. 

Ordet overnaturlig, supernatural, insinuerer at noe hører til utenfor naturen. Om det naturlige 

er det normale er det overnaturlige unormalt. Om det naturlige er det som tilhører denne 

verden, er det overnaturlige ikke det. Emile Durkheim definerte det overnaturlige som: “any 

order of things that goes beyond our understanding… the world of mystery, the unknowable, 

or the incomprehensible… that escapes science, and clear thinking” (Durkheim, 1995, s. 26) . 

                                                 
1 Plinius den yngre (61-115 evt.) skriver om det vi i dag ville ansett som en typisk spøkelseshistorie, med et 

hjemsøkt hus, lyden av klingende kjetting i natten, et pekende, blekt gjenferd av en gammel mann. En ufullendt 

begravelse. (Waskul, 2016, s. 19-21) 
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Følger man denne definisjonen, vil det overnaturlige fenomenet, om man finner en naturlig 

forklaring på det, transformeres til et naturlig fenomen, og vil ikke lenger være en del av 

denne «world of mystery, the unknowable or the incomprihensible». Forestillingsevnens 

forvandling av det naturlige til det overnaturlige er, med rasjonalitetens verktøy, reversibel.  

Men hvor går grensen mellom forestilling og virkelighet? Hvilken autoritet trekker grensene 

og vokter den? Er det plass til flere former for eksistens? 

For å utforske disse spørsmålene retter vi oppmerksomheten mot caset som denne oppgaven 

vil dreie seg om: En hjemsøkt butikk i en liten bygd i en stor skog på et avsides sted i Norge. 

1.1 Kort om caset 

 En tidlig morgen før solen har stått opp i en liten bygd midt i skogen går en mann på jobb i 

dagligvarehandelen han jobber i. Blikket hans trekkes straks mot gulvet langs hyllen nærmest 

kassen. Der ligger det sjokoladeplater pent ordnet på rekke etter hverandre langs hyllens 

lengde. Det var ikke slik de lå da han stengte butikken kvelden før. Han plukker de opp og 

legger de tilbake i hyllen og går videre. En annen dag er det hans kollega som åpner butikken. 

Hennes oppmerksomhet rettes umiddelbart mot fruktavdelingen. Ananas står stilt opp i en 

ring midt på gulvet. Hun plukker de opp og legger de tilbake i hyllen hvor de hører hjemme, 

og går videre. Det blir til en vane å rydde varer opp fra gulvet hver morgen før butikken 

åpnes. Varer som lå i hyllen sin da butikken ble låst kvelden før. En dag kommer en kunde 

inn i butikken og spør butikkarbeideren om hun ser de to mennene som sitter borte ved 

isdisken og spiller kort. «Nei» svarer hun forbløffet. Det er ingen der. Denne mannen må være 

gal, tenker hun og går videre.  

Så begynner den ene ansatte å finne fjær overalt i butikken. En enkelt, stor sort og hvit fjær. 

Den dukker opp på kontoret hans, i kassa, på gulvet. Han flytter på den, men så er den tilbake. 

«Det er fugler i butikken», tenker han, «Vi må ringe skadedyrbekjempelsen og løse 

problemet». Ingen finner fuglen.  

Det elektriske systemet i butikken er ikke i orden. Lyset går av og på. Kjøleanlegget skrur seg 

av flere ganger om dagen, noe som forsurer miljøet mellom kollegene da ingen vil innrømme 

hvem som trykker på bryteren. De elektriske gardinene som dekker til frukten om natten går 

opp og ned midt på dagen. Elektrikeren kommer for å ordne opp. I løpet av få dager med å 
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jobbe alene i butikken begynner han å føle seg redd. Han får en følelse av at han er uønsket, 

men ikke av de som har ansatt han til å gjøre jobben. En morgen han står på stigen alene i 

butikken, faller en kålrot ut av hyllen sin bak kjølegardinen, den detter ned på gulvet og triller 

de 5-6 meterne bort til stigen elektrikeren står i og jobber. Dette vekker så mye frykt i han at 

han nekter å jobbe alene mer i butikken. De ansatte i butikken begynner å snakke seg imellom 

om alle de merkelige tingene de opplever som de ikke helt kan forklare hvorfor skjer. De har 

holdt sine opplevelser av uforklarlige og merkelige hendelser for seg selv frem til nå. De har 

vært skremt, undrende, redde, engstelige, mistenkt seg selv for å bli gal, eller mistenkt andre 

for å være gale. En som har jobbet der lengst, kommer ut med at det har vært slik i over 20 år. 

De har fryktet for sitt eget rykte, men nå som de snakker om hva som skjer med hverandre 

opplever de i stedet å finne trygghet og bekreftelse i det de forteller hverandre. For sammen 

understøtter deres historier hverandres opplevelser av at virkeligheten slik de forventet at den 

skulle være, ikke lenger er slik. 

1.1.1 En hemmelig virkelighet 

Butikksjefen merket helt siden han begynte i jobben for flere år siden at «noe mystisk skjer» i 

butikklokalene hans, men etter en omfattende oppussing tiltar de mystiske hendelsene 

voldsomt i hyppighet. Han forteller allikevel ikke om dette til noen. I flere år holder han for 

seg selv alle hendelsene som han ikke kan forklare, som da datamaskinen på kontoret 

begynner å skrive på egen hånd i dokumentene han jobber med, eller mobiltelefonen slår 

numre uten at noen er tilstede. På et tidspunkt, midt i åpningstiden, blir han plutselig lammet 

av lyden av en eksplosjon så kraftig at det piper i ørene hans. Den eneste kunden som er i 

butikken akkurat da kaster seg ned på gulvet og holder seg for ørene. Lyden er overveldende, 

men han ser ingen eksplosjon: «Hva i helvete er det som skjer her?! Det spøker i denne 

butikken!» Men butikksjefen rister på hodet og sier han ikke har hørt noen ting selv om det 

fortsatt piper i ørene hans etter lyden han ikke kan forklare opphavet til. 

Hvorfor nekter han for at han hørte lyden han akkurat hørte? Han er redd folk vil tro han er 

gal. Han er redd for å miste kunder om de oppdager at butikken hans er «hjemsøkt». Han er 

redd hva andre folk vil si om han.  

Med tiden blir det, slik han forklarer, vanskelig å holde skjult at det foregår mystiske ting i 

butikken, både for ansatte og kunder. I begynnelsen snakker han kun om hendelsene med 

elektrikeren og en av hans mest tiltrodde kollegaer. De har begge opplevd flere ting de ikke 
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kan forklare i butikken, men de blir først enige om ikke å snakke med de andre ansatte om 

det- Kanskje de ikke ønsker å jobbe der lenger?  

Men rekkevidden av de mystiske hendelsene viser seg å være større enn dette. De andre 

ansatte begynner snart å snakke om hva som skjer, og det samme gjør kundene ettersom de 

også opplever «stemninger, følelser og hendelser» når de oppholder seg i butikklokalet. 

Stabler med esker fulle av nybakt brød ramler ut av hyllene og utover gulvet midt i 

åpningstiden. En pall med tunge potetsekker faller over inngangspartiet. En dag i juni 2016 er 

det så mye «uro» i butikken at de ansatte velger å holde den stengt.  

Det snakkes i hele bygda om hva som foregår der nå. Butikksjefens overordnede fra 

regionkontoret har også fått det med seg. Og en dag da hun er på besøk i butikken og selv 

opplever hvordan elektronikk oppfører seg merkelig der, så skriver hun en mail til det 

populære TV-programmet «Åndenes Makt» og forteller om hendelsene i butikken. 

Programmet går (på tidspunktet for denne oppgaven) i sin 15. sesong og har på det meste 

samlet 500 000 nordmenn foran skjermen hver uke (Wikipedia, 2018). Da mailen er sendt går 

det ikke mange måneder før hele det norske folk også blir fortalt historien om hva som skjer i 

lokalbutikken i den lille bygda i skogen. For å sette seerne i en sinnsstemning av mystikk, 

grøss og uhygge brukes musikk, lydeffekter, kameraeffekter og gjenskaping av historiene som 

fortelles. TV-programmet om butikken følger den samme dramaturgien som de andre 

episodene av «Åndenes Makt», hvor seeren presenteres for et bestemt sted hvor overnaturlige 

fenomen forårsaker problemer for menneskene som bor eller jobber der. Deretter blir et 

medium tilkalt for å gjøre noe med «problemene». I siste del av programmet forsøker 

programlederen å finne historiske bevis for hvilke personer som hjemsøker stedet, og de 

besøker den hjemsøkte lokasjonen igjen for å se om ting har blitt bedre etter mediumet 

besøkte stedet. 

Medieringen av hendelsene i lokalbutikken setter rammene for hva det er som forårsaker de. 

Det snakkes om gjenferd, og ånder som ikke har «dratt videre». Åndene identifiseres som 

tidligere eiere av butikken, med navn og bilde, og deres familier blir intervjuet i TV-

programmet.  

Det som startet som butikksjefens opplevelse av mystiske hendelser med butikkvarene og det 

elektriske anlegget som han ville holde for seg selv er nå et fenomen hvem som helst i landet 
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kan få høre om. Så hva skjedde med frykten for å dele opplevelsene i frykt for hvordan andre 

ville oppfatte det?  

1.1.2 Overnaturlig på alvor 

Tro på det overnaturlige er utbredt og ganske alminnelig (Raahauge, 2016, s. 59). Det er gjort 

mange studier som indikerer at tro på det overnaturlige er uavhengig av sosiodemografiske 

variabler som rase, utdanning, kulturell-, økonomisk- eller klassebakgrunn (Rice, Fox, Gallup 

Organization, Thomas, Goode i Waskul, 2016, s. 14-17) (Moore i Goldstein et al., 2007, s. 4).   

Fenomenet vi ser på her er det som blir omtalt som et overnaturlig fenomen- en ånd, gjenferd, 

poltergeist eller spøkelse. Det sosiologisk relevante her er hvordan de overnaturlige 

hendelsene har effekt på relasjonene til menneskene og objektene som berøres av det, og 

hvordan nettverket av aktører, med utgangspunkt i det overnaturlige fenomen, stadig vokser 

til etter hvert å nå nasjonal kringkasting. Underveis i utvidelsen av aktørnettverket virker det 

til at relasjonene til fenomenet, til de humane og ikke-humane aktørene som er relatert til det 

forandrer seg. Hyllene i butikken går fra å stille ut varer til å bli et sted for potensielt å 

oppleve tegn på et liv utenfor denne fysiske eksistens. Frukten i grønnsaksavdelingen får 

mennesker som besøker butikken til å undre over livet etter døden.  

En eldre dame som hadde hørt beretningene om hva som foregikk i butikken, ønsket å se dette 

med egne øyne. Med dårlig helse ble hun hentet i sitt hjem av en av de ansatte i butikken og 

kjørt til butikken hvor hun fikk sitte på en stol i grønnsaksavdelingen midt på dagen. 

Butikksjefen sa at om hun satt der noen timer ville hun selv få oppleve at mystiske ting skjer 

der. Etter en time ser hun at en lime fra frukthyllen svever ut i luften før den blir kastet 

gjennom lokalet, tilsynelatende av usynlige krefter. Rystet over det hun hadde opplevd ble hun 

kjørt hjem og lå søvnløs den påfølgende natten. Damen døde noen måneder senere.  

- historie fortalt av Anders, butikkansatt 

Samtidig er frykten de som opplever de mystiske hendelsene har for å bli sanksjonert av 

samfunnet rundt de og stemplet som gale om de erkjenner det et vitne om at det finnes sosiale 

grenser for erkjennelse av virkeligheten. Selv om fenomenet etter hvert blir viden kjent og 

mange mennesker aksepterer den overnaturlige forklaringen, er det fortsatt flere som tenker at 

dette er historiene til noen i overkant kreative, eller spekulative, folk som lurer tusenvis av 

mennesker til å tro at et gjenferd opererer i lokalbutikken. Altså er bevisstheten om at det å 

hevde at man har erfart noe overnaturlig kan lede til sosiale sanksjoner, berettiget. På samme 

tid har beretningen stor appell.  
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1.1.3 Åpenhet, frihet, kunnskap 

Skepsis finnes. For de «utenfor» finnes skepsis på grunn av de angivelig overnaturlige 

hendelsene. For de «innenfor» finnes skepsis der ute på tross av deres angivelige førstehånds 

erfaringer med det overnaturlige. Det som skiller de to, kan kort uttrykkes som at den ene 

siden mener at alt har sin naturlige forklaring (årsaksforklaring). Den andre siden hevder at 

man må ty til overnaturlige forklaringer (formålsforklaringer\intensjonelle forklaringer). Det 

er en løs tråd, den som kan lede oss til kilden- til årsaken. Er årsaken faktisk et gjenferd, 

henger den naturlige forklaringen i en tynn tråd, men det vil også fortsatt den overnaturlige 

forklaringen gjøre, i møtet med omverdenen som ikke tror på slikt. Koker dette ned til et 

spørsmål om tro? Nei. 

«Of course there are frauds, and there is postmodern mumbo-jumbo, just as there is bad 

science, but a sceptic needs to distinguish between the wheat and the chaff, and one cannot be, 

at the same time, both skeptical and evangelical” (Lamont, 2013, s. 251).  

Selve denne studiens grad av sårbarhet for å bli kategorisert som postmoderne «mumbo-

jumbo» tilbyr en interessant anledning for akademisk selvransakelse. Dette forsøket på å 

tilnærme seg noe utilnærmelig, flyktig og sårbart, som intenderer via relativisme å begripe en 

virkelighetsforståelse mange vil se på som et steg tilbake på veien mot en positivistisk, 

vitenskapsbasert forståelse av verden. Slik er den til en grad postmodernistisk. Den graden 

ville økt med en «anything-goes-approach» som like enkelt som skeptikeren kan si «dette er 

tull», kan produsere ordene «dette er sant». Oppgaven peker til at modernismen ikke tilbyr 

den åpenheten som kreves for å begripe det ubegripelige, et rungende ekko fra Bruno Latour: 

«We have never been modern!» (Latour, 2003). Men hensikten er ikke å dekke på bordet til 

den usynlige gjesten gjenferdet. Det er virkelig heller ikke hensikten å granske menneskers 

hverdag med et skeptisk og kritisk blikk. Jeg vil komme til å skrive at gjenferd finnes, men på 

hvilken måte det finnes er oppe til diskusjon. Den sosiologiske tilnærmingen og ANT (Aktør-

nettverk-teori) som metode og analyse frigjør simpelthen å kategorisk avvise det som er det 

oppsiktsvekkende ved caset, og i livet til mange mennesker. Enhver gransking av temaet deler 

skjebne med informantene da den løper akkurat den samme risikoen for å bli antatt som 

uvitenskapelig og irrelevant. Men jeg vil fri meg fra dikotomien «skeptisk\evangelisk» og 

bruke den friheten til å kaste lys på flere vesen fra skyggene: Gjenferd, akademisk arroganse, 

ufruktbare dikotomier og sosialt aksepterte grenser for eksistens.  
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1.2 Problemstillinger og oppgavens oppbygning 

Oppgavens hovedformål er å utforske former for eksistens som faller utenfor det 

vitenskapelige verdensbilde. Jeg forsøker å finne ut av hva det innebærer å oppleve noe som 

faller utenfor godtatte former for eksistens. Ut ifra det vil jeg studere på hvilken måte 

overnaturlige fenomen eksisterer, hvilken rolle har gjenferd, og hvordan noe utenfor det 

vitenskapelige verdensbilde kan ha agens.  

Spørsmålsstillingen er av faglig interesse fordi de utforsker grensene for sosiologien og 

vitenskapen gjennom noe som berører svært mange mennesker. Den vitenskapsteoretiske 

dimensjonen kan ligne en test av hva sosiologien evner å omfavne med. Spørsmålene søker å 

skyve på grensene for, og stille spørsmål ved kunnskapsproduksjon. Temaet er lite forsket på 

samtidig som det berører svært mange mennesker. Dette i seg selv er en innlysende grunn til å 

se nærmere på feltet. Den samfunnsmessige relevans angår sosialt og vitenskapelig godtatte 

former for eksistens, og hva de betyr for menneskers og vitenskapens utviklingspotensial.  

1.2.1 Problemstillinger 

Eksplisitt formulert blir dette til følgende problemstillinger: 

- Finnes det former for eksistens som faller utenfor det vitenskapelige verdensbilde?  

- Hva innebærer det å oppleve noe som faller utenfor godtatte former for eksistens? 

- På hvilken måte eksisterer gjenferd og hvilken rolle spiller de? 

- Hvordan kan noe utenfor det vitenskapelige verdensbilde ha agens? 

Oppgaven er også en refleksjon over metode. Den stiller et åpent spørsmål om hvordan det lar 

seg gjøre, med sosiologisk teori og metode, å forstå og begripe det ubegripelige. Det 

fremheves en empirinær tilnærming til feltet som argumenterer mot å «gå bak ryggen på 

informantene» og forklare bort fenomenet jeg ønsker å studere. I stedet aspirerer oppgaven til 

å utforske informantenes egne metoder for å forstå sine erfaringer.  Motivasjonen til det er 

drevet av etiske hensyn og av en ambisjon om å lete etter bedre måter å forstå vår verden på.  
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1.2.2 Oppbygningen 

I kapittel to vil jeg gjøre rede for de teoretiske og metodologiske perspektivene jeg tar i bruk 

for å nærme meg feltet. Dette begynner med en inngående beskrivelse av aktør-nettverk-teori 

(ANT) som teori og metode. Beskrivelsen inkluderer diskusjon av sosiologisk teori på et 

generelt plan, og hvordan det er knyttet til etiske hensyn til informanter. Kapittelet søker å 

bringe frem hvordan og hvorfor ANT egner seg som verktøy for å studere det aktuelle feltet.  

Andre del av kapittel to (2.4 og 2.5) gjør rede for begreper som er aktuelle for feltet, og 

diskuterer hvordan Durkheims teorier kan virke som et supplement til ANT.  

Tredje kapittel beskriver prosessen omkring utvalget av det empiriske materialet, kontakten 

med feltet og reflekterer over feltarbeid, deltagende observasjon, intervju og casestudier.  

Fjerde kapittel er oppgavens kjerne, og er en aktørnettverkteoretisk utredning av caset. Der 

forsøker jeg å få det sosiale til å komme til liv gjennom tekst og beskrivelser. Hensikten med 

dette er å bringe frem hvordan relasjonene mellom mennesker og ikke-mennesker (humane, 

ikke-humane) er engasjert i gjenferdets tilblivelse og agens. Her vil jeg se nærmere på 

gjenferdets evne til å utfordre etablerte virkelighetsoppfatninger, informantenes forklaringer, 

striden mellom årsaksforklaringer og intensjonelle forklaringer, medias rolle og den 

forvandlende effekten av aksept.  

Femte kapittel er viet en diskusjon omkring sosialt aksepterte eksistenser, hvorvidt disse er 

knyttet til vitenskapelig aksepterte eksistenser, og populærkulturens rolle i både å undertrykke 

og frigjøre folks tro på, og erfaringer med, det overnaturlige. Her tas utilfredsstillende 

dikotomier opp, og hvordan det ikke-humane (naturen) og det humane (samfunnet\kulturen) 

med deres forklaringsformer befinner seg i et kunstig motsetningsforhold. Det vises til 

hvordan gjenferdet bringer dette motsetningsforholdet frem ved å tilhøre begge kategorier 

samtidig.  
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2 Å nærme seg fenomenet – 

  ANT som teori og metode 

Det informantene rapporterer om er vesener og objekter med agens (årsak til en viss 

virkning), det jeg dra nå av vil kalle «ikke-humane aktører», i et sjeldent eksplisitt tilfelle av 

dette siden aktørnettverkteori (heretter kalt ANT) og nymaterialistiske teoretikere begynte å 

rokke ved den etablerte, sosiologiske forståelsen av virkeligheten. Som forsker står man her 

ovenfor en helt konkret problemstilling som har store implikasjoner for informantenes 

integritet og ontologi. Hvor plasserer man handlingen? Er fenomenet i dette caset 

overnaturlig? Er det sosialt? Er det kulturelt? Sosiologisk? Teologisk? Psykologisk? Uansett 

hvilken teoretisk innfallsvinkel man velger i analysen av dataene, så har det potensialet til å 

røre ved informantenes erfaringer og integritet på måter som ikke nødvendigvis er positive for 

de. At informanter skal komme positivt ut av et studie, og slik få bekreftet sine metafysiske og 

religiøse fordommer, har heller aldri vært et løfte, (heldigvis) kan man innvende, men med en 

intensjon om å «fange» og beskrive virkeligheten slik den er og ikke slik man har bestemt seg 

på forhånd at den skal være, vil man som forsker måtte ta stilling til grensene for de sosialt 

aksepterte eksistensene informantene allerede forholder seg til. Forsterker man disse, for 

eksempel ved en reduksjonistisk analyse av intervjudata, vil man risikere å tilsløre elementer 

av virkeligheten, de som skeptikeren vil hevde er uvirkelig/fiktiv, men som definitivt er 

virkelig i sin konsekvens.  

Frykten er ekte, følelsene er ekte, samtalene om temaet er ekte, interessen fra media er ekte, 

tankevirksomheten er ekte, relasjonene som springer ut av fenomenet er ekte- men gjenferdet 

er ikke det?        

Hva skjer om vi tar gjenferdet på alvor?  

Hva om vi ser gjenferdet rett fremfor oss? 

Har vi allerede forstått hvordan denne verden henger sammen? 

Spørsmålene er åpne, pirrer nysgjerrigheten, og inviterer til å utfordre vår 

virkelighetsoppfatning, slik informantene fikk utfordret sin. Der informantene insisterer på 

former for agens som ikke kan forklares ut ifra et tradisjonelt vitenskapelig standpunkt, har 

man muligheten til å ane konturene av en agent, rammet inn av relasjonene det har til 
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mennesker og objekter omkring det. Som i en kriminalroman- det klassiske mordmysteriet er 

fortellingen om veien mot oppklaring gjennom en detektivs etterforskning av de relaterte til et 

lik, en død kropp. Det som en gang var et menneske trer nå frem- dets vitnebyrd om sin 

skjebne manifesteres gjennom undersøkelser av åstedet og taktiske avhør av vitner og 

mistenkte, De relaterte. Detektiven lytter til de involverte personene, men han lytter også til 

«de tause vitnene» - de ikke-humane vitnene, for han vet hvor viktig deres fortellinger er for 

oppklaringen av mysteriet2. Slik er detektiven en gammel bekjent av ANT. I hans 

etterforskning av mordmysteriet avhøres de ikke-humane aktørene, for å avdekke deres 

relasjon til alle de andre, humane og ikke-humane bestanddelene av nettverket av relasjoner 

som omkranser det han vil undersøke.  

ANT beskrives som relasjonenes sosiologi. Her eksisterer alt i den sosiale og naturlige verden 

i konstant skiftende nettverk av relasjoner. Det gir ingen rom for noe å eksistere utenfor 

nettverket, som for eksempel «sosiale krefter». 

Det påfallende i caset jeg behandler i oppgaven er hvordan objekter eksplisitt blir til aktører, 

og hvor objektenes agens, ifølge informantene, blir så påtrengende at de berørte personene 

ikke lenger klarer å forklare hva de opplever på en måte som passer inn i deres forståelse av 

den fysiske verden. Slik at de må ty til forklaringer som «det overnaturlige» og 

«spøkelser/gjenferd» for å plassere de fenomen de blir utsatt for. Det er samtidig der, som noe 

overnaturlig (utenfor naturen), at deres egen tvil til validiteten av deres sanseinntrykk 

manifesteres i en fornektelse av egne erfaringer. Det er også der, at vissheten om sanksjoner 

fra deres sosiale kontekst, forsterker motivasjonen til denne fornektelsen. For at fenomenet 

skal overleve, fordrer det en «naturliggjøring» av det overnaturlige, med risiko for å stå igjen 

med en relasjon til virkeligheten som er på kant med vitenskapen. Det kan bety at 

informantene ikke har sett godt nok etter en vitenskapelig forklaring på deres opplevelser, 

men det kan òg bety at vitenskapen reduserer naturbegrepet. Dette er en dristig påstand, men 

uten at den enes integritet skal gå på bekostning av den andres, er det uansett slik at det er 

gjennom menneskers erfaring av virkeligheten at vi vinner ny kunnskap om mennesket og 

naturen, og dette caset er på ingen måte enestående.3 Det insinuerer en trussel mot 

                                                 
2 På samme måte må sosiologien inkorporere momenter av ikke-human agens for ikke å i blindhet la seg lede av 

objekters åpenbare tilstedeværelse i våre liv. Dette er et nikk til Latours kritikk av sosialkonstruktivisme han 

mener glemmer objektet og tror det hele handler om makt og diskurs. Inkorporasjonen av ikke-human agens er 

en måte å knuse den falske dikotomien mellom natur og kultur. (Blok & Jensen, 2011, s. 208) 
3 Se for eksempel (Waskul, 2016) eller (Raahauge, 2016) 
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vitenskapens bestående patent på virkeligheten. En trussel som innehar både menneskets og 

vitenskapens utviklingspotensial.  

Informantene opererer med ulike forklaringer på hva og hvem som står bak de mystiske 

fenomenene. Det vil for mange oppfattes nærmest provoserende å gi slike forklaringer 

kredibilitet i så stor grad at de ikke blir avfeid umiddelbart, og i enda større grad når 

forklaringene blir gjenstand for forskning. I mitt arbeid hittil blir jeg stadig spurt av folk som 

hører hva jeg skriver om: «Men tror du egentlig på det? [gjenferd og overnaturlige fenomen]» 

Umiddelbart må jeg da ta stilling til hvilken rolle jeg som forsker har valgt å ta. For, selv har 

jeg aldri opplevd noe som jeg kunne kategorisere som «overnaturlig». Jeg kan derfor 

personlig ikke verifisere ut i fra egen erfaring at det er «ekte» eller at slikt finnes, men jeg kan 

heller ikke falsifisere andres beretninger om at slike fenomen er en del av deres verden og 

hverdag. Spørsmålet dreier seg da heller om: Tror jeg på informantene? Det korte svaret er: 

Ja.  

Den kontroversielle kredibiliteten til informantene blir speilvendt gjort om til et 

kredibilitetsproblem for forskeren, dersom han i sitt arbeid ikke tror på informantenes 

forklaringer. Som om man gjennom mistro kan finne veien til kunnskap. Et vesentlig poeng i 

informantenes fortellinger er også deres bevissthet om at deres opplevelser er kontroversielle 

og at de må leve med, og posisjonere seg etter den konstante risikoen for å bli mistrodd og 

avfeid som useriøse av de som får høre om det mystiske som har blitt en del av deres hverdag. 

Deres utgangspunkt som skeptiske, og den påfølgende transformasjonen til å bli en «troende» 

er av høy sosiologisk interesse, især fordi det skjer i en gruppeformasjon. Jeg vil sitere 

historikeren Peter Lamont angående troen på ekstraordinære fenomen:  

«… it has never been easier to be a sceptic, which is not necessarily good for scepticism. […] 

Some would see the mark of the sceptic as the ability to change one’s mind when faced with 

the facts, which is precisely what believers have done, at least that is what they tell us.” 

(Lamont, 2013, s. 251) 

Det vil ikke si at falsifisering ikke er et steg mot ny kunnskap, det er en essensiell del av den 

hypotetisk deduktive metode, men det jeg vil få grep om er informantenes forståelse av 

virkeligheten. Den forståelsen kan ikke begripes dersom forskeren\analytikerens 

utgangspunkt er forutbestemt. En åpen tilnærming til fenomenet i caset er derfor innlysende, 

men mer enn det kreves en varsomhet i behandlingen av data for å unngå reduksjonistiske 

forklaringer som vil undergrave informantenes ontologi. Derfor vil jeg unngå å tvinge data 
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inn i eksisterende teoretiske rammeverk uten en åpen refleksjon om hva det vil innebære for 

informanten, og hva det impliserer for forskerens og samfunnsvitenskapens ufravikelig 

subjektive utgangspunkt.  

Dette dreier seg om mer enn en metoderefleksjon. Det overnaturlige og den ekstraordinære tro 

man møter i casets eksempel, representerer ikke mindre enn møtepunktet mellom 

vitenskapen, tro og sosiale normer- Tilnærmingen til fenomenet avgjør dets eksistens.  

2.1 ANT – Radikal empirisme:  

å åpne for «ikke-human» agens 

Her kommer radikal empirisme inn i forståelsen av mitt case. Som et verktøy for å gjøre 

fenomenet synlig og håndterbart, er metoden og teorien jeg benytter i oppgaven, 

aktørnettverkteori (ANT)4, utviklet og gjort kjent av blant andre den franske filosofen, 

antropologen og sosiologen Bruno Latour. Hensikten med et slikt verktøy er å bevare 

fenomenets empiriske utgangspunkt uten å bortforklare. Det er viktig å understreke at ANT 

ikke uten videre fasiliterer et magisk virkelighetsdomene. “ANT does not designate a domain 

of reality. It does not designate little goblins with red hats acting on atomic levels, only that 

the analyst should be prepared to look in order to account for the durability and extension of 

any interaction”(Latour, 2005a, s. 72). Vi må altså ta empirien på alvor, og spore aktørene 

gjennom dets relasjoner, for på den måten å forsøke å oppdage hva og hvem som er engasjert 

i handlingens bevegelse. Det Latour sier er ikke at objekter bestemmer handlinger. Eks at 

hammeren påtvinger å slå inn spikeren, eller at kurven forårsaker å fylles med epler. «Such a 

reversal in the direction of influence would be simply a way to transform objects into the 

causes whose effects would be transported through human action now limited to a trail of 

mere intermediaries. Rather it means that there might exist many metaphysical shades 

between full causality and sheer inexistence.» (Latour, 2005a, s. 71-72). Objekter, eller ikke-

humane aktører som de vil kalles før de spesifiseres, er å ansees som potensielt likeverdige 

deltakere i nettverk av aktører som består av både humane og ikke-humane aktører. Det å 

                                                 
4 Selve navnet «Aktør-Nettverk Teori» er problematisk, da det er misvisende om det leses ut ifra en tradisjonell 

forståelse av ordene aktør, nettverk og teori. «There are four things that do not work with actor-network theory; 

the word actor, the word network, the word theory and the hyphen! Four nails in the coffin.” (Latour, 1999, s. 

15). For å benytte ANT som verktøy og forståelse må man være forberedt på å revurdere sin definisjon av en 

aktør, da agensbegrepet benyttes I en videre forstand og tilegnes ikke-humane aktører. Nettverk må forstås som 

noe annet enn struktur, og hva gjelder teori, er det nærmere å forstå ANT som et prinsipp for metafysisk åpenhet 

enn en pre-definert enhet som kan applikeres på enhver situasjon. 
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behandle humane og ikke-humane aktanter likestilt, uten en partiskhet ovenfor de humane er 

ANTs prinsipp opp «generalisert symmetri» (Inglis & Thorpe, 2019). Dette må ikke 

misforstås som en dogmatisk, konstant symmetri mellom mennesker og ikke-mennesker. Hva 

den generaliserte symmetri går ut på er å ikke påtvinge a priori en spuriøs asymmetri blant 

menneskelig intensjonell handling, og en materiell verden av kausale relasjoner (Latour, 

2005a, s. 76). Denne symmetrien er ikke en måte å opprettholde kategoriene «samfunn» og 

«natur», bare i en ny relasjon til hverandre. Symmetrien innebærer å oppløse begge 

samlebetegnelsene.  

“Empiricism, conceived as a clear-cut distinction between sensory impressions on the one 

hand and mental judgement on the other, cannot certainly claim to be a complete description 

of ‘what we should be attentive to in experience’.  

To pursue our project, we don’t have to tackle these difficult philosophical questions. We just 

need to be open minded about the shape in which former objects of nature might present 

themselves in the new associations they are following.” 

(Latour, 2005a, s. 111)  

Med en slik måte å forstå og observere fenomen og aktørnettverket det engasjerer kan vi 

integrere objektene som er sentrale i caset, og lytte til informantene og observere deres 

verden. Men her kan det også dukke opp en potensiell ambivalens i forholdet mellom caset og 

ANT. En ambivalens som den tradisjonelle, kritiske forsker (med overfladisk kjennskap til 

ANT) vil kunne tolke som et tegn på fornuft ved ANT og samtidig en understreking av det 

uvitenskapelige ved caset. For, informantene beskriver faktisk objekter som handler på egen 

hånd; uten en sansbar kilde til handling – uten en kausal årsak. Det er ikke dermed sagt at det 

er snakk om magi. Igjen, ANT fasiliterer ikke uten videre et magisk virkelighetsdomene, men 

det tillater metafysisk og ontologisk åpenhet som gjør oss i stand til å spore aktanters 

forbindelser. Mangfoldet og uforutsigbarheten i forbindelsene påkaller oppmerksomhet til 

empirien og de uventede formasjonene de opptrer i, om vi skal forsøke å spore de. Uten denne 

åpenheten vil informantenes rapporter risikere likegyldighet ved å bli forstått som symbolske 

representasjoner, eller prematur avvisning av bastante forhåndsoppfatninger om ‘naturens’ 

bestanddeler5 (Latour, 2005a). Ambivalensen mellom case og ANT vil eksistere bare 

                                                 
5 Begrepene «samfunn» og «natur» beskriver ikke to atskilte virkelighetsdomener. De er to samlebegreper som 

ble oppfunnet samtidig, i stor grad av polemiske årsaker, på 1700-tallet (Latour, 2005a, s. 110). Det vil være å 

redusere «naturen» å lenke det utelukkende til det vi allerede kaller «fakta», slik «fakta» reduseres av å lenkes til 
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gjennom å forlate tilknytningen til empirien. Det er ikke hensikten her å gjøre rom for et 

mangfold av menneskers tolkninger av ting, men å gjøre rom for å se mangfoldet av ikke-

humane aktørers mulige egenskaper i deres relasjoner. Det innebærer å se ikke-humane 

aktører, ikke som enkle formidlere, men som forhandlere av relasjoner. Et slikt utgangspunkt 

åpner opp og beriker den intellektuelle og sensoriske persepsjonens horisont. “ANT is a mode 

of inquiry that learns to list the unexpected beings necessary for any entity to exist” (Inglis & 

Thorpe, 2019, s. 252). Med dette perspektivet er ambivalensen som kommer fra et tap av 

integritet fordi man benytter en metode og et prinsipp som tilkjennegir overnaturlige 

fenomen, ugyldiggjort. Selve den forutinntatte betegnelsen på hva som er overnaturlig og hva 

som er naturlig må legges vekk. Det vi bestreber er radikal empirisme, å fange den erfaringen 

av virkeligheten slik den er. Med Latours ord: “Nothing but experience, but nothing less than 

experience (Latour, 2013, s. 178). Alt som handler, eksisterer.  

Det som handler, de ikke-humane aktører, inkluderer mer enn ting\objekter i en snever 

forstand. Det gjelder også kunstverk, fiktive karakterer, døden, spøkelser, religiøse vesener, 

vitenskapelige objekter osv.  

Beskrivelsene til informantene kommer ofte uten å konstatere hva eller hvem som er 

utgangspunktet til fenomenene de opplever. Implikasjonen av gjenferdet som kilde til 

fenomenet er ofte uuttalt, iblant som et utilfredsstillende opphav, men allikevel det som de 

føler ligger nærmest i å omfatte og begripeliggjøre sine erfaringer. Allikevel hevder de ikke 

nødvendigvis at objektene er årsak, men middel for virkning, formulert med kausalitetens 

begrep. Så hva er årsaken? Hvilke aktanter (uspesifisert aktør, human eller ikke-human) 

engasjeres i aktørnettverket som er koblet til dagligvarenes forflytning, og de andre 

«overnaturlige» hendelsene? Det er dette som må undersøkes og kartlegges for å kunne 

beskrive fenomenet i frihet fra reduksjonisme.  

«Først så tenkte jeg at jeg hadde ... alltid hadde en unnskyldning for det som skjedde. At alt 

hadde sin naturlige årsak. Kanskje ... et år. Alt som skjedde hele tiden. ‘Jaja ok, det skjedde ...’ 

det var sikkert en naturlig årsak til at det skjedde. Men det viste seg jo at det holdt aldri stikk. 

Det var ikke sånn. Så man ble noen ganger litt skremt når det skjedde, for det var 

                                                 
«natur». Dette kommer til uttrykk i måten informantene forhandler frem sine egne erfaringer på, når deres 

empiriske erfaring av virkeligheten er i konflikt med deres «faktiske» forståelse av naturen. 
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voldsomheter. Det var litt skremmende, men vi var da til slutt fem personer. Det endte med 

fem som var vitne til mye. Som opplevde mye ... 

Vi også går ut ifra at det er fysisk umulig for andre ... Det er personer liksom som gjør noe. 

Overnaturlige. Det er gjenferd. Folka som går igjen. Det er folk som er her. Det er så mange 

kunder som sier at det er folk [gjenferd] her. ‘OK, da er det folk her’. Det tror jeg også. Har 

ikke noe valg. Jeg har opplevd mer enn de kundene har gjort når de ser ting. Jeg har opplevd 

mye, mye, mye mer. I løpet av 4 år.» 

 - Anders 

“Jeg tror at de [gjenferdene] ikke liker .... av og til virker det som om at vi ikke rydder 

ordentlig eller gjør ting på deres måte får jeg si. Og da kommer de selv og ordner opp da. De 

har sikkert ment at det skulle ikke [være] slik og ikke sitte sånn ...» 

 - Sylvi 

 «Det var en morgen jeg kom på jobb her også, hvor ananasen lå ‘linet’ opp på gulvet. Nede 

ved fruktdisken. Hadde den enda falt ned naturlig så hadde vi skjønt det, men nei. Og 

potetkassa også som ble slept ut på gulvet: Da sto jeg i fruktavdelingen når det skjedde og 

stakkars kundene mine som sto ved kassa. De skvatt ganske heftig altså. *ler* For det var jo 

ingen som løftet kassa, og den detter jo ikke ned av seg selv heller. Det var jo ikke en potet på 

gulvet. Kassa ble løftet opp og sluppet rett ned på gulvet.» 

 - Tonje 

Det er påfallende hvordan informantene betrakter gjenferdet som human, selv når erfaringen 

av det skjer på grunnlag av ikke-humane objekt. Selv en vilje leses inn i årsaken til 

fenomenet, der den ene forteller at «de ikke liker at vi ikke rydder eller ikke gjør ting på deres 

måte». Sitatene viser oss at det foregår en forhandling om hva som er engasjert i fenomenets 

gjennomføring: potetkassa, kundene, ananas, uenighet om driften av butikken, følelsen av å 

være skremt, aksept, overraskelse, og meninger om hva som er fysisk mulig eller ikke. Dette 

er begynnelsen på en forståelse av alt som er involvert i fenomenets eksistens, og som vi ser 

trenger vi ikke gå utover empirien eller å redusere den for å danne et bilde av hva som 

foregår. Vi vil undersøke dette nærmere i utredningen i kapittel 4. 
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2.2 ANT – Relasjonisme 

Det er en uvant øvelse å begi seg ut på, men skal vi komme nærmere fenomenet ved hjelp av 

ANT, må vi revurdere definisjonen av agens/handling. Selv så sentralt som begreper som 

aktør og struktur er i sosiologien, må vi legge disse fra oss når vi ser på fenomenet via ANT i 

et forsøk på å få tilgang til informantenes virkelighetskonstruksjon. For Latour er agens og 

struktur dårlige konsept vi klarer oss uten. De er to «tvillinger av utilfredshet» som skaper 

hverandre (Inglis & Thorpe, 2019, s. 248). Spesifikt: agens forstått som agens hos et individ 

hvori all handling er plassert, og det evige sosiologiske problemet med å forklare hvordan 

individuell handling skaper kollektiv struktur. «Kollektivet» tar vi med oss, for formen for 

agens vi er ute etter er den som utfolder seg kontinuerlig i grupper\kollektiver av aktører i 

formasjoner vi kaller nettverk. Mikro\makro-problemet blir bare en essensialistisk inndeling 

og derfor unyttig, om entiteter ikke a priori har noen iboende kvaliteter, men i stedet får disse 

kvalitetene gjennom å være del av et gitt nettverk (Law 1999, in Inglis & Thorpe, 2019, s. 

251). Vi vet ingenting om en aktant\kollektiv\nettverk før vi vet hva det kan gjøre, og vi vet 

ikke hva det kan gjøre før vi ser det i dets relasjoner. Vårt område for fokus er dermed 

aktanters relasjoner til hverandre. Handling skjer mellom aktanter. Aktanter igjen formes av 

sine relasjoner. Derfor er det relasjonene vi begynner med for å finne ut hvilke aktanter og 

formasjoner av aktanter som er i spill.  

Relasjonene til objektene er i forandring i aktørnettverket vi ser på i caset. Det er også årsaken 

til at aktørnettverket vokser gjennom mediedekning, «folkemunne», rykter og sladder. Det er 

ingenting i mitt feltarbeid som tyder på at det er informantene selv som alene er den «usynlige 

beveger». Dagligvarene som de ansatte jobber med hver dag og som kundene kommer for å 

kjøpe, forvandles plutselig fra å være i relasjon til kunder, ansatte og distributører som 

hverdagslige handelsvarer til å bli objekter i direkte relasjon til mystikken, til det 

overnaturlige. De relateres til fortiden, til mennesker som tidligere levde, arbeidet og oppholdt 

seg i butikken, og deres vilje. De relateres til fremtiden: En uuttalt, men implisitt konsekvens 

av en hjemsøkelse, er dets vitneskildring om et liv etter døden- om dødens agens. Alle disse er 

aktanter som gjennom sine relasjoner engasjerer, og engasjeres av, gjenferdet. Alt handler 

sammen, og deres egenskaper skapes igjen av deres relasjoner. 
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2.2.1 Du er aldri alene 

Relasjonisme dreier seg altså her om å se handlingers utgangspunkt alltid som et mangfold av 

heterogene elementer i relasjon til hverandre. Det er denne heterogeniteten som er 

forutsetning for stabilitet ved et gitt nettverk, altså kombinasjonen av humane og ikke-

humane aktører. Nettverket av relasjoner eksisterer ikke på forhånd, men det avdekkes av 

observatøren gjennom sporingen av bevegelsen som er relevant for hva vi vil studere. Det 

relevante for oss er spesifikt multiplisiteten som handling består av, og hvilke stabiliserende 

mekanismer som er engasjert i prosessen med kontinuerlig å frembringe det aktuelle feltet for 

interesse (Latour, 2005a). Handling er desentralisert og kollektivt frembragt i kraft av at de 

enkelte elementene utløser bestemte former for agens hos de andre. 

For å ta opp tråden igjen om detektiven som nøster opp årsakssammenhengene og relasjonene 

i nettverket, og som sporer aktørenes relasjoner, så står vi her med et spor, en relasjon som 

tilsynelatende ender i løse luften. En «dead-end» for å bruke et uttrykk som er mer enn bare 

metaforisk. Om noe handler, om så det er usynlig, så vil det etterlate et spor (Latour, 2005a, s. 

150). Dette sporet er bevis på en form for tilstedeværelse av noe.  

Det frister å ty til enkle løsninger på mysteriet. Det er spørsmålet alle vil ha svar på: Hva er 

det som står bak det som skjer i butikken?  For en «sosiolog av det sosiale» kan man ty til 

forklaringer som at det er snakk om en kultur som har oppstått i den sosiale kretsen av de som 

ofte er i butikklokalet, farget av tradisjonelle spøkelsesberetninger. Det kunne kalles en 

kultisk massesuggesjon, en spekulativ reklamekampanje, oppmerksomhetssyke, 

sinnsforvirring, schizofreni, tull og tøys, eller en annen sosialkonstruktivistisk forklaring. Men 

alle disse forklaringene kommer fra forutinntatte meninger, og gjenferdets agens kan ikke 

reduseres til noen av de isolert6. Det overlater informantene med akkurat den dommen de 

forsøker å håndtere fra seg selv og sine omgivelser; Den som ugyldiggjør deres egne 

erfaringer og fratar dem deres integritet eller enda verre: Deres mentale helse, bare ved å 

snevre inn det ufattelig komplekse bildet som er virkeligheten. 

Føler man et behov for å plassere fenomenet utelukkende i informantenes psyke (eller som et 

rent uttrykk for kollektive energier som må objektiveres: den Durkheimianske forklaring) for 

å fornekte dets eksistens utenfor individet, er dette bare en ny måte å erkjenne gjenferdets 

agens på, som tildeler de som erfarer det som eksternt, personlige karakteristikker som 

                                                 
6 Derimot kan flere forklaringer virke sammen i animasjonen av fenomenets agens, selv der de står i opposisjon 

til fenomenet. 
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irrasjonelle, gale, eller syke (Reyes-Foster, 2016). Dette kan knapt kalles skeptisisme eller 

kritikk, fordi det er plasseringen av fenomenet, eksternt eller internt i observatøren, 

innvendingen går ut på, og det på det eneste grunnlaget at en selv ikke har empirisk grunnlag 

for å erkjenne dets eksterne eksistens. Sagt på en annen måte: å ikke selv ha en relasjon til 

noe, er ikke tilstrekkelig for å avvise andres relasjoner.  

Dette er en prosess. Vi gjør oss klar her. Vi forbereder oss på å ta del i den spennende 

fortellingen om menneskene som har en relasjon til et gjenferd. Det er en fortelling om et 

landskap – et nettverk. Du som leser dette er også en deltaker i aktørnettverket, og for en kort 

stund står du likestilt med gjenferd, poteter, kassadamen, forsikringsselskapet, ananas og en 

synsk kvinne med solbriller.  

2.3 ANT –  «Following the actors»  

 “The questions to ask about any agent are simply: Does it make a difference in the 

course of some other agents action or not?” (Latour, 2005a, s. 71)  

Sosiologi er vitenskapen om det sosiale. Det er samfunnsvitenskap som studerer 

forutsetningene for, oppkomsten av, og samspillet mellom samfunnets ulike elementer 

(Kjølsrød, Skirbekk & Tjora, 2018). I henhold til ANT; Dersom det er noe som kan kalles 

«det sosiale», så består det av nettverk som igjen består av diverse, heterogene elementer. 

Aktanter i et nettverk er humane eller ikke-humane. Altså, er fenomen vi ønsker å belyse aldri 

hundre prosent utelukkende mellommenneskelige. Av den grunn skal vi ikke på forhånd slå 

fast hva og hvem (hvilke aktanter) som tar del i en handling. Undersøkelsen ledes heller av å 

spore handlingen ved å studere hvilke aktanter som er involvert i handlingens bevegelse og 

retning. Det Latourianske slagordet om å «follow the actors» er inspirert av etnometodologen 

Harold Garfinkel, og er denne undersøkelsens metodologiske ledetråd (Blok & Jensen, 2011, 

s. 104). Det er aktørenes egne «metoder» som driver undersøkelsen fremover fordi det er ved 

å følge aktørene, uten å ekskludere noen potensiell form for eller kilde til agens, at vi vil være 

i stand til å empirisk stadfeste bevegelsen av engasjerte elementer. Det er denne bevegelsen 

som blir til det sosiale7. Det prosessuelle aspektet ved tilblivelsen av «det sosiale» (eller: 

                                                 
7 Se for deg det sosiale som vindens bevegelse av havrestråene på en åker. Det vi beskuer er bølger brakt frem av 

bevegelsene til titusener av strå. Den susende lyden når de berører hverandre, fargene som skifter, og skyggene 

som leker. 
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«kollektivet» - det som er samlet) er avgjørende, fordi det er dette som er produktet av den 

empiriske undersøkelsen. Det betyr at det er tilblivelsen i øyeblikket og ikke noe som allerede 

eksisterer, som vi ikke kan oppfatte, som vil komme frem av en rent empirisk undersøkelse av 

de engasjerte aktanter. Det sosiale er ikke det som forklarer, men det som blir forklart, (jfr. 

Latour, 2005a). Derfor må vi også godta undersøkelsens forgjengeligheten da den er rettet 

mot et spesifikt spor av aktanter – et øyeblikkelig engasjement av aktanter i en bevegelse som 

opphører like etter at den blir til8.   

Aktantenes karakteristika i et gitt nettverk eksisterer ikke på forhånd før nettverket blir til, 

men er produsert av, og er derfor effekter av, selve nettverket. Innflytelsen en aktant har over 

andre entiteter er også en effekt av nettverket aktanten er en del av, og eksisterer heller ikke 

på forhånd. Innflytelse kan bare utøves i et nettverk og er meningsløs isolert, alene. Sett av 

aktanter utgjør nettverk, og nettverket gjør aktanter til det de er (gjennom aktanters relasjoner 

til hverandre). Nettverk består av både semiotiske (diskursive) og materielle (fysiske) ting og 

relasjonene mellom disse. (Inglis & Thorpe, 2019, s. 250). Nettverkene er sårbare, dynamiske 

og åpne for forandring. Entiteters form er i konstant forandring: De er som «evigvarende 

byggeplasser» (Callon & Latour, 1981, s. 295). Dette kan sammenlignes med hvordan ord i et 

språk får mening fra dets plass i språket\setningen. På samme måte får aktanter form og 

substans av å være i et nettverk (Law in Inglis & Thorpe, 2019). Relasjoner former aktanter. 

Innen ANT opererer man med «gruppeformasjoner» av aktører. Gruppe er et nyttig ord her, 

fordi det kan applikeres til hva som helst, planeter, politibetjenter og sjimpanser. En slik 

«avgrensning» viser oss bare grensen som går til en annen gruppe av aktører, men denne er 

nyttig for observatøren. Det er alltid i sammenligning med konkurrerende tilknytninger 

(relasjoner) at en relasjon vektlegges. Så, for hver gruppe som defineres, dukker det også opp 

en rekke anti-grupper (Latour, 2005a, s. 32). Aktører er alltid i prosessen med å kartlegge den 

«sosiale kontekst» som de er en del av. Gruppeavgrensing er ikke bare en aktivitet for 

sosiologer, det er en konstant oppgave for aktørene selv. Aktører gjør sosiologien for 

sosiologene, og sosiologene lærer fra aktørene hva deres sett av relasjoner består av (Latour, 

                                                 
En mer menneskenær lignelse er «bølgen» på et fotballstadion. Spontant ruller den rundt tribunen, bevegelsen av 

tusener av mennesker sammen.  
8 Generalisering er ikke en ambisjon her. Undersøkelsen vil si noe om et spesifikt sted til en spesifikk tid 

innenfor et begrenset tidsrom. Utover dette næres en ambisjon om å demonstrere ANT som et fremragende 

analytisk verktøy.  
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2005a, s. 32). Når en informant da rapporterer om en relasjon til et gjenferd, er det ikke 

sosiologens oppgave å benekte. Det er hans oppgave å beskrive.  

2.3.1 Beskrive, ikke forklare 

Den måten man kommer nærmest et fenomen på er gjennom å forsøke å se fenomenet med 

informantenes øyne, å sanse det med deres sanser gjennom deres språk (Latour, 2010).  

“ANT tries to develop methods and neutral or ‘bare’ concepts that do not ‘replace the rich 

vocabulary of the actor’s practice[s]’, and are ‘simply a way to systematically avoid replacing 

their sociology, their metaphysics and their ontology with those of the social scientists’.” 

(Latour, 1999, s. 21) 

Det særlig sensitive med caset er at distansen til, og perspektivet på fenomenet samtidig 

tillater eller avviser dets eksistens. Fenomenet i dette tilfellet dreier seg om hva informantene 

rapporterer om å ha opplevd. Skepsis de møter, fra seg selv og fra andre, er av en art som 

avviser selve hendelsene. For å nærme seg fenomenet da, er det nødvendig å forsøke å sette 

seg inn i informantenes verden, og å beskrive denne. Innen latouriansk sosiologi er spørsmålet 

om hva den sosiale verden består av, et fundamentalt åpent og metafysisk spørsmål som 

hverken kan eller bør besvares en gang for alle (Blok & Jensen, 2011, s. 231). I stedet 

undersøkes usikkerhetene rundt hva verden består av. Usikkerhetene kan deles inn i fire 

grupper, fire kilder til usikkerhet:  

- Grupper: Det finnes mange motsigende måter for aktører å bli tilskrevet identitet. 

- Handlinger\agens: I ethvert handlingsforløp synes det at et mangfold av aktører 

trenger seg inn og omplasserer de opprinnelige hensikter. 

- Objekter: Formene for agens som tar del i interaksjoner synes å være et åpent 

spørsmål – human og ikke-human. 

- Fakta: Naturvitenskapenes koblinger til resten av samfunnet virker til å være kilden 

til kontinuerlige konflikter.   

(Latour, 2005a) 

Disse områdene for usikkerhet er gjennomgående i sosiologien, men nå, via ANT, vil vi la 

aktørenes usikkerheter og kontroverser utspille seg før vi ser etter eventuelle mønster eller 
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orden i deres virkelighetsbygging. Vi utsetter simpelthen dette fremfor å gå ut ifra en 

spesifikk orden eller teori på forhånd. I analysen\utredningen vil disse ikke fungere som 

eksplisitte, avgrensede kategoriseringer men som veiledende retningsgivere for interesse. 

Det gjør observatøren mer kompatibel med en verden i konstant forandring, og det bringer oss 

nærmere den virkeligheten informantene er med på å skape. I tråd med dette er det viktig å 

unngå å erstatte aktørers sosiologi, metafysikk og ontologi med de tilhørende sosiologien 

(Inglis & Thorpe, 2019). Analytiske forklaringer på fenomen og spesifikke aktiviteter har en 

tilbøyelighet til å operasjonalisere slike erstatninger gjennom antakelser og falske konsept, og 

samtidig skape distanse til det som er gjenstand for forskning. Det er derfor vil ANT unngå 

forklaringer til fordel for beskrivelser. Det åpner opp for å observere relasjonell kausalitet i 

motsetning til enveiskausalitet (mere eller mindre implicit) forutsatt a priori. Gjennom 

beskrivelser av spesifikke aktiviteter i spesifikke rom er hensikten å dokumentere de 

«verdens-byggende» egenskapene ved disse, uten å hevde å kunne forklare aktørers adferd og 

grunnlag, men simpelt hen å finne prosedyrene som gjør aktører i stand til å forhandle deres 

vei gjennom hverandres verdens-byggende aktiviteter (Inglis & Thorpe, 2019, s. 245). Det 

som skiller dette fra etnometodologi er at aktører\aktanter også befatter de ikke-humane – 

objekter. Slik kan vi se nærmere på hvordan handling overtas og «oversettes» mellom 

aktanter. Det er hva vi får ut av å se på denne prosessen som forteller oss om hvordan 

virkeligheten til informantene i caset har blitt til. Det prosessuelle ved dette leder oss over til 

en nærmere beskrivelse av hvordan ANT både er en metode, en teori og en praksis. 

2.3.2 En teori og en metode 

 Å stille spørsmål ved om noe er relevant er ikke det samme som å stille spørsmål om 

det er ekte. Og når noe er definert som ekte er blir konsekvensene av det ekte. 

(Waskul, 2016) 

På tross av navnet “aktørnettverksteori” kan det, som jeg allerede har vært inne på, ikke kalles 

en teori i vanlig forstand; det vil si som en pre-definert enhet som kan appliseres ferdig laget 

på enhver situasjon\fenomen en ønsker å studere (jfr. Ideen ovenfor om ANT som et svakt 

vokabular som skal tvinge minst mulig metafysikk nedover aktørenes forklaringer). Snarere 

hevder forskere som Callon, Latour og Law at ANT heller er som en generell metode for å 

analysere virkeligheter som aktører skaper (Inglis & Thorpe, 2019, s. 245). Av denne grunn 

kreves denne beskrivelsen av ANT før kapittelet om empiri og før analysen. Det belyser 
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hensikten med de empiriske data, og diskusjonen rundt de teoretiske tilnærmingene. 

Som en konsekvens av forsøket på å spore aktørene og å beskrive i stedet for å (bort-)forklare, 

er teoriens og metodens samtidige tilblivelse. Om sporet er forsvunnet er det ikke mer 

informasjon, og ikke noe mer å beskrive. Ifølge Latour kan man ikke fylle inn med teori der 

det ikke lenger er empirisk belegg for eksistensen av noe, selv der bevisene for denne 

eksistensen er indirekte, komplisert eller merkelig. Teorien finnes i empirien, og den skapes 

av aktørene10. Det handler bare om å fange denne. «What [the actors] do to expand, to relate, 

to compare, to organize is what you have to describe as well. It is not another layer that you 

would have to add to the ‘mere description’. Don’t try to shift from description to 

explanation: simply go on with the description (Latour, 2005a, s. 150)” 

Dette er veien mot (metoden for) å fange aktørenes sosiologi. «Actors know what they do and 

we [analysts] have to learn from them not only what they do, but how and why they do it. It is 

us, the social scientists, who lack knowledge of what they do” (Inglis & Thorpe, 2019, s. 

245).  

Dette representerer en annerledes tilnærming til fenomenet som skal beskrives enn hva som 

vanligvis praktiseres innen sosiologi. Slik «den sosiale verden» og aktørnettverk er 

kontinuerlige prosesser som skapes og forandres konstant, er ANT prosessen som bestreber å 

beskrive det komplette bildet av det vi ønsker å studere. Det sosiale er ikke lenger et spesifikt 

virkelighetsdomene, men det er en bevegelse. Det er en måte tidligere urelaterte elementer blir 

relaterte, koblet sammen, og slik blir sosiale (Blok & Jensen, 2011, s. 246).  Ingen fenomen 

skjer isolert, ingen mennesker (eller ting) er alene, men må sees i sammenhengen, i 

relasjonene til sine humane og ikke-humane tilknytninger. Mer enn teori som et 

sammenhengende system av antakelser og begrep, er det nærere å snakke om ANT som en 

praksis eller posisjonering (Krogh, 2016). En praksis av nødvendighet der hensikten er å 

dokumentere virkeligheten som skapes av aktørene, uten å bortforklare den med for eksempel 

sosialkonstruktivistisme. En annen opponent til fenomenet denne oppgaven studerer, og til 

aktørenes virkelighet, er ingen ringere enn de fysiske lover. Hensikten med å benytte ANT er 

for å holde fenomenet «levende» så vi kan studere det, uten at det forsvinner i hverken 

fysikkens eller sosialkonstruktivismens navn.  

                                                 
10 Informantene har strengt tatt ikke sett gjenferdet, men de teoretiserer seg frem til de via usikkerheter og 

sporadiske, isolerte sanseinntrykk.  
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2.4 Begreper og definisjoner 

«Det er utfordrende å benytte begreper på ubegripeligheter når det kommer til de 

«overnaturlige» tema. «Overnaturlig» og «overtro» er i seg selv problematisk begrep som 

lenge har vært brukt nedsettende. Det kommer i stor grad av at trosforestillinger og religiøse 

fenomener som falt utenfor den kristne ramme har blitt karakterisert som overtro, overnaturlig 

eller hedensk fra kirkelig hold, og dermed som mindreverdig.»  

(Grongstad, Hylland & Pettersen, 1999, s. 7)  

Jeg vil bestrebe å benytte informantenes egne ord og beskrivelser i min videreformidling av 

de for å unngå å forandre deres opprinnelige form. Allikevel vil det for sammenligningens 

skyld være tjenlig å se om deres begrep likner på eller er lik som etablerte begrep som kan 

videreføre deres mening uten at denne meningen blir forstyrret av kulturelle konnotasjoner. 

Både populærkultur og folketro bærer tunge assosiasjoner til begrep relatert til de jeg benytter 

i relasjon til caset, som f.eks. «gjenferd», «hjemsøkt» og «overnaturlig». Det kan også være 

årsaken til at de i det lengste unngås av informantene, da disse assosiasjonene ikke stemmer 

overens med deres egne erfaringer. Mange av ordene og begrepene som blir benyttet her har 

flere betydninger, og disse igjen kan forstyrre hensikten med å forsøke å dokumentere 

informantenes virkelighetsskapende prosess. Derfor vil jeg også her diskutere ulike tolkninger 

av begrepene, og forsøke å berøre hvilke konsekvenser ulike tolkninger kan ha for 

gyldigheten av fenomenet jeg studerer, og hvordan de brukes i dagligtale, eventuelt hvordan 

deres betydning er dynamisk i denne sammenheng. Et eksempel er hvordan ordet «spøkelse» 

ikke brukes av informantene som har hatt personlige erfaringer med uforklarlige fenomen, 

men det benyttes av skeptikerne eller de som ser på det humoristisk eller ertende\nedlatende. 

Formålet med dette er ikke å forhåndskategorisere informantenes erfaringer, men det egner 

seg for å studere relasjonene mellom casets aktanter. 

 

 

 

 

 



24 

 

2.4.1 Spøkelse 

- fra nedertysk spökels 'spøkelse', eller verbalsubstantiv til ‘spøke’, avledet med suffikset –

else 12 

- Spøke: fra nedertysk spōken 'spøke; utføre trolldom' 13 

 

Gjennom forarbeidet til oppgaven har jeg snakket med mange mennesker om deres egne 

erfaringer med det overnaturlige. Jeg begynner en slik samtale med å fortelle at jeg skriver om 

gjenferd. Det vekker ofte stor interesse hos de jeg har møtt, og stort sett har det ledet til at de 

har gitt meg sine egne historier eller historier deres nærmeste familie eller venner har fortalt at 

de har opplevd. I blant sier jeg at jeg forsker på spøkelser. Da har det kommet frem at folk har 

ulik forståelse av hva et gjenferd og hva et spøkelse. Et eksempel var da jeg møtte en 

pensjonert bokser som strakts ble dypt emosjonell da jeg fortalte at jeg studerer spøkelser. 

Han fortalte om at han en gang ble utsatt for et justismord, falskt anklaget for å ha forsøkt å 

forgripe seg på en ung jente i Thailand, og hengt ut i norsk presse. Da han etter et kort 

opphold i fengsel i Thailand ble frifunnet, reiste han hjem til sin hjemby på Vestlandet hvor 

han måtte hamle opp med spøkelset som nå var hans hjemsøkte navn og rykte. En skygge av 

han selv som nå var blitt til en seiglivet oppfatning hos innbyggerne i hans hjemby. Han 

fortalte om at det tok han et år å renvaske sitt rykte og bli kvitt spøkelset.  

Et annet eksempel er kvinnen som med mange eksempler beskrev hvordan hun hadde opplevd 

tilfeldigheter og heldige sammentreff som hun relaterte til en form for åndelig nærvær som 

hun mente å inneha en egen evne til å søke ut og oppleve. For henne tilhørte det samme 

kategori av opplevelser da hun erfarte nærværet av et gjenferd i et gammelt hus, og da hun 

vant 500 kroner på en spilleautomat på første forsøk.  

Andre fortellinger, og de fleste jeg har møtt, likner mer på tradisjonelle møter med spøkelser. 

Som den eldre mannen jeg møtte som fortalte om den gangen hans far var alene på jakt på 

fjellet. Han hadde gått langt og satte seg ned inntil et tre ved et tjern for å hvile da en mann 

kom ut av skogen og gikk ut på myra mot tjernet foran han. Da han hadde gått et stykke på 

myra og nærmet seg tjernet, forsvant han plutselig i løse luften og var borte.  

                                                 
12 Definisjonen er hentet fra «Det Norske Akademis Ordbok» (Ordbok, 2019f) 
13 Definisjonen er hentet fra «Det Norske Akademis Ordbok» (Ordbok, 2019e) 
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De ulike forståelsene vitner om svært sprikende assosiasjoner til begrepet. Informantene i 

caset bruker ordet «spøkelse» stort sett i forbindelse med humoristiske samtaler med 

utenforstående, ofte de som er skeptiske. 

«Jeg vet ikke hva det er. Men vi har en sånn ‘stut’, jeg kaller han idiot... folk er litt idioter 

noen ganger og han kom alltid inn her da så sa han: ‘Anders, har du sett noen spøkelser i dag 

da? Er det noen spøkelser oppe i taket der?’ ‘Nei, jeg har ikke sett noen før det kom inn en nå’ 

bruker jeg å si da. ‘Det kom en nå’ så gjør jeg sånn» *peker på meg* - Anders 

Det humoristiske ved bruken av ordet «spøkelse» kan være knyttet til dets plassering i 

populærkulturen, og gir oss bilder av den hvite lakenkledde (egentlig et likklede) skikkelsen 

vi har sett fra tegnefilmer og fortellinger for barn. Spøkelset er avhengig av å bli tatt 

dødshøytidelig. Blir de latterlige mister de troverdighet, og uten troverdighet står eksistensen 

på spill (Grongstad et al., 1999, s. 163). Av denne grunn vil jeg bruke ordet «gjenferd» i 

oppgaven, som betyr det samme, men som ikke er like belastet med konnotasjoner.  

Ordet «spøkelse» opptrer her som en indikasjon på informantenes orientering av sine 

erfaringer innenfor en sosial kontekst. Begrepet brukes stort sett bare i dialog mellom de som 

«tror» og de som ikke «tror». 

2.4.2 Gjenferd 

- Sammensatt av ‘gjen-‘ og ‘ferd’; grunnbetydning 'det å ferdes igjen'; nøytrum muligens etter 

påvirkning fra ord som ‘gespenst’ (tysk: spøkelse) og ‘spøkelse’.  

Person som går igjen, viser seg etter døden.14 

I hendelsene det rapporteres om i caset fortelles det sjeldent eksplisitt om hverken spøkelser 

eller gjenferd. Det er hendelsenes uforklarlighet og naturstridighet som er kjernen i 

fortellingene. Det er enkeltepisoder som virker merkelige, uforutsigbare, overraskende eller 

skremmende, men også noen ganger trivielle og forutsigbare (eks. vanen med å finne en vare 

på gulvet hver morgen). I blant knyttes hendelsene til en identitet, viss eller uviss, og i de 

tilfeller er det nærliggende å snakke om et gjenferd, da informantene også har ulike 

oppfatninger om hvem «gjenferdet» er. Når informantene leser intensjonalitet ut av det de 

opplever ligger det nærmere for de å knytte hendelsen til en identitet. De mer uforutsigbare, 

tilsynelatende umotiverte hendelsene er vanskeligere å forstå og identitetsfeste (eks. da et 

                                                 
14 Definisjonen er hentet fra «Det Norske Akademis Ordbok» (Ordbok, 2019a) 

https://www.naob.no/søk?articleRefid=3813960
https://www.naob.no/søk?articleRefid=3748060
https://www.naob.no/søk?articleRefid=3811224
https://www.naob.no/søk?articleRefid=4271576
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rundstykke begynner å flytte på seg på tallerkenen). Det eneste alle hendelsene har til felles er 

at de bryter med naturlovene. 

Generelt oppfattes gjenferd av en sans om gangen (Grongstad et al., 1999, s. 157). Slik kan vi 

kategorisere gjenferd inn i følgende grupper: Auditive, de man bare hører. Visuelle, de man 

kan se. Taktile, som berører mennesker, fysisk kontakt. Odorative, de man kan lukte, og de 

ekstrasensuelle. De ekstrasensuelle er de man ikke kan sanse direkte, men allikevel kjenne at 

de er der som en følelse eller fornemmelse, eller som «tung luft», «vondt i hodet» og 

liknende. I caset rapporteres det om gjenferd fra alle disse kategoriene.  

2.4.3 Poltergeist 

- fra tysk Poltergeist, første ledd til poltern 'larme, bråke', annet ledd Geist 'ånd' 

 husspøkelse som lager støy og spetakkel15 

Den bokstavelige definisjonen av «poltergeist» er mer snever enn den praktiske bruken av 

begrepet i dagligtalen. Ingen av mine informanter benytter seg av dette begrepet, men det er 

det nærmeste vi kommer i omtalen av det aktive og ulegemlige nærvær. Nærværet 

manifesterer seg gjennom dets innflytelse på andre ting, på objekter (Goldstein, Grider & 

Thomas, 2007, s. 103). Det er denne typen nærvær som det oftest rapporteres om av 

informantene. Det er det kjønnsløse, identitetsløse, ulegemlige og uforklarlige opphavet til 

objekters forflytning, elektriske apparaters uberegnelige oppførsel, dører som åpner og lukker 

seg og lignende (Waskul, 2016, s. 77). Som vi skal se i neste kapittel blir informantenes 

relasjon til dette nærværet forandret da det assosieres med et bestemt kjønn, identitet, legeme 

og forklaring på dets opphav. I sosiologen David Waskuls studie av 144 hjemsøkelser i USA 

var 32 prosent av disse ansett som poltergeist. Disse hadde de mest konsistente og stabile 

karakteristikker av alle de andre kategoriene av overnaturlige fenomen: Stedbundne, bundet 

til bygninger, men også til spesifikke steder inne i en bygning. Det erfares som regel av flere 

mennesker. Fenomenet ble rapportert om å vare fra uker til flere tiår, og i de fleste tilfellene 

var fenomenets begynnelse knyttet til oppussing og renovering (Waskul, 2016, s. 78).  

 

                                                 
15 Definisjonen er hentet fra «Det Norske Akademis Ordbok» (Ordbok, 2019d) 



27 

 

2.4.4 Overnaturlig 

- etter tysk übernaturlich; jf. fransk surnaturel, latin supernaturalis 

som har krefter som ikke hører til naturens eller virkelighetens verden; som ikke kan forklares 

naturlig, ved hjelp av naturvitenskapen.16 

Innledningsvis viste jeg til Durkheims definisjon av det overnaturlige som hevder at det er 

enhver orden av ting som overgår vår forståelse, det mystiske, ukjente eller det uforståelige 

som unngår vitenskapen og klar tenkning (Durkheim, 1995). Da informantene benytter 

begrepet resonnerer det i utgangspunktet med en slik definisjon av ordet. Men definisjonen 

treffer ikke like godt etter utviklingen av relasjonene til fenomenet. Dette er en indikator på 

hvordan fastlagte begrep kompliserer informantenes virkelighetsbygging, og andres forståelse 

av denne. Dette gjelder for øvrig de overnevnte begrepene også. Samtidig har også 

«overnaturlig» blitt til en sekkebetegnelse på en rekke elementer fra fiksjon og populærkultur 

som gjennom kommersialisering manipulerer betydningen det har for de som har erfaringer 

fra de hendelser og fenomen vi vanligvis knytter begrepet til17. Et beslektet begrep er 

«paranormal», men det er problematisk å ta i bruk, fordi deri ligger en implikasjon om hva 

som er «normalt». På sitt beste er «normal» en statistisk abstraksjon, på sitt verste er det en av 

de mest brutaliserende konsepter i idehistorien (Waskul, 2016, s. 11). Det samme gjelder for 

øvrig «overnaturlig», som hinter til hva som er naturlig, og at dette ikke er det. Det er et sted 

inne i denne dikotomien normal\ikke-normal, naturlig\ikke-naturlig at de som opplever disse 

fenomenene på kroppen også opplever en indre og ytre friksjon i anerkjennelse og aksept for 

hva deres sanser forteller.  

2.4.5 Hjemsøkelse 

- etter tysk heimsuchen, av middelhøytysk heime suochen 'besøke, angripe'; 

grunnbetydning ‘oppsøke (en) i ens hjem’; jf. hjem og søke.18 

Det er en interessant distinksjon mellom «å besøke» og «å angripe». Det henviser antakelig til 

det overraskende og uventede ved å oppleve en hjemsøkelse. At det skjer «i ens hjem» 

resonnerer med hvordan hjemsøkelsen rammer ens vante opplevelse av virkeligheten. Som et 

                                                 
16 Definisjonen er hentet fra «Det Norske Akademis Ordbok» (Ordbok, 2019c) 
17 Dette temaet diskuteres nærmere i kapittel 5.2.  
18Definisjonen er hentet fra «Det Norske Akademis Ordbok» (Ordbok, 2019b) 

https://www.naob.no/søk?articleRefid=3867840
https://www.naob.no/søk?articleRefid=4314276


28 

 

kortvarig, overraskende besøk\angrep på den etablerte orden av ting. Professor i sosiologi 

Avery F. Gordon har en mer utdypende definisjon av en hjemsøkelse: 

“[Haunting is] a paradigmatic way in which life is more complicated than those of us who 

study it have usually granted. It is neither pre-modern superstition nor individual psychosis; it 

is a generalizable social phenomenon of great import. […] If haunting describes how that 

which appears to be not there is often a seething presence, acting on and often meddling with 

taken-for-granted realities, the ghost is just the sign, or the empirical evidence if you like, that 

tells you a haunting is taking place. […] Being haunted draws us affectively, sometimes 

against our will and always a bit magically, into the structure of feeling of a reality we come to 

experience, not as cold knowledge, but as a transformative recognition.”  

(Gordon, 1997, s. 6-7) 

Hennes definisjon er nyttig fordi den dekker bredden av innvirkning en hjemsøkelse har. 

Gjenferdet er bare indikasjonen på at en hjemsøkelse finner sted med potensialet for å 

engasjere og påvirke virkeligheten, viljen og emosjoner, uavhengig av kunnskap. En 

transformativ erkjennelse med kraft til å påvirke og forme de som er berørt av den. 

2.5 Durkheim \ Latour 

Det er en gjennomgående og uttalt intensjon med denne oppgaven å ta aktørene på alvor, og 

dette blir forsøkt gjort med radikal empirisme og aktørnettverkteori. For å ivareta intensjonen 

krever det å granske de analytiske verktøyene jeg har brukt nærmere, for ikke å selv begå den 

samme feilen jeg har etterstrebet å unngå. Jeg har forsøkt å unngå reduksjonistiske og 

strukturalistiske fortolkninger av data. Derfor vil jeg se i hvilken grad ANT kan risikere å 

gjøre nettopp dette, og hvorvidt Durkheim kan tilby verdifulle supplement til diskusjonen.  

“What sort of science is it whose principal discovery is to make the very object it treats 

disappear?”  

(Durkheim, 1995, s. 67) 

Det antakelig mest radikale ved introduksjonen av ANT sett fra et tradisjonelt sosiologisk 

perspektiv er negasjonen av det sosiale som forklaring, og implementeringen av objekters 

agens (Vandenberghe, 2002). Som tidligere nevnt, overses ikke objekter fullstendig av 

Durkheim, men de er representasjoner av de sosiale kollektiver\energier som kommer utenfra 

individet og projiseres på objekter. Sosiale fakta, hevder Durkheim, er det sosiologien har til 
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oppgave å beskrive. Disse kommer til uttrykk gjennom den eksterne tvang som blir utøvet på 

individet opplevd som for eksempel lov, moral, tro, norm, eller til og med moter (Durkheim, 

2013, s. 25). Tvangen er ikke nødvendigvis følt direkte men vil vise seg ved brudd på de 

sosiale reglene. I samme utgivelse hevder han vår villighet til å etterfølge disse reglene vil 

tilsløre, men ikke utslette tvangen til å etterkomme de (Durkheim, 2013, s. 22). Tilsløringen 

visker ut skillene mellom individet og det sosiale.  

Dette kan tale til individet som erfarer gjenferdet, men er bevisst at det bryter med etablerte 

sosiale fakta og aksepterte oppfatninger om virkeligheten. Smerten knyttet til individets 

nagende tvil om sine egne sanseopplevelser er nettopp en type indikasjon på tilstedeværelsen 

av sosiale regler i Durkheimiansk forstand. 

Indikasjonen på en relasjon mellom sosiale fakta og vitenskapelige fakta er interessant, men 

ikke konsekvent. Ved innvielsen til et alternativt sosialt fellesskap med andre regler for tro og 

virkelighetsbygging som befinner seg utenfor det rasjonelle og vitenskapelig funderte finner 

individet bekreftelse og tilhørighet. Dette åpner samtidig for nye former for objektrelasjoner.  

Durkheims konsept om fetisjisme handler om at det sosiale animerer vår relasjon til objekter. 

“It is essentially a three-sided prism in which the social, the individual and the object world 

refract. In the very same move as Durkheim entangles the individual in the social, he 

entangles it in (some of) the objects around it” (Schiermer, 2016, s. 504). Det innebærer at 

objekters fremtoning fremkommer av noe utenfor relasjonen mellom individet og objektet. 

Derfor vil heller ikke individualisert adferd på noe tidspunkt avvikle oss fra det sosiale. Det 

sosiale er det som holder individer sammen, og de fetisjiserte objekter virker som rene 

formidlere av det sosiale, uten at individet behøver å være bevisst sin innvikling i det sosiale 

gjennom sine objektrelasjoner. 

 There is virtually no moment of our lives in which a certain rush of energy fails to come to us 

from outside ourselves (Durkheim, 1995, s. 213).  

Kollektivet bestemmer seg i dette caset seg for, som gruppe, hvordan de skal forstå og tolke 

objektene. Det underbygger Durkheims perspektiv på folketro og kollektiv følelse19 når casets 

informanter finner styrke og stabilitet der de går fra individuell interaksjon med gjenferdet, 

representert av deres fysiske omgivelser, til de som et kollektiv begripeliggjør relasjonene til 

gjenferdet.  

                                                 
19 Se side 75 
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På Latouriansk kan man si at kollektivet forsterker gjenferdets agens, men Latours kollektiv 

omfatter også objektene og anerkjenner deres rolle, ikke bare som noe mennesker handler 

igjennom, men som noe som selv handler. Aldri alene, men som del av et kollektiv av 

humane og ikke-humane aktører. Der Durkheim behandler objekter som formidlere av agens 

(kalt «intermediatiors» av Latour (Latour, 2005a)), ser Latour på objekter som aktive 

forhandlere av agens («mediators»). Objekter som forhandlere transformerer, oversetter, 

forvrenger og modifiserer mening eller elementer de er ment å bære (Latour, 2005a, s. 39). 

Så, det objektive gjenferdet og kollektivet av mennesker virker på hverandre. Deres eksistens 

er av gjensidig avhengighet. Det sosiale kollektiv av mennesker forenes i enigheten om dets 

eksistens, og denne eksistensen utgår av deres kollektive oppfatning om objektene de 

engasjerer – deres objektrelasjoner.  

Når noen opplever en hjemsøkelse, forandrer det spontant individets objektrelasjon. Avhengig 

av hvorvidt andre får vite om og aksepterer hjemsøkelsen, vil denne objektrelasjonen spre seg 

og kan potensielt inkorporeres i et alternativt mikrokosmos, eller sosial krets. Men, det er 

utfordrende å applikere Durkheims konsept om fetisjisme på dette, siden den nye 

objektrelasjonen er spontan og kortvarig. Det kan knyttes en svak, dvelende tilstedeværelse 

for en potensielt ny hjemsøking til objektet eller i rommet det finner sted, men denne er ikke 

dominerende, og objektet, for eksempel et kålhode, mister straks sin fetisjiserte modus i det 

den løftes opp fra gulvet og plasseres tilbake i grønnsakshyllen der den kom fra.  

“The feelings [sacred objects] provoke in us are qualitatively different from those we have for 

merely physical things. So long as these perceptions are no more than empirical characteristics 

that ordinary experience makes manifest, and so long as the religious imagination has not 

configured them, we feel nothing like respect for them, and they have nothing of what it takes 

to lift us above ourselves.”  

(Durkheim, 1995, s. 214)  

Durkheim skiller mellom hellige objekter og «merely physical things» (profane objekter). I 

den hjemsøkte dagligvarehandelen har objektene som animeres av gjenferdet en 

sammenlignbart hellig status i den forstand at de forener de som tror på hjemsøkingen, og 

separerer de fra de som ikke tror20. Men denne sammenligningen er bare delvis fungerende, 

igjen siden objektene veksler mellom å være det Durkheim ville kalt «hellige» og 

                                                 
20 Referer til sitatet fra en informant på side 67 om «de troende».  
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profane\vanlige fysiske objekter. Dette er relevant fordi individene som opplever 

hjemsøkingen allerede befinner seg i en sosial oppfatning om objektenes forventede 

fremtoning og egenskaper. Den oppfatningen er den man ville kalle normal. Når 

hjemsøkelsen så skjer, brytes den «normale» objektrelasjon, individets lærte oppfatning om 

verden, og de sosiale reglene brytes. Samtidig blir individet absorbert av den spontane og 

uventede hendelsen; Det animerer dets emosjoner, skjerper sansene og stimulerer til å søke 

forklaringer på objektets animering, i forestilling og i virkelighet, eller det søker til allerede 

eksisterende oppfatninger om disse, dersom de er etablert.  

Denne «desentraliseringen» av individet, dets absorbsjon av objektet, finner vi igjen i Latours 

konsept om «factish» (Schiermer, 2016). Når vi igjennom ulike praksis konsumeres av det 

universet vi entrer blir vi del av the factish. Begrepet er deltakende i Latours kritikk av 

modernismen, der han hevder at fakta og fetisjisme som konstruktivisme og realisme, 

forveksles ubevisst med hverandre (Latour, 2010).  

“The word “fact” seems to point to external reality, and the word “fetish” seems to designate 

the foolish beliefs of a subject. Within the depths of their Latin roots, both conceal the intense 

work of construction that allows for both the truth of facts and the truth of minds. It is this 

common truth that we must bring out, without believing either in the ravings of a 

psychological subject, steeped in daydreams, or in the external existence of cold and 

ahistorical objects that fall into a laboratory as if dropped down from heaven. […] Joining the 

two etymological sources, we shall use the label factish for the robust certainty that allows 

practice to pass into action without the practitioner ever believing in the difference between 

construction and reality, immanence and transcendence.” (Latour, 2010, s. 21-22) 

Det er her i the factish at vi erfarer deltakelse i relasjonen til det materielle eller immaterielle 

objektet som vi erfarer å bli filtret sammen med. Factish er i større grad handlingsorientert 

enn Durkheims fetisj, fordi konseptet inkluderer menneskets aktive (og bevisste) deltakelse i 

fabrikkeringen av sin fetisj. På innsiden av factish er handling distribuert mellom de 

engasjerte aktanter (Schiermer, 2016, s. 498). Det skilles ikke mellom hellige og profane 

objekter, fordi dette vil være å overse viktigheten av objekter generelt i å holde det sosiale 

samlet. Referert til Durkheims sitat fra forrige side, vil Latours innvending være at de 

hverdagslige, profane objekter definitivt har «what it takes to lift us above ourselves». Fordi, 

det er i praksisen mellom menneske og objekt at en større enhet blir til. Forenkler vi dette, kan 

vi si at «det sosiale» for Latour dreier seg utelukkende om formasjoner av mennesker og 

objekter og deres egenskaper, mens det hos Durkheim er mennesker og objekter som blir 
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formet og gitt egenskaper av det sosiale (fordi objektrelasjoner deles med andre mennesker). 

“One of the great merits of Latours work is its demonstration of the way in which general or 

generalizing objects such as standards, universals, codes and laws, grammars, metrologies, 

statistics, formulas and formats ‘gather’ the collective” (Schiermer, 2016, s. 506). Latour 

forklarer det generelle, og Durkheim kan forklare det sosiales forsterkning av fenomen erfart 

som et kollektiv. 

2.5.1 Kan factish og fetisj sameksistere? 

Kirsten Marie Raahauge (Raahauge, 2015) refererer til Latours artikkel «Why Has Critique 

Run out of Steam» (Latour, The University of Chicago Press/2004) hvor han adresserer 

problemet med samfunnsforskeres iboende posisjonering som en kritisk intellektuell bestemt 

på å avdekke skjulte årsaker under en overflate av projeksjoner. Raahauge benytter Latours 

kritikk og hans begrep factish for å unngå det hun omtaler som en ufruktbar opposisjon 

mellom fakta og fetisj (Raahauge, 2015, s. 318). I hennes arbeid med å forske på 

hjemsøkelser i Danmark kommer begrepet factish til nytte fordi det kan dekke ekstraordinære 

erfaringer som en reell del av virkeligheten. På samme tid gir begrepet rom for at de 

ekstraordinære erfaringene er ekte fordi de er erfart som virkelige, selv om den som er erfarer 

de, dens kulturelle og sosiale omgivelser, ikke har noen plass for slike erfaringer annet enn 

som projeksjoner (forestillinger). Allikevel er de reelle fordi det er slik den sosiale og 

kulturelle diskursen behandler et slikt fenomen. Videre er de i virkeligheten en konstruksjon 

fordi det faktisk hendte med noen, som en erfaring, som noe å tilpasse til ens rammeverk av 

fornuft og som et tema å videreformidle til andre (Raahauge, 2015, s. 319).  

Benyttet på denne måten er tilsynelatende factish som begrep mer generøst enn fakta og fetisj 

der det rommer ustabiliteten og uforutsigbarheten som er knyttet til det. Problemet de som 

opplever slikt har rent empirisk, og som gjentar seg for forskeren om hen forsøker å nærme 

seg slike fenomen, er å benytte statiske begrep til å kategorisere det ustabile.  

“It goes without saying that if all animation of a certain factish is supposed to originate from 

within, the very concept of ‘fetishism’ must be discarded. This is, in fact, Latour’s 

standpoint.” (Schiermer, 2016, s. 502) Latour avviser konseptet om fetisjisme fordi det 

undergraver objekters egen agens ved å hevde at all animering av en factish stammer 

innenifra de humane aktører. Men, som nevnt allerede, og som vil bli presentert i kapittel 4, 

får den destabiliserende innvirkningen gjenferdet har på stabile begrep og verdenssyn 
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(Raahauge, 2015, s. 319), en effektiv begrensning gjennom den kollektive begripeliggjøringen 

og den påfølgende aksepten for de overnaturlige hendelsene. Det er mulig en ANT som 

Latour vil kunne argumentere for at dette kommer av aktørnettverkets ekspansjon, dets 

veldige økning av tilknyttede aktanter, og som bidrar til dets stabilitet og motstandsdyktighet 

ovenfor antigrupper. Men en slik forklaring begynner å ligne på de strukturalistiske 

forklaringsmodeller som vi i utgangspunktet ville unngå21. Her sluttes ringen, og Durkheim 

trenger ikke avvises. Heller er hans perspektiv nyttig for å være i stand til å se hvordan 

kollektivet bidrar til å animere gjenferdet gjennom handling og språk. Akseptens styrke er en 

indikator på et empirisk og teoretisk samspill mellom fakta, fetisj og factish.  

“The notion of the factish is helpful as an opening towards accepting haunting on its own 

terms, but it is not useful in taking the field to a more generalized level”  

(Raahauge, 2015, s. 338) 

Derfor vil jeg oppfordre til å holde øynene åpne for kollektivets bidrag til animeringen av 

gjenferdet gjennom utredningen i kapittel 4. Ikke som forklaring på hendelsene, men som 

forsterkning av gjenferdenes agens, og en berikelse av de humane aktørers erfaringer.  

“Some factishes are co-animated by social powers- and in no way do I need to break these 

factishes apart when following this surplus of energy back into the social. The social does not 

make a rich world poor; it makes a rich world even richer.”  

(Schiermer, 2016, s. 511) 

 

 

                                                 
21 Det er noe posthumanistisk ved dette- at mennesket er en upriviligert aktør blant mange andre, og at 

mennesket i seg selv er bestående av ulike elementer som gjør det til noe annet enn «bare mennesker». Det er 

dette som resonnerer med strukturalisme og poststrukturalisme (Inglis & Thorpe, 2019, s. 246). Strukturalisme 

tenderer å forklare samfunnets strukturer som mer komplekse enn menneskene det består av. Noe som trosser 

dette og gjør ANT distinkt er fokuset på heterogeniteten av ting og mennesker.  
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3 Utvalg av empirisk materiale 

I utgangspunktet var ideen med denne oppgaven å undersøke flere case. I forarbeidet kom jeg 

over flere potensielle case som ville egnet seg. Bygninger og institusjoner som hjemsøkes, 

hvor dette erfares av flere mennesker over lengre tid. Hvor relasjonen til det overnaturlige blir 

en del av hverdagen og inkorporeres i deres verden mer som en regel enn et unntak.  

Stort sett alle jeg snakket med i forarbeidet hadde selv opplevelser eller hadde forslag til 

hvem jeg burde snakke med.  

Caset jeg endte opp med og informantene knyttet til det er også det som var utgangspunktet til 

ideen om oppgaven. Et år før arbeidet startet befant jeg meg i den samme butikken, da jeg 

reiste gjennom området. Jeg var eneste kunde i butikken i tillegg til min venn, og spurte 

butikksjefen om hvordan det gikk med spøkelsene, da jeg hadde sett episoden av TV-

programmet «Åndenes Makt» som omhandlet hendelsene der. Da fikk jeg høre om mange av 

hans erfaringer og jeg fikk en omvisning i butikken. Dette var spiren til ideen. At butikken var 

den eneste i en isolert bygd midt i skogen gjorde dette bare mer interessant, da det åpenbart 

var et fenomen alle i bygda på en eller måte kjente til og tok stilling til. 

Etter et par nye, uformelle samtaler med butikksjefen og etter å ha forhørt meg med veileder 

kom jeg til beslutningen om å dreie hele oppgaven rundt dette caset. Det å bruke den tilmålte 

tiden på å konsentrere seg om ett sted har vært fruktbart. Det er mye ved caset jeg ville brukt 

mer tid og ressurser på, som å tilbringe enda mer tid på lokasjonen og å snakke med flere 

mennesker som bor i bygda. At jeg ikke delte tiden mellom flere case har gjort at jeg har hatt 

mer tid til dette ene, som jeg har kunnet ta grundigere for meg. 

Med utgangspunkt i butikksjefen og snøballmetoden har jeg funnet informantene. Jeg har 

intervjuet noen av de som jobber der nå og som har jobbet der tidligere, i tillegg til kunder 

som jeg har truffet utenfor. Jeg har hatt mange uformelle samtaler med folk som enten bor 

fast eller har hytte i området, og andre som har en form for tilknytning til regionen. Alle jeg 

har snakket med kjenner til de påståtte hendelsene i butikken, og selv om meningene er delte, 

har de fleste en positiv og nysgjerrig holdning til det.   
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3.1 Om casestudier 

“[It is a] Kuhnian insight that a scientific discipline without a large number of thoroughly 

executed case studies is a discipline without systematic production of exemplars, and a 

discipline without exemplars is an ineffective one. Social science may be strengthened by the 

execution of a greater number of good case studies.” 

- Bent Flyvbjerg (Flyvbjerg, 2006, s. 219) 

Hensikten med valget av et case-studie er, på et generelt grunnlag, å produsere et godt 

eksempel på metodologisk gjennomførelse og teoretisk anvendelse som fremstår hensiktsfull i 

henhold til den vitenskapelige målsetningen. Primært er casestudiets viktigste ambisjon å 

tilstedekomme dyp kunnskap om et spesifikt felt. Kontekst-avhengig kunnskap er essensiell i 

studier av menneskelige anliggender (Flyvbjerg, 2006). Generalisering vil i tilfelle være et 

produkt av flere inngående, spesifikke studier – en konsekvens av et allerede etablert 

kunnskapsgrunnlag basert på dypere forståelse av mange like og ulike anliggender. 

Akademisk kunnskapsproduksjon speiler på denne måten de grunnleggende forutsetninger for 

menneskelig læring som fortoner seg på akkurat den samme måten. «Phenomenological 

studies of the learning process therefore emphasize the important of this […]: It is only 

because of experience with cases that one can at all move from being a beginner to being an 

expert” (Flyvbjerg, 2006, s. 222). Derfor representerer casestudiet noe annet enn bare 

anekdotisk kunnskap; Dets hensikt er ikke å bevise noe, men å lære noe.  

Aktørnettverksteoretisk forskning impliserer empirinære utredninger som også er casestudiets 

fundament. Casestudiet rammes imidlertid av misforståelser, som identifiseres i Bent 

Flyvbjergs «Five Misunderstantings About Case-Study Research» (2006). To av 

misforståelsene kan også relateres til kritikken av ANT som også er gjenstand for stadige 

misforståelser (Latour, 2005a). Jeg vil følgende gå igjennom disse misforståelsene og 

kommentere de kort med utgangspunkt i Flyvbjergs artikkel, for på den måten å poengtere 

den vitenskapelige verdien som potensielt ligger i en slik type studie. 

1. Teoretisk kunnskap (kontekstuavhengig) er mer verdifull enn praktisk 

(kontekstavhengig) kunnskap 

Prediktive teorier og universaliteter finnes ikke i studiet av menneskelige anliggender. 

Derfor er konkret, kontekstavhengig kunnskap mer verdifull enn forgjeves å søke etter 
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prediktive teorier og universaliteter (Flyvbjerg, 2006, s. 224). Dette berører kjernen av 

ANT som teori og metode, og dets prinsipp om radikal empirisme.  

2. En kan ikke generalisere ut ifra et enkelt case, derfor kan ikke enkeltcasestudier 

bidra til vitenskapelig utvikling 

En kan ofte generalisere ut ifra et enkelt case, og casestudiet kan være sentral i 

vitenskapelig utvikling via generalisering som supplement eller alternativ til andre 

metoder. Formell generalisering er overvurdert som kilde til vitenskapelig utvikling, og 

«eksempelets styrke» er undervurdert (Flyvbjerg, 2006, s. 228). ANT-utredninger har 

også den egenskapen at de selv i sine detaljrike, enkeltstående beskrivelser, bidrar til å 

avdekke en verden rik på relasjoner og overraskende agens. Alle slike ANT-studier har 

potensialet til å komplimentere andre studier der de tjener å avdekke deler av verden som 

potensielt er relatert til andre felt og områder for forskning som på forhånd ikke er 

åpenbare.   

3. Casestudiet er mest nyttig til å generere hypoteser, mens andre metoder er mer 

egnet til hypotesetesting og teoriutvikling 

Denne misforståelsen utgår av den forrige, og fordi det lar seg gjøre å generalisere ut ifra 

enkeltcasestudier, så er denne metoden nyttig både å generere og teste hypoteser, og den 

er heller ikke begrenset til disse (Flyvbjerg, 2006, s. 229). 

4. Casestudiet medfølger en tendens til verifisering, forstått som å bekrefte 

forskerens forutbestemte ideer.  

Casestudiet medfølger ikke en sterkere tendens til verifisering av forskerens forestillinger 

enn andre forskningsmetoder. Tvert om indikerer erfaring at casestudiet i større grad 

tendenserer mot falsifisering av forutinntatte forestillinger (Flyvbjerg, 2006, s. 237). 

5. Det er ofte vanskelig å oppsummere spesifikke casestudier.  

Det er korrekt at det ofte er vanskelig å oppsummere casestudier, særlig hva angår studiets 

prosess. Det er ikke korrekt når det kommer til oppsummeringen av studienes utfall. 

Problemene med å oppsummere casestudiene skjer ofte på bakgrunn av virkeligheten som 

studeres, snarere enn casestudier som forskningsmetode. Ofte er det ikke ønskelig å 

oppsummere og generalisere casestudier. Gode studier bør leses som narrativer i sin helhet 

(Flyvbjerg, 2006, s. 241). Dette er også tilfelle med en aktørnettverkteoretisk utredning 

som låner språket til narrativteoretikere, med særlig vekt på deres bevegelsesfrihet i 
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figureringen av aktanter og deres påvirkning på hverandre. “It is only through some 

continuous familiarity with literature that ANT sociologists might become less wooden, 

less rigid, less stiff in their definition of what sort of agencies populate the world.” 

(Latour, 2005a, s. 55) 

3.2 Feltarbeid, intervju og gjennomføring 

 Min primære hensikt med intervjuene og feltarbeidet har vært å spore gjenferdets handlinger 

gjennom relasjoner i nettverket av humane og ikke-humane aktører. Kartleggingen av 

nettverket har vært en kontinuerlig prosess både gjennom feltarbeid, deltagende observasjon, 

intervju og behandling av datamaterialet. Jeg har gjort flere lydopptak, av intervjuene men 

også av lydene i butikken for å fange stemningen. Jeg har fotografert butikken innvendig og 

utvendig, og også besøkt og fotografert butikkens tidligere lokaler som ligger ca. 15 km unna 

der det ligger i dag. Det er innehaverne av det gamle lokalet som påstås å hjemsøke butikken i 

dag. Det har ikke vært drevet butikk i den bygningen siden 1973, da den ble nedlagt og slått 

sammen med filialen som er dagens butikk. I dag står den forfallen og gjengrodd langs 

skogsveien. Et typisk «spøkelseshus» skal man dømme ut ifra tilstanden på bygget. Et minne 

av mur, rust og råttent treverk.  

I tråd med en ANT-tilnærming til caset, har det vært viktig for meg å tilbringe tid på 

lokasjonene og å bruke alle sanser for å sette meg inn i omgivelsene hvor dette har funnet 

sted. Intervjuene har vært foretatt på hovedlokasjonen. Intervjuene er semi-strukturerte. I 

tillegg har jeg samlet data gjennom uformell konversasjon, som også intervjuene iblant har 

hatt preg av å ligne på (Fangen, 2004). Nvivo 12 er analyseprogrammet jeg har brukt til å 

transkribere og kode intervjuene, og til å holde oversikt over dataene. Jeg har ført flere logg- 

og notatbøker, digitalt og fysisk som har fulgt studiets utvikling og vært viktig for å registrere 

enhver aktivitet, resonnement, idé, innfall og innspill. Fordi: «everything is data» (Latour, 

2005a, s. 133) 

Flere samfunnsforskere som har bidratt med avgjørende ny kunnskap på sine områder, har gitt 

uttrykk for en antimetodisk tilnærming til samfunnsforskning og fremhevet forskerens person 

som selve forskningsredskapet (Kvale & Brinkmann, 2012, s. 100). Det har vært min 

intensjon å få informantene til å snakke så fritt som mulig om hva de har opplevd, der min 

rolle har vært å skape et trygt og tillitsfullt rom for å fortelle. Det «antimetodiske» ved dette er 
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troen på at det de medmenneskelige egenskapene til å lytte og gi rom er bedre egnet enn 

regelbundet metode når formålet er å få mest mulig data på en respektfull og etisk forsvarlig 

måte. Samtidig er det et uunngåelig faktum at ethvert intervju og konversasjon er en gjensidig 

relasjonspåvirkende prosess. «Data» fra feltet betegner kun en begrenset del av et helhetlig 

inntrykk bestående av enorme mengder informasjon som innehar kraften til å påvirke, lære og 

forme både forsker, informant og omgivelser på måter som overskrider de forskningsrelaterte 

målsetningene.  

En understreking av intervjuerens avgjørende rolle som person innebærer ikke at man ser bort 

fra teknikker og kunnskap. Kvale og Brinkmann presiserer dette slik: «Når forskerens person 

blir det viktigste forskningsinstrumentet, blir forskerens kompetanse og håndverksmessige 

dyktighet – hans eller hennes evner, følsomhet og kunnskaper – avgjørende for kvaliteten på 

den kunnskap som produseres» (Kvale & Brinkmann, 2012, s. 101). Med håndverksmessig 

dyktighet menes mestring av en produksjonsform som krever praktiske ferdigheter, og 

personlig innsikt ervervet gjennom utdanning og omfattende praksis (Kvale & Brinkmann, 

2012, s. 103). Med erfaring gjennom praksis har jeg selv opplevd økende kyndighet i dette 

håndverket. ANT fordrer å studere relasjonene også til de ikke-humane aktører, noe som lar 

seg avdekke både gjennom observasjon og intervju. Fokuset på de relasjonelle anliggender 

påvirker altså intervjuets retning. Nettopp dette er et område jeg har forsøkt å utvikle som et 

intervjumessig håndverk. 

I planleggingsfasen var jeg bekymret for at jeg ville oppfattes som en kritisk gransker av hva 

som har hendt for på den måten hindre informantene i å komme ut med sine erfaringer. Det 

var en korrekt antakelse at erfaringer med overnaturlige fenomen ikke snakkes om fritt med 

hvem som helst. Dette var jeg forberedt på gjennom å lese tidligere studier som Waskuls gjort 

i USA (Waskul, 2016) og Raahauges gjort i Danmark (Raahauge, 2015, 2016) hvor dette 

knyttes til tvil rundt egne erfaringer og andres mottakelse av deres opplevelser, og i visse 

tilfeller fordi opplevelser har vært så skremmende at informanter ikke ønsker å snakke om det 

på grunn av den emosjonelle belastningen. Ikke alle jeg ønsket å intervjue ønsket å snakke 

med meg. Allikevel virket det ikke som at dette presenterte et problem for informantene som 

deltok i samtale med meg. I blant fant jeg det utfordrende hos noen informanter å stimulere til 

refleksjon rundt deres opplevelser. De ga et inntrykk av at kategorisering av egne erfaringer 

kunne medføre en risiko for ikke å bli tatt alvorlig, eller det passet simpelt hen ikke inn i noen 

rammer eller forståelser de anser som kredible. Derfor var informantene forsiktig med bruken 

av begrep som «gjenferd» eller «overnaturlig», men i stedet forholdt seg til deres egne, 
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konkrete sanseerfaringer. «Jeg vet ikke hva det er, men det skjedde» var en setning jeg hørte 

flere ganger, eller «Det er merkelig, men det bare er sånn». 

For å stimulere til fortrolig samtale, forsikret jeg informantene om deres anonymitet og at min 

hensikt ikke var å etterprøve deres erfaringer, men å lytte til hva de har å fortelle. Da flere av 

de hadde flere erfaringer med å snakke med media og presse om hva som hadde hendt, var 

ikke anonymitet umiddelbart et område for bekymring hos de22. Tillitten ble raskt etablert. Jeg 

opplevde imidlertid at min egen interesse for hva som foregår der fungerte som en ytterligere 

bekreftelse for informantenes egen virkelighetsoppfatning. Dette vil jeg komme tilbake til i 

kapittel 4, hvor jeg viser til hvordan aktørnettverkets ekspansjon aggregerer aksept for 

fenomenet, og slik tilrettelegger for åpenhet rundt det, og former akanters relasjoner til 

hverandre.  

Det er ikke like mye et ideal i feltforskning som i intervjuundersøkelser at forskeren skal 

konstruere en kunstig nøytral situasjon, der forskerens innvirkning (forskereffekten) skal være 

minst mulig. På en annen side skal ikke forskeren spille ut seg selv så mye at deltagerne blir 

respondenter på hens innfall (Fangen, 2004, s. 103). Dette representerte for meg et dilemma, 

der min metode for delvis deltakende observasjon nødvendigvis innebar å samtale med 

mennesker med ulike synspunkt på «gyldigheten» av fenomenet jeg studerer. Poenget er ikke 

å etterape informantene. Forståelse innebærer ikke å gjøre aktørenes synspunkt til mitt eget 

(Geertz, 1973, s. 14). Men med tilstedeværelsen av en viss polarisering og en gjensidig 

ekskluderende oppfatning om virkeligheten hos de som «tror\opplever» og de som ikke 

«tror\opplever» måtte min søken etter forståelse for disse synspunktene gjennom samtaler 

innebære total åpenhet for de ulike standpunktene. Ifølge Geertz er forståelse basert på at du 

studerer i et samfunn eller en gruppe. Kun da kan du gripe de mekanismene og forestillingene 

som leves ut der (Geertz, 1973, s. 22). Konsekvensen av dette er, utover oppnåelsen av økt 

forståelse av informantene, at også jeg uunngåelig integreres i aktørnettverket jeg studerer.  

 

 

 

                                                 
22 Alle stedsnavn og personer (levende og døde) er anonymisert. Prosjektet er meldt inn til, og godkjent av Norsk 

Senter for Forskningsdata (NSD).  
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3.2.1 Deltagende observasjon 

«Observasjonen. Det meningsløse, svangre med betydning, men uforståelige tilstedeværelsen 

jeg har hvor jeg sitter i fruktavdelingen og tar notater midt i åpningstiden mens kunder 

kommer og går. Plutselig er jeg selv som gjenferdet som ingen helt forstår hvorfor sitter her. 

En skapning ingen helt kan plassere. Jeg kan kjenne at min tilstedeværelse manglet nærvær, og 

situasjonen blir tiltakende ubehagelig.» 

- fra feltnotater 

Utdraget fra notatene viser til en opplevelse jeg hadde etter å oppholdt meg ca. 4 timer i 

butikken. Min rolle har vært som delvis deltagende observatør, som innebærer å delta i den 

sosiale samhandlingen, men ikke i de miljøspesifikke aktivitetene (Fangen, 2004, s. 103). Det 

innledende sitatet er ikke beskrivende for feltarbeidet som helhet, men mer som en interessant 

kuriositet, en observasjon under ett av mine feltarbeid. Stort sett har den deltagende 

observasjonen foregått med en gjensidig letthet. Imidlertid påvirkes den sosiale 

samhandlingen av forskerrollen. Den sjeldne dissonansen til informantene kan ha kommet av 

min mulig forvirrende opptatthet med de fysiske omgivelsene både gjennom intervju og 

observasjon. 

Jeg har fått mye viktig materiale av vanlig prat med kunder og ansatte jeg har møtt i butikken, 

men også funnet ut at det er viktig å kjenne sin besøkelsestid. En forsker er uunngåelig et 

fremmedelement i stort sett de fleste sammenhenger, i hvert fall når feltarbeidet er av kortere 

varighet. Jeg ønsket å arbeide et skift i butikken for å sette meg inn i deres miljø «fra 

innsiden». I starten fikk jeg noen enkle oppgaver, men etter hvert ble de ansatte mest opptatt 

av sine gjøremål, og jeg ble hensatt til å gå rundt og observere, og å sitte ved butikkens 

kaffebord og drikke kaffe og snakke med kunder som satte seg ned, iblant en ansatt når de 

hadde tid. Her fikk jeg verdifulle data, som møtet med den eldre kvinnen som aldri hadde hørt 

noe om noe gjenferd, og som fnøs av hele ideen, men som satt lenge i stillhet og fiklet med 

kaffekoppen og kikket rundt seg før hun gikk. Den unge jenta på arbeidstrening som ikke 

turte å gå alene i deler av butikken var en rak kontrast. Her kunne jeg observere 

samhandlingen mellom henne og de andre ansatte som tok hensyn til hennes frykt, men som 

forsøkte å berolige henne med at «det ikke er farlig».  

I sammenheng med intervjuene, har jeg også fått tid til å gå rundt og snakke med folk og 

observere imellom, før og etter intervjuene. Det å bruke intervju som unnskyldning for 

kontakt er særlig egnet i observasjonsstudier hvor deltagerrollen er mindre naturlig, hvor 
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forskeren i større grad får preg av å være en utenforstående (Fangen, 2004, s. 141). 

I tillegg har jeg ved en anledning gjort observasjoner på lokasjonen etter stengetid og mørkets 

frembrudd, utenifra den stengte butikken. Dette og all annen observasjon jeg har gjort har 

også hatt den intensjonen å føle omgivelsenes påvirkning på mine sanser og følelser, altså det 

som kommer av de ikke-humane omstendighetene. Jeg har notert meg lyder, stemninger, 

lukter, elektriske innretninger og materialer fordi disse er alle deltakende i fenomenenes 

tilstedeværelse.  

3.2.2 En prosess – etikk og diskusjon  

Arbeidet med datainnsamling har foregått mer eller mindre strukturert i over 18 måneder, 

allerede fra første gangen jeg besøkte butikken caset omhandler da jeg fikk høre fra de som 

jobbet der om opplevelser de har hatt, og ble vist rundt i lokalene. Siden da har arbeidet gått 

ut på å stadig veksle mellom å besøke feltet for å gjøre intervjuer og observasjon, jobbe med 

dataene gjennom transkripsjon og koding, og å lese teori. Stadig, gjennom hele prosessen har 

jeg hatt utallige samtaler med folk jeg har møtt angående temaet overnaturlige fenomen. Jeg 

har spurt om folks forhold til det vi kaller «det overnaturlige», og om de har hatt opplevelser 

de ikke har kunnet forklare. Svært ofte har folk historier å fortelle, enten om egne opplevelser 

eller om opplevelsene til venner og familie. Slike samtaler har gitt innsikt i måter å snakke om 

temaet på, og i hvilken grad dette er et sensitivt tema. Det igjen har hatt betydning for min 

forståelse av informantenes dilemma: Å fortelle om sine opplevelser å bli utsatt for tvil fra 

andre, eller å holde opplevelsene for seg selv, og utsette seg selv for den samme tvilen.  

Den gradvise utviklingen av oppgaven har gjort at dens hensikt stadig har endret seg. 

Overraskende vendinger i datainnsamlingen har sammen med teoretisk fordypning ledet til et 

felt som er langt mer omfattende enn først antatt. Eksempelvis var det en lavere grad av 

kontrovers enn antatt i lokalmiljøet som butikken er en del av. Det som jeg først antok ville 

være et fenomen som ledet til separasjon, viste seg i langt større grad enn ventet å være et 

forenende fenomen. Fordypning i teori om ANT og nymaterialisme har stimulert til å 

reflektere over motsetninger mellom fornuft, tro og åpenhet hos informantene, og paralleller 

derfra til vitenskapsteoretisk, filosofisk og sosiologisk diskusjon angående post-

strukturalisme, post-humanisme, modernismen, empirisme, positivisme og affektteori.  

Problemstillingen har vært under konstant revidering, men det som har vært gjennomgående 

gjennom hele prosessen er oppmerksomheten om å ikke «gå bak ryggen» på informantene, å 
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la deres vitnesbyrd leve uten kritisk granskning. Med dette som en rød tråd har veien gjennom 

det teoretiske landskapet vist seg å være berikende på den verden jeg har fått lov til av 

informantene å tre inn i. Denne ambisjonen er motivet bak valget av ANT som teori og 

metode, og det er i stor grad en konsekvens av en forskningsetisk vurdering. De etiske 

betraktningene er gjennomgående i oppgaven, og hensynet til informanter er til det lengste 

forsøkt ivaretatt både under feltarbeidet og under skrivingen av oppgaven. 

Gjennom oppgaven foregår en kontinuerlig diskusjon av teorien, datamaterialet og de etiske 

konsekvenser for informantene i relasjonen til produksjon av vitenskap.  

3.3 Tidligere forskning 

“When folklorists, sociologists, anthropologists, and other social scientists have looked 

seriously at the area of contemporary belief, it has largely been through several variations on a 

single perspective. Central to this perspective is the question, ‘How can beliefs that are so 

clearly false still be held to be true?’ (Hufford, 1982) Traditionally this question has led to 

explanation in terms of the historical origins of belief traditions or in terms of social utility. As 

O’Connor notes, ‘Such theoretical orientations imply that the beliefs to whose analysis they 

are applied are false, and the actions those beliefs inform ‘really’ accomplish something other 

than what the actor intends and believes them to do.’ (O'Connor, 1995, s. 44)  

[…] The most central fallacy on which it is based – that supernatural belief and rational 

thought are dichotomous – [is] perhaps the most problematic premise.”  

(Goldstein et al., 2007, s. 67)   

Det er ikke presist i relasjon til mitt case å omtale dette som et studie av «tro», slik det blir 

omtalt i sitatet. Det er heller ikke feil, men det ligger mer i de ekstraordinære erfaringene enn 

en formening\tro på hva det er informantene opplever. De fastholder sin empiriske kontakt 

med fenomenet, og avviser i stor grad dette som et trosspørsmål. Men, det er på den måten 

temaet om det overnaturlige ved mange anledninger har blitt studert tidligere, spesielt av 

kulturhistorikere. Tidligere empirisk forskning på menneskers førstehånds erfaring med 

hjemsøkelser er det svært få av (Waskul, 2016, s. 150), men to slike studier har jeg 

konsentrert meg om under arbeidet med denne oppgaven. Dennis Waskuls refleksive 

etnografi om erfaringer med gjenferd og hjemsøkelser er utført som et to år langt feltstudie 

med intervju av 71 personer bosatt i USA (Waskul, 2016). Den andre er Kirsten Marie 

Raahauges liknende studie foretatt i Danmark med intervju av over 100 personer (Raahauge, 
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2015, 2016) med erfaringer fra hjemsøkte hus. Studiene peker også på, slik Goldstein m.fl i 

sitatet gjør, det problematiske ved å dikotomisere rasjonell tanke og tro. 

Jeg har hentet utvidede perspektiver, inspirasjon og innsikt omkring overnaturlige fenomen 

gjennom samtaler med psykolog og psykoterapeut Lars Jahnsen, førsteamanuensis i 

kulturhistorie og museologi Ane Ohrvik, professor i sosiologi og religionssosiolog Inger 

Furseth, samt professor i sosiologi og kultursosiolog Bjørn Schiermer Andersen.  

3.4 Egen posisjon 

Det er spørsmålet jeg får fra mange jeg møter når det snakkes om oppgaven: «Men tror du 

egentlig på det?» Som jeg skrev allerede, handler det om at jeg tror på informantene. 

Impulsen den nysgjerrige får av å undersøke min posisjon til fenomenet så snart de forstår hva 

temaet dreier seg om er påfallende. Det underbygger antakelsen om sosialt aksepterte 

eksistenser. Umiddelbart etter en kort redegjørelse for min egen virkelighetsoppfatning, min 

tillitt til informantene og en kvikk utgreiing om åpenhet og ydmykhet ovenfor potensialet for 

eksistenser bortenfor min personlige erfaring, kommer den nysgjerrige frem med sitt eget 

ståsted. Samtidig med denne fremkommer en tydelig posisjonering i relasjon til mennesker 

som «tror» på det overnaturlige.  

Personlig har jeg aldri hatt en opplevelse jeg utvetydig har kategorisert som «overnaturlig», 

men det gjelder mange andre også: Til og med de som opplever noe de ikke kan forklare, men 

som andre mener vil høre hjemme i en overnaturlig forklaring (Raahauge, 2015, s. 338) 

(Waskul, 2016, s. 32-40). Opplevelser jeg ikke har kunnet forklare derimot har jeg hatt noen 

av, og spørsmålet «Har du opplevd noe du ikke kan forklare?» fremkommer en større åpenhet 

hos den som svarer. Straks de kulturelle konnotasjonene oppløses fra spørsmålet, virker det 

mindre ledende og det tillater et bredere spekter av erfaringer å komme frem. Inkludert de 

klassiske overnaturlige fortellingene.  

Dette studiet er ikke en kampanje for troen på spøkelser om det skulle herske noen tvil om 

det, men det er ment som et sterkt argument for åpenhet.  

Det er dette som er min posisjon: at større åpenhet i samfunnet og i akademia for ulike 

eksistenser, og deres ikke-konkurrerende tilstedeværelse, er en nødvendighet for fremgangen i 

vitenskapsproduksjon og utvikling av forståelse for universet. 



44 

 

3.5 Tekst som analytisk fremgangsmåte 

“Since we are all aware that fabrication and artificiality are not the opposite of truth and 

objectivity, we have no hesitation in highlighting the text itself as a mediator. But for this very 

same reason, we don’t have to abandon the traditional goal of reaching objectivity simply 

because we consider with great care the heavy textual machinery”  

(Latour, 2005a, s. 124) 

Samfunnsforskere produserer tekster. Teksten er samfunnsforskerens laboratorium. Når vi 

sporer sosiale relasjoner, skjer det gjennom å skrive ned utredninger (Latour, 2005a, s. 122). 

The artificiality\Kunstigheten ved vår tekst angår hvordan en tekst «re-presenterer» det sosiale 

slik forskeren fanget det. Det samme skjer i et laboratorium hvor rapportene som skrives der 

også er kunstige representasjoner av naturen, men de kan være presise, og det nettopp fordi de 

er kunstige. Risikoen (både i laboratoriet og i teksten) ligger i å resultere i ren kunstighet. 

Forskjellen ligger ikke mellom «de som vet med sikkerhet» og «de som skriver tekster», men 

mellom de som skriver dårlige, og de som skriver gode tekster. “Good sociology has to be 

well written; if not, the social doesn’t appear through it” (Latour, 2005a, s. 124). 

Så, fremgangsmåten ligger i å bestrebe å få det sosiale (bevegelsene av relasjoner mellom 

humane og ikke-humane aktører) til å bli levende gjennom beskrivelse. Det påfølgende 

kapittelet vil på bakgrunnen av ANT slik jeg gikk igjennom det i kapittel 2, re-presentere 

caset slik det er relevant for mitt felt. Det innehar få referanser til annen litteratur fordi dets 

hensikt er å være så nært empirien som mulig, uten å bortforklare eller distrahere leseren fra 

feltet. På denne måten tilsikter teksten å frembringe analytiske kvaliteter gjennom radikal 

empirisme.  

“Relevance, like everything else, is an achievement. A report is interesting or not depending 

on the amount of work done to interest, that is, to place it between other things.”  

(Latour, 2005a, s. 138) 
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4 En utredning 

Det er en særegen følelse det gir, å se synet av trær, busker og gress gjenerobre et hjem. Det 

som en gang var et hus, et hjem, en bedrift, en arbeidsplass, et liv – mange liv, på en nøye 

definert tomt av slått gress og nedhugde trær inne i skogen taper langsomt sin distinksjon til 

naturen rundt. De definerte grensene mellom menneskenes verden innenfor gjerdet og den 

ville naturen utenfor gjerdet, brytes ned av vinden, været, sopp, mose og alle mulige vekster 

som bryter seg frem, sprenger seg usynlig sakte opp og forvandler mur og treverk til stadig 

mindre og mindre deler som til slutt ikke lenger kan skilles fra den ville naturen det igjen skal 

bli en del av. Det går saktere enn et menneske kan sanse. Gjenerobringens prosess er bare 

synlig når det har gått lang tid siden sist man kastet et blikk på den. Men nå, når jeg står her 

for aller første gang, og ser små grantrær vokse opp gjennom gulvet i uthuset og taket som 

henger ned mellom veggene, dryppende av vann som om taket selv var blitt til en seig, 

flytende masse, så spiller det ingen rolle at dette stedet er fremmed for meg. Det vekker 

allikevel en slags følelse av tap. Av at noe er forbi. Men siden jeg ikke vet hva som er forbi, 

så trer nysgjerrigheten frem. Hvordan kunne det som en gang var kjent og kjært for noen bli 

til denne fremmede, formløse sammenfiltringen av menneskeverden og skogsverden? Utenfor 

står det som er igjen av en gammel bil. Rutene er knust og bilsetet er nå et voksemedium for 

mose og sopp som ser ut til å trives der i forsetet. En gang parkerte noen bilen akkurat her. 

Visste de at det var for aller siste gang?  

Fasaden på hovedbygningen er forbausende intakt med tanke på tilstanden til resten av huset, 

tomta og de tilsluttende bygningene. Bak vinduene i andre etasje står friske, rosa og blå 

blomster i potter i vinduskarmen. De gir en nifs fornemmelse om at det fortsatt er mennesker 

der som vanner blomstene når de er tørste og følger med på hvem som akkurat nå parkerte 

bilen utenfor og kommer på besøk. Ved nærmere øyensyn er det plastblomster som står der. 

De skal fortsette å blomstre mens treverket rundt de råtner. 

Det er erkjennelsen av alle tings forgjengelighet, også ens egen forgjengelighet, som lusker 

rundt i kroppen og i busker når man går her. Alt må forgå, så alt forgår.  

Men det er ikke døden som har tatt over dette huset. Det er livet.  

De gamle materialene huset består av, en gang nedhugde trær, er på ny i bevegelse, vekket til 

live: oppsvulmet av regnvann, grønn av mose, porøs av gnagingen av tusen insekter. De var 
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gulv, nå er de mat. Der et menneske en gang hamret ned en spiker, har rust og råte frigjort 

treplanken slik at den nå bøyer seg bakover og gir plass til furua som strekker seg mot 

taklampa.  

Menneskene som en gang satt sammen disse bygningene av spiker, planker, mur, vindu, 

murpuss, maling, taksten, linoleum, metall og skruer er døde. Deres kontinuerlige arbeid med 

å holde menneskeverden adskilt fra skogsverdenen er over. Nå blir døden tatt over av livet.  

 

 

4.1 Å leve med de døde 

Teksten over er ikke bare en beskrivelse et forfallent «spøkelseshus», det fungerer også som 

en analogi over den kontinuerlige prosessen av sammenfiltring av natur og kultur, av humane 

og ikke-humane aktører, som sammenknyttet danner vår verden og som fortsetter å engasjere 

oss på overraskende og emosjonelle vis i kronologisk og romlig utstrekning forbi det rent 

humant «intenderte». I dette huset ligger spiren til historien caset forteller. 
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Det bodde en gang to mennesker i det nå forfalne huset. Margot og Bjørnar Olavsen. I det 

samme huset drev de butikk. I 40 år var dette huset deres liv og deres arbeid. De solgte varer 

folk trengte der ute i skogen, langt fra nærmeste by. Butikken var en filial under 

handelsforeningens sentral som holdt til på nærmeste tettsted, ca 15 km unna. Det vekket 

fortvilelse da filialen i 1973 ble lagt ned og flyttet til bygda hvor handelsforeningen holdt til, 

som i dag er butikken i caset jeg tar for meg. Denne bygningen ble bygget i 1872. Med på 

flyttelasset var Margot og Bjørnar Olavsen som tok bolig i andre etasje over butikken som de 

fortsatte å drive noen år til. I dag er de begge døde, men det er disse to som angivelig 

hjemsøker butikken den dag i dag. Deres kroppers død markerte altså ikke slutten på deres 

virke i butikken.  

Måten de fremdeles opererer i lokalet så lenge etter deres død er det jeg vil beskrive i det 

følgende. Det vil jeg gjøre gjennom å studere de aktanter som er engasjert i det som påstås å 

være en hjemsøkelse, og det som utgjør informantenes fysiske og sosiale virkelighet på 

tidspunktet for undersøkelsen. Informantene rapporterer om en voldsom økning i antall og 

former for hjemsøkelser omkring arbeidet med å bygge om og pusse opp butikken i 2015 og 

2016. Jeg vil først ta for meg hva de forteller om tiden før denne perioden. Deretter vil jeg 

beskrive perioden da hjemsøkingen var på sitt mest hyppige og intense, og så se på hva som 

skjer etter denne perioden frem til i dag da hjemsøkingen har avtatt noe.  

4.1.1 Tiden frem til 2015 

 

«… Det startet med det der at det lå en ting på gulvet og det var liksom en vane hver morgen 

at det lå en ting eller to da vet du. 

F: Så dere hadde ingen forklaring på det? Det var en vane? 

I: Nei, ja. Også fordi at huset er så gammelt, ikkesant. Og da er det stor sannsynlighet for at 

noe sånn kan følge med. Så det lå vel en forklaring der, men vi tok det ikke så veldig tungt. 

Hadde det vært et nytt bygg og det hadde skjedd, da hadde man kanskje begynt å tenke litt 

annerledes.» 

- Sylvi, butikkansatt 

Sylvi har jobbet i butikken i over 20 år og forteller at det stadig gjennom denne tiden var slik 

at de ansatte kunne finne varer liggende på gulvet da de kom på jobb om morgenen selv om 

lokalet var ryddig da de forlot arbeidet kvelden før. Hun refererer i sitatet til de mystiske 
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årsakene bak som «noe sånt», som kan følge med et gammelt hus. Bygningens alder og 

tilstand er altså avgjørende for hvordan informanten tenker om det at varene som lå i hylla 

kvelden før – neste morgen ligger på gulvet. Her blir bygningens alder en betingende 

medskaper for gjenferdets agens. Det «vanlige» kjennetegnes ved at det ikke vekker sterke 

følelser i den som opplever det, og at det er noe en kan forvente under gitte omstendigheter. 

Hun forteller om den daværende butikksjefen som også bodde i etasjen over butikken mens 

hun drev den, og som fortalte sine ansatte om at det skjer mystiske ting der oppe, som at dører 

smeller igjen uten noen åpenbar forklaring hvorfor, eller at hun hørte fotsteg selv om det ikke 

var noen der. Dette er uvanlige hendelser for mange, og ble forstått som tilhørende samme 

overnaturlige kategori, på den måten at det uvanlige blir vanlig i et gammelt hus med en lang 

historie.  

Dørene i andre etasje, lyden av knirkende gulv og tilfeldige varer på overraskende steder var 

med andre ord aktive deltakere i formidlingen av en tilstedeværelse av «noe». Dette usynlige 

«noe», forhandles frem av de humane aktørenes oppfatning av de visuelle og hørbare 

sanseinntrykkene, eller mangelen på disse, sammen med tilstanden og alderen på bygningen 

butikklokalet befant seg i. Den daværende butikksjefens fortellinger om hva hun har opplevd i 

andre etasje til sine ansatte, virker bekreftende på deres oppfatning om varene på gulvet som 

en konsekvens av en hjemsøkelse. Hun oversetter opplevelsene sine med dørens uventede 

lukning og lydene av skritt uten et bestemt opphav, til fenomen som er knyttet sammen med 

de ansattes funn av varer på gulvet om morgenen. Sammen utgjør disse begivenhetene 

hjemsøkelsen som gir liv til gjenstandene som engasjeres.23 Begivenhetene er isolert sett ikke 

nødvendigvis særlig oppsiktsvekkende, men blir med begivenhetenes gang ytterligere 

forsterket hver gang nye objekter affiserer menneskers tilknytning til de på uforutsette måter. 

Det samme gjelder de involverte kroppenes uventede sanseinntrykk, når de tilkjennegis av en 

løsrivelse fra kroppenes fysiske omstendigheter («malplasserte» sansninger uten 

gjenkjennbart fysisk opphav). Det er i alle disse begivenheters sammenheng\relasjon at 

gjenferdets agens viser seg. Gjenferdet omtales ikke på dette tidspunktet eksplisitt, men 

hendelsene i denne perioden kobles av informantene uanstrengt sammen med begivenhetene 

som senere vil finne sted. Det er så informantenes beretninger som binder dette sammen med 

                                                 
23 En kritisk leser vil her kunne mistenke en reversering av kausalitetens retning. Gjenstandenes bevegelser 

utgjør samlet en hjemsøkelse som igjen er årsak til gjenstanders bevegelser. Dette er ikke en logisk svikt. Det er 

en indikasjon på relasjonisme – en allsidig engasjerende multiplisitet. Det er selve bevegelsen av hybride 

entiteter vår oppmerksomhet er rettet mot, og denne er samtidig. 
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en noe senere tildeling av betegnelsene «gjenferd» og «overnaturlig». Hendelsene i lokalene i 

denne perioden (ca de siste 20 år frem til 2015) er helt i samsvar med, og identiske til 

opplevelser andre rapporterer om med jevne mellomrom helt fram til tidspunktet for siste 

intervju på lokasjonen, ved denne oppgavens ferdigstillelse. 

Informanten formulerer eksplisitt hvordan bygningsmassens karakter er relatert til tanker 

omkring egne sanseerfaringer og relasjoner til gjenstander som befinner seg i bygningen. 

Denne bemerkningen er et vitne om virkelighetsbyggingen humane aktører foretar seg som 

uatskillelige fra de ikke-humane aktørers innflytelse. 

Objektet snakker 

I denne perioden forekommer også hendelser som minner om å være av symbolsk karakter. 

Hendelsene er umulige for informantene å forklare ut ifra årsaksforklaring (naturforklaring).  

«… Også har jeg hatt en opplevelse nede ved en isfryser der var det mange sånne is på tilbud. 

Det var før Anders kom [butikksjefen som startet oppussingen i 2015]. Da har vi de derre små 

labels, vet du [prislapper]. Og da hadde vi satt dem opp sånn at folk kan se hva som er på 

tilbud. Og når jeg åpnet, (og jeg stengte) så var det en ting: For du ser etter noe, du slukker 

lyset og ser om alt er slukket og ordnet. Så når jeg kom neste morgen, så lå alt sånn *hun tar 

kjeks fra en skål på bordet mellom oss og legger de i en sirkel* hvis det her er prislapper da: i 

en sirkel. *ler* Og sånn er det liksom mange sånne småting som ... ikke noe sånn farligere enn 

det med lyset og alt det ... [henviser til en episode senere som skremte henne]» 

- Sylvi, butikkansatt 

Her er det merkelappene som opptrer som formidlere av gjenferdets agens. Merkelappenes 

hensikt var å vise kundene hva som er på tilbud. Der de nå plutselig danner en sirkel er det 

ikke lenger bare budskapet om salg av iskrem de forteller om. Sirkelen merkelappene danner, 

antar, for informantene, et tilsynelatende intensjonelt symbol, men hva det betyr er uklart. 

Gjenferdet overskrider og utfordrer grensen mellom årsaksforklaring og formålsforklaring, 

natur og kultur, human og ikke-human. Kun mennesker kan fremstille en sirkel med vilje, og 

med mindre hendelsen er en ren tilfeldighet (noe den ut ifra en årsaksforklaring må være), er 

det et behov for å forklare denne hendelsen med at det ligger en intensjon bak. En (form for) 

human aktør. Intensjonen er uklar og budskapet tåkete. Følgende sitat er fra Kirsten Marie 

Raahauge angående uforståelige henvendelser:  
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«… somme tider fornemmes det [opplevelsen av et spøkelse] som henvendelser uden afsender 

og uden modtager, umotiverede hændelser, som den hjemsøgte har svært ved at forstå, men 

som måske er svangre med en eller anden mening, der synes at blive antydet. Det er et 

karakteristikon ved spøgelset, som Derrida fremhæver. I værket Specters of Marx (Derrida, 

1994) spiller Hamlets fader i Shakespeares fortolkning rollen som spøgelset, der peger, uden 

at man kan forstå, hvad der peges på. Spøgelset er bag et visir (ibid.). Det er det nærmeste, 

man kan komme det generiske spøgelse: Det peger på noget og er gemt bag et visir, 

formålsløst og uforståeligt, men svangert med betydning»  

(Raahauge, 2016, s. 63) 

Sirkelen er betydningsfull som symbol på generell basis, men kan bety svært mye forskjellig i 

ulike sammenheng. Det den først og fremst gjør her er å ikke lenger likne varenes uvilkårlige 

omplassering, men å ligne på en konsekvens av intensjon. Det er et åpent spørsmål hva det 

betyr, men indikasjonen på et potensielt budskap er effektfull i seg selv. Som et åpent 

mysterium vekker det nysgjerrighet og følelser. Ethvert budskap som skulle leses inn i dette 

kan bare manifesteres som et relasjonelt «produkt» – et vitne om de involverte aktanters 

gjensidige innflytelse. Overnaturlig årsak fremstår her som en obligatorisk konsekvens av en 

intensjonell forklaring. 

Informanten leser en vilje inn i de ulike hendelsene som stammer fra gjenferdet. Lik alle jeg 

har intervjuet som jobber i butikken, forteller de at de oppfatter en vilje ifra hendelsene som 

skjer de. De forteller ting som at: «Jeg tror at de ikke liker ... av og til virker det som om at vi 

ikke rydder ordentlig eller gjør ting på deres måte. Og da kommer de selv og ordner opp da.» 

De fysiske inngripen i deres hverdag, leses som en motvilje til måten butikken drives på. 

Dette skjer ikke heller utelukkende om natten da ingen ser, men forekommer også på dagen 

med flere vitner:  

«Det var, jeg tror det var en lørdag. […] da sto det noen og handlet og så sto det noen i kø for 

å tippe, […] og plutselig så kommer det en shampoflaske flyvende! Og alle vi som sto der vi 

hoppet vet du. Kundene og alle. *ler*» 

 - Sylvi 

Informanten ler når hun forteller historien, som for å anerkjenne det surrealistiske ved 

hendelsen og ved å slik ta avstand til det hun opplevde. Slike opplevelser har sterkere 

innvirkning på både de som opplever det selv og de som får høre om det. Elementet med at 

det er flere som ser dette skje samtidig, og at de er vitne til objektets bevegelse selv forsterker 
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troverdigheten til de som til vanlig opplever dette alene. Det utvider også gjenferdets 

handlingsrepertoar, i hvert fall viser det en annen side av det. Shampoflasken blir nå en del av 

et uttrykk for noe. Ingen mistenker denne hendelsen for å handle om velduftende hår. Flasken 

absorberes av aktørnettverket og gir liv, form og ytring til et gjenferd. For ingen vet hvem som 

fikk shampoflasken til å fly gjennom luften. Det var en helt uventet hendelse som overrasket 

alle som så det. Flasken tok over deres kropper da de skvatt («hoppet» som hun uttrykker det). 

Samtidig innlemmes flasken i aktørnettverket som utgjør gjenferdet, fordi ingen så hva eller 

hvem som beveget den. Igjen ser vi at det er i sammenhengen at gjenferdet blir til. Vi skal se 

at jo større denne sammenhengen blir (antall involverte aktanter), dess heftigere blir 

gjenferdets handlinger og dets animasjon av emosjonelle ringvirkninger mer potent.  

4.1.2 Gjenferdet vokser 

Butikken har nettopp fått ny butikksjef da de iverksetter en større ombygging og oppussing av 

lokalet i 2015. Butikkjedens sentralkontor ønsker å øke omsetningen ved å blant annet fornye 

lokalene samt å utvide åpningstidene. Dette innebærer å legge nytt gulv, nye vegger, og andre 

større forandringer som nytt strømanlegg og utvidelser av lokalet innvendig. Den nye 

butikksjefen er innflytter i den lille bygda og er i begynnelsen ikke kjent med de mystiske 

hendelsene som forekommer i butikken., men da ombyggingen starter, så begynner han å 

oppleve at det skjer «merkelige ting» som at varer flytter på seg i arbeidstiden, fra ene siden 

av lokalet til det andre, uten at noen av de ansatte har gjort det. Han forteller at han iblant 

møtte kunder som hevdet å se folk i butikken som han selv ikke så. Et eksempel på dette var 

kunder som kom innom og sa det luktet tobakk, og at lukten stammet fra en gruppe menn som 

spilte kort på bakrommet, men det var øyensynlig ingen der. Dette er en fortelling som flere 

av de ansatte har fått høre av ulike kunder over lengre tid. Butikksjefen benektet 

beskrivelsene: 

«Ja, for det var da som sagt utenforstående personer som sa det. Og da hadde vi opplevd det 

[de merkelige hendelsene] lenge. Og vi nekta for det. Vi nekta til alle, kunder og alt. Vi ble 

stoppa underveis i butikken, ‘på gølvet’ som vi kaller det, de sa: ‘Det spøker her inne. Det er 

folk her inne. Det sitter noen der og der’, og jeg sa bare, ‘Nei vet du hva, nei nei nei nei. […] 

Så vi lot som dem var sprø i huet. Men vi visste jo hele tiden at det var noe i det» 

- Anders 



52 

 

De snakker heller ikke om de merkelige hendelsene blant de ansatte i butikken, bortsett fra 

mellom Sylvi som har jobbet der lenge, og Anders som stadig begynner å merke flere 

uforklarlige hendelser han har vanskelig med å forklare. Hans tvil rundt sin 

virkelighetsoppfatning får han til å bli bekymret for sin egen mentale helse.  

Han betror seg til to venner.  

«Jeg lurte liksom på om jeg holdt på å bli gæren i huet eller ... så jeg fikk støtte fra begge to: 

‘Nei, det må være noe spesielt som skjer der nede’. For det var ting som jeg lurte på, som jeg 

hørte og så og sånt, som jeg tenkte at ikke går an å ... Det er ikke mulig at det skjer liksom. Du 

vet, man kan jo kanskje tippe over i hjernen eller et eller annet, så jeg vet ikke ... Vi snakka 

med folk utenfor om det her lenge før det ble internt da. Sylvi som har jobba her i 21 år, hu 

prata jeg med først her inne av de ansatte. Da sa Sylvi at i 1995 var det også mye som skjedde 

da de gjorde om inngangen. Så hver gang det har vært store omgjøringer av lokalet, så har det 

tidligere også vært overnaturlige, spesielle ting som har skjedd. Når de har bygd om, for det 

har vært perioder med det, men ... de oppdaget mye gjennom de 20 åra. Og aldri sagt det. Vi 

hadde aldri snakket om det til hverandre før vi måtte gjøre det til slutt. Denne omgjøringen her 

var mye større enn noensinne.» 

- Anders 

Anders forteller med stor innlevelse og uttrykker frustrasjon over hvordan de «umulige» 

hendelsene forstyrret arbeidshverdagen gjennom å vanskeliggjøre praktiske gjøremål. 

Hendelsene er i strid med hans oppfatning om hvordan virkeligheten er satt sammen, noe som 

leder han til å rives mellom å tvile på de eksterne fysiske og menneskelige omstendigheter, og 

å betvile sin egen mentale helse. Han finner lettelse i aksepten hos sine venner, og hos sin 

kollega. Aksepten for at det er noe som skjer i hans omgivelser som han selv ikke har kontroll 

over, og som eksisterer utenfor hans lærte oppfatning av virkeligheten. Aksepten han får fra 

sine nærmeste er imidlertid ikke en aksept han regner med fra resten av bygda, sine kollegaer 

og kundene. Det står klart for han at det finnes grenser for aksept i hans sosiale 

omstendigheter, og at det å krysse denne grensen vil medføre konsekvenser. 

... først var det meg som var ko-ko eller. For jeg var ny butikksjef. Du kan jo få et rykte på 

bygda, vet du. Du vet aldri hva som skjer ut av det ... du kan ikke stå frem med noe sånt. Kan 

ikke stå fram og si ‘jeg er ganske gæren i huet og trur på alt som fins’. Folk snakker om det 

med en gang. Du kan ikke stå for det. Du kan ikke stå i det så tidlig.  

Jeg hadde akkurat flytta hit til Torpskog, og kom ny og gjorde om hele butikken og fikk mye 

oppstandelse rundt det. Bare det å begynne å gjøre om en gammel butikk som aldri skulle 
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gjøres noen ting med. Det finnes jo fortsatt folk som synes det var fælt det vi gjorde med det 

gamle ... begynte å fjerne det, og tok vekk det og … Ja, det var et krav fra [butikkjeden], når vi 

er medlem av [butikkjeden] og skal modernisere butikk og få omsetningsvekst av det og sånn 

... Det var ikke mange av de [som var kritiske til ombyggingen], men det var noen, det er 

noen. Og i tillegg skulle jeg si at ‘Jeg er ganske sprø i huet, for jeg tror at det ...’ Du kunne 

ikke legge fram det, du. Ikke meg, da. Som akkurat hadde kommet og begynt å lage et 

prosjekt. Så skulle jeg i tillegg stå frem i bygda og si, nei vet du hva det er overnaturlige ting 

inne i butikken. "Det skjer det, og det og det". Det kunne jeg ikke si. Det kunne jeg ikke si. 

Det var risikabelt. 

- Anders 

Det er med vissheten om at hans omdømme står på spill at han velger å ikke fortelle om 

hendelsene på dette tidspunktet. Han understreker gang på gang følelsen av at han ikke hadde 

noe annet valg enn å holde alt for seg selv. Her er det to interessante elementer å studere 

nærmere. Det ene er informantens oppfatning av en grense for akseptert erkjennelse, og det 

andre er rekkevidden av gjenferdets agens, som nå strekker seg innenifra psyken og 

emosjonene til informanten til å nå utover i befolkningen i bygda. Denne rekkevidden vises 

av omfanget av relaterte aktanter- fra tankene om egen mental helse til menneskene som bor i 

bygda. De som benekter forklaringen om overnaturlige hendelser, deltar i å avgrense 

gjenferdets rekkevidde, samtidig som de er i relasjon til alt innenfor gjenferdets utvidede 

«kropp» – eller aktørnettverk – ved å påvirke aktører innenfor det til å handle ut ifra den 

eksterne fornektelse. Denne avgrensningen til et omkringliggende aktørnettverk av skepsis og 

potensiell skepsis er også medvirkende til å stabilisere aktørnettverket gjenferdet deltar i. 

Kostnaden for denne stabiliseringen er informantens opprivende fornektelse av egne og 

andres erfaringer. Det som virker stabiliserende er sammenfiltringen av stadig flere og ulike 

uforklarlige hendelser, og engasjementet av et økende antall humane og ikke-humane aktører. 

Som vi snart skal se er utbredelsen av aktørnettverket relatert til gjenferdet snart i eksplosiv 

vekst, og omfanget alene virker stabiliserende på gjenferdet som fenomen. Den opposisjonelle 

posisjonen til skeptikerne forsterker informantenes tro på egne erfaringer. 

Årsakene til å fornekte sanseerfaringene er påvirket av flere relasjoner. Kravet om økt 

omsetning fra butikkjeden veier tungt på butikksjefen som frykter for kundetilstrømmingen 

dersom hans og butikkens rykte skades av at det snakkes åpent om overnaturlige fenomen. 

Utover den profesjonelle og økonomiske motivasjonen til å fornekte opplevelsene er 

relasjonen til det sosiale, menneskelige fellesskapet i bygda åpenbart vesentlig. Helt eksplisitt 
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hevder han at han risikerer å bli ansett som «gæren i huet» om han er åpen om sine 

opplevelser. Etymologien er treffende her: det vesentlige24. Gjenferdet deler mening med de i 

bygda som er kritiske til oppussingen og forandringen av det bestående i butikkens gamle, 

historiske lokaler. Slik virker også gjenferdet som legemliggjøring (evt. vesentliggjøring) av 

den eksterne motviljen til forandring. Legemliggjøringen tar form der den tidligere uvilkårlige 

hjemsøkingen nå mer og mer oppfattes som intensjonell sabotasje som tjener å skremme, 

frustrere og ødelegge. Nå tillegges hjemsøkingen en vilje som stadig oppfattes som sterkere, 

og emosjonene det genererer er samtidige, gjensidige og heftigere.  

Prisen for stabiliseringen av aktørnettverket 

Galskap – å være «gæren», skjer når man opplever og handler ut ifra en 

virkelighetsoppfatning utover den lærte virkelighetsoppfatning.25 Risikoen for å bli oppfattet 

som gal i denne sammenhengen vitner om at de overnaturlige opplevelser posisjoneres 

utelukkende internt  hos rapportøren av de som er kritiske til slike opplevelser, selv om de 

som rapporterer om slike hendelser har en klar oppfatning om fenomenet som eksternt. Kan 

det være tilfellet at det ikke er det ene og det andre, men begge deler? Altså både eksternt og 

internt? Dette er en ontologisk diskusjon som angår hva som kan handle intensjonelt. 

Informantene opplever intensjonelle handlinger med opphav i ikke-humane aktører. 

Spørsmålet om intensjonalitet og hva som kan handle intensjonelt åpenbarer seg som et betent 

tema i den sosiale kontekst. Dette vil jeg diskutere nærmere i diskusjonen. Først vil jeg 

presentere flere av hendelsene jeg har blitt fortalt om som skildrer omfanget og karakteren av 

opplevelsene til informantene. Dette er viktig for å forstå de emosjonelle innvirkningene av 

hendelsene, og for å observere rekkevidden og kjedene av handling som er deltakende i 

utfallet av gjenferdets prosessuelle tilblivelse og konsekvens.  

 

                                                 
24  fra tysk wesentlich, avledet av wesen, wesent, se vesen; jf. middelnedertysk wesentlich, wesenlich; delvis etter 

senlatin essentialis 'som har med eksistensen eller virkeligheten å gjøre', jf. essensiell. (Ordbok, 2019g) 
25 Dette har jeg fra en samtale med psykolog Lars Jahnsen om menneskers opplevelser av gjenferd. Galskap i 

denne forstand betyr at noe er «galt» i forhold til det som er dømt normalt, tillært. Angst for galskap er en 

grunnleggende følelse hos mennesket, men den eksisterer bare i relasjon til en fiksert oppfatning om det 

normale. Slik kan også angsten overkommes gjennom å utvikle ens personlige konsept for det normale, men bare 

innenfor omgivelsenes, samfunnets normative forventning av adferd. Brytes denne vil samfunnet oppfatte en 

som gal, enten individet føler angst for dette eller ikke.  
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4.1.3 Telefonen 

Hittil har jeg presentert data som vitner om engasjement av varer, kunder, merkelapper, tvil 

og tanker. I tiden frem mot 2016 er det stadig flere humane og ikke-humane aktører som dras 

inn i aktørnettverket. Ved en gjennomgang av forretningens abonnementer hos Telenor finner 

de ut at de fortsatt betaler for et abonnement på telefonnummeret til den gamle filialen som 

ble lagt ned på 70-tallet. De ringer Telenor og får avsluttet abonnementet og overfører det slik 

at om noen slår det gamle nummeret blir samtalen overført til deres nye, trådløse telefon. 

Umiddelbart etter dette begynner den gamle telefonen på butikksjefens kontor å ringe. Det er 

denne telefonen det gamle telefonnummeret var koblet til. Når de tar telefonen hører de bare 

signalet om at «nummeret ikke er i bruk». De ringer Telenor igjen som bekrefter at det gamle 

nummeret er slettet. Når de tester å ringe det gamle nummeret, blir samtalen overført til deres 

nye telefon slik det skulle. Dette pågår angivelig i flere måneder. Telefonen ringer mange 

ganger, men det er aldri noen i andre enden.  

«Telefonen ... Tove ordna jo det her: fjerna filialen vår. Der jobba Margot og Bjørnar. DA 

begynte det å ringe når de fjerna telefonen der borte. Da skjønte jeg det at det er Margot 

Olavsen, ja. Det er jo telefonnummeret fra butikken deres.» 

- Anders 

Da dette har pågått i lang tid bestemmer de seg for å ikke svare på telefonen når den ringer. 

Det virker skremmende på noen av de ansatte, den stadige ringingen de mener kommer fra en 

avdød person. Omsider blir de lei og forbannet av ringingen, og butikksjefen må ty til 

handling for å stoppe telefonene: 

«Fy fader så lei jeg var. Så vi kasta den telefonen. Vi dro ut alt og kasta, du måtte liksom ta 

grep for å bli kvitt ting. Jeg kasta den i søpla. Jeg trampa på den. ‘Bort!’ *roper* Du må gjøre 

sånn. ‘Dette skal vi ikke ha! Vi skal ikke bruke den!» 

- Anders 

Informanten formidler stor frustrasjon og sinne da han forteller om hendelsen, men viser også 

selvsikkerhet i formidlingen om å ha tatt kontroll over situasjonen. Han viser at det er med 

resolutt bestemthet at han gjenvant kontrollen over det som ble enda et uplasserbart, 

meningsløst element som ledet til skremsel og tvil. Han henvender seg direkte til objektet og 

snakker til det. Det er slik han kan ta kontroll ved å direkte henvende seg til den usynlige 

intensjonen som hevdes å stå bak. Det er full krig mellom mennesket og ikke-mennesket.  
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4.1.4 Kjølerommet 

Det blir kilden til gnisning mellom de ansatte da kjøleanlegget i kjølerommet begynner å 

skrus av. Det er her meieriproduktene og kjøttvarene står kaldt, men de ansatte merker at det 

ofte er varmere enn det skal være i rommet. Det er fordi kjøleanlegget stadig skrus av. 

Strømbryteren til kjøleanlegget sitter høyt på veggen ved døren inn til «kjøla». Mistanken går 

mellom de ansatte om hvem det er som stadig går og skrur den av, og det skaper i blant amper 

stemning, for de kan ikke forstå hvem andre det kan være som skrur bryteren av. Den befinner 

seg i et område kundene ikke kommer til, og høyt nok opp på veggen til at ikke alle kan nå 

den. En av de nyansatte får skylda for å skru den av. Kollegaene er sinte og frustrerte, fordi 

mat for store verdier risikerer å bli ødelagt. Da han blir konfrontert med det og bedyrer sin 

uskyld, bestemmer de seg for å tape over bryteren slik at ingen heller kommer borti den ved et 

uhell. Det viser seg å være en dårlig løsning. De finner stadig tapen revet vekk og bryteren 

skrudd av. Flere ganger i løpet av dagen kommer til kjølerommet for å finne at tapen er revet 

vekk, iblant 15 minutter etter de sist tapet fast bryteren. Det er da de bestemmer seg for at det 

er krig. 

«Jeg sa: ‘Nå stopper vi ikke, Sylvi, nå gir vi oss ikke. Nå er det krig!’ Til slutt bestemte vi oss 

for at nå er det krig. For at en dag var det kanskje 14 varmegrader der inne […] og jeg sa ‘fy 

fader, tenk om vi ikke hadde sett det før vi gikk hjem i dag, så hadde den maten vært ødelagt 

til i morgen.’ Kanskje 50 000 kroner. Og så skulle jeg skrive til forsikringsselskapet at det er 

noen som … noe overnaturlig som slår av bryteren som har ødelagt alle matvarene mine – for 

vi har ikke hatt strømbrudd! Det hadde ikke vært moro å skrive til Gjensidige» 

- Anders 

Med krigersk alvor, og bevissthet om det absurde ved situasjonen, forteller informanten om 

dette. Flere av informantene har fortellinger om denne strømbryteren. Situasjonen er en helt 

annen enn tidligere, da de mystiske hendelsene sjeldent forekom å oppfattes som annet enn 

kuriositeter. Nå er det store pengeverdier på spill, og det er innlysende at forsikringsselskapet 

ikke kommer til å erstatte tap av en slik årsak. Det er ikke lenger årsaken til hendelsene det 

stilles spørsmål ved nå, men hvordan de skal håndtere konsekvensene av det som nå uttalt er 

«noe overnaturlig» og «gjenferd». Strømbryteren oversettes til et instrument for gjenferdets 

agens, og mer enn dette blir bryteren til kontaktpunktet mellom de ansatte og gjenferdet. 

Gjenferdet skrur den av, menneskene skrur den på. «Krig» er et sterkt uttrykk for 

motstridende interesser, og utfallet av motstridende interessene er i dette tilfellet så enkelt og 
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håndterbart. Dette minner ikke lenger om det generisk spøkelset som peker i en retning, 

formålsløst og uforståelig. Nå taler det med et tydelig språk som er lettere å forstå, og 

konsekvensene er åpenbare. Men hvorfor vil gjenferdet skru av strømmen til kjølerommet?  

Gjenferdet vil spare strøm. Det er forklaringen den synske kvinnen gir, mediet som engasjeres 

av TVNorge under innspillingen av «Åndenes Makt» i butikken. Det vil spare penger og 

strøm, og er uenig i hvordan dette gjøres av de levende butikkmedarbeiderne. Det er slike 

forklaringer som hjelper til å gi en mening til hendelsene de ansatte og kundene blir utsatt for 

i butikken. Jeg vil komme tilbake til hva som skjer under innspillingen av tv-programmet. 

 

Bilde: Inngang til kjølerommet, med strømbryteren i øvre, venstre hjørne. 

Legg merke til slitasjen etter mange års drift. Man kan tydelig se spor etter tusenvis av hender 

som har grepet etter dørhåndtaket på høyre side. På gulvet sees to spor i tregulvet skapt av 

føtters utallige passeringer gjennom døren. Det er et virkelig vitne om kroppsløs 

tilstedeværelse. Et avtrykk av tiår med bevegelser som synliggjør et flytende skille mellom 

det humane og ikke-humane, det materielle og immaterielle. Det er et synlig gjenferd, i ordets 
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bokstavelige forstand.  

Her er også slagmarken hvor krigen om lysbryteren utspiller seg. Dette bakrommet får mye 

oppmerksomhet i tv-programmet som lages om butikken. Rommet brukes som lager og det 

bærer preg av å være forandret mange ganger. Det brukes også som en gjennomgang fra en 

side av butikken til en annen. Det er mørkt og kaldt. Under et besøk til butikken snakker jeg 

med en jente som er der på arbeidstrening. Hun tør ikke gå inn i dette rommet alene, fordi det 

gjør henne redd. Hun har tidligere sett en handlevogn plutselig bevege seg inne i butikken, og 

hun har opplevd at et rundstykke på tallerkenen foran henne beveger seg, vippende fra side til 

side mens hun sitter og spiser. Hun sier «Jeg vet ikke hvorfor jeg er redd. Det er litt som med 

skrekkfilmer». Det er i skrekkfilmen at lek og virkelighet blandes sammen. Frykt og skrekk er 

ekte følelser, selv om vi vet at det bare er en film. Det er vanskelig for meg å tolke om det er 

like mye en frydefull skrekk hun opplever når hun er i butikken. Hun setter grenser for hvor 

hun beveger seg alene.  

Det er spesifikke områder i lokalene som anses som mer hjemsøkt enn andre. Dette er 

inngangspartiet, fruktavdelingen, kjølerommet og frysedisken. Disse rommene i rommet 

innehar et økt potensiale for sannsynlighet av at noe overnaturlig inntreffer, ifølge 

informantene. Grunnlaget for dette er at de er åsted for flere tidligere hjemsøkelser, og 

informantene knytter konkrete hendelser til disse stedene som årsaker for at de er hjemsøkt. 

Inngangspartiet ble flyttet dit det er i dag i 1995. Dette har angivelig opprørt gjenferdene. Det 

som nå er fruktavdelingen er der Margot Olavssen hadde undertøysavdeling i sin tid. Det var 

hennes område av butikken. Områdene knytter fortid og nåtid sammen. De gjør personalet 

klar for gjenferdets tilblivelse. Som jenta som allerede er redd når hun beveger seg der. 

Gjenferdets tilstedeværelse er «høypotent» i de følelsesladde, fysiske rommene.  

4.1.5 Elektrisitet 

«I taket henger lysarmatur på rekke og rad gjennom hele butikken. Det høres en konstant 

bakgrunnsstøy fra de mange kjøleskap og frysere. En summende during. Lyden er egentlig 

ganske høy, men den er så monoton og konstant at man ikke legger merke til den. Før den 

eventuelt forsvinner.»  

- fra feltnotater 

Elektrisitet er en så integrert kraft i vår hverdag, at det er først når den forsvinner at vi legger 

merke til hvor den opererer. I strømløshet blir vi fortvilet og hjelpeløse. Vi skrur 
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strømbryteren på, men den er fortsatt av. I strømløshet dukker det opp kulde der det skulle 

være varmt, varme der det skulle være kaldt og mørke der det skulle være lyst. 

Fraværet av elektrisitet flytter vårt handlingsrom inntil virkning havner utenfor vår intensjons 

rekkevidde. Det skjer plutselig og uventet.  

Elektrisiteten er essensielt deltakende i gjenferdets agens. Elektrisitet skaper muligheten for 

de ansatte å drive butikken på en forsvarlig måte ved å holde varer kalde og lyset på. 

Elektrisitet tillater frisk luft å komme inn i lokalet, og forbyr dårlig luft å bli værende. 

Sammen med de som har tilgang til å skru av og på alarmen, bestemmer elektrisitet hvem som 

får oppholde seg i lokalene. Elektrisitet koster folk penger. 

Slik setter elektrisiteten rammer for hvordan gjenferd og mennesker kan handle. Vårt største 

ønske til elektrisiteten angår dens forutsigbarhet. Når forutsigbarheten forsvinner, er det 

lureste man kan gjøre å ringe elektrikeren.  

«Vi har brukt mye penger på elektriker her. Vi snakker flere hundre tusen. Kontroll og bytting 

av ting. Vi har gitt det opp nå.» 

- Anders 

Lyset går av og på, og de opplever strømbrudd i isolerte deler av butikken som kan flytte seg i 

løpet av dagen, fra en del til en annen. En kodelås på en dør har de aldri fått til å virke selv om 

flere reparatører har sett på den. Et sted finnes en grense for hva informantene kan forklare 

som en «naturlig årsak» til at strømmen er uforutsigbar, og på andre siden av denne grensen 

er de overnaturlige årsakene. Denne grensen går der elektrikeren ikke klarer å løse 

problemene strømmen forårsaker. Grensen fortoner seg på den ene siden slik: «Strømmen 

forårsaker problemer», og på den andre siden av grensen: «Gjenferdet forårsaker problemer 

med strømmen, og strømmen forårsaker problemer». Forskjellen på disse er at den siste tesen 

tar årsaksforklaringen enda et steg tilbake. Gjenferdet får her karakteristikk av å være en 

intensjon med å lage problemer med strømmen. Denne intensjonen overgår elektrikerens evne 

til å utbedre problemene, for i dette perspektivet oppstår de ikke fordi det er noe feil med 

brytere, ledninger, sikringsskap eller sensorer. Snarere oppstår her problemene fordi 

gjenferdet uttrykker seg med hjelp av elektrisitet.  

«Det var lik som om han skulle jages vekk: ‘Her skal du ikke drive å gjøre noe nytt!’» 

- Sylvi 
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Informantene har full tillitt til at elektrikeren kan jobben sin, men det som så skjer er at 

elektrikeren selv blir et mål for gjenferdets vilje. Han blir absorbert av aktørnettverket. En 

elektriker blir engasjert til å renovere det elektriske anlegget i butikken. Han kommer til 

butikken en time før åpningstid hver dag for å jobbe, men må snart slutte med dette fordi han 

skremmes av opplevelser han har da han er alene i lokalet. Han har ikke blitt fortalt om hva de 

ansatte opplever, men det rører seg i grønnsakshyllen før åpningstid, og en følelse av frykt tar 

tak i han. En dag da han står på stigen i taket kommer en kålrot seg ut av hyllen, forbi 

kjølegardinen som står foran grønnsakene om natta og ruller langs gulvet helt bort til stigen 

der han jobber. Etter dette har de ansatte et personalmøte: 

«Vi fikk liksom bekreftelse gjennom andre til slutt. Vi alle holdt det for oss sjøl lenge, for 

mange opplevde ting sjøl som de ikke snakket med andre om før det var gått lang tid, etter et 

felles møte. Vi måtte ta et møte med de ansatte og si at: ‘Vi tror det er noe annet som foregår 

der inne enn det som er vanlig. For jeg føler at det er så mye rundt meg.’ Og da kom det fram 

andre historier fra de som jobba her også. At de opplevde også ting.» 

«Det er noen som ikke liker at vi gjør om butikken. Vi skjønte jo det liksom. […] Vi snakket 

rett om det, at det er noen som ikke liker at vi har startet dette prosjektet. For det er så mye 

plukking26 på meg, det er så mye rundt meg, det skjer så alt for mye. De sa at nå har vi begynt 

å grave i det gamle her som ikke var bra. Vi skjønte hele tiden her at det ikke var bra det vi 

drev med i forhold til noen andre som var i lokalet.» 

«Jeg hadde aldri trudd jeg skulle oppleve noe sånt. Jeg trodde ikke på det ... jeg benektet det. 

‘Det kan ikke skje at det er noe overnaturlig! Det finnes ikke noe overnaturlig. Det går ikke an 

...’ Men det gikk ikke an til slutt. De tok tak i det. Altså, de tok overhånd på meg på en måte27. 

Også fikk jeg så mange henvendelser fra kunder, og fra elektrikeren som jobba her. Han ble 

skremt og han ville ikke jobbe her alene lenger, og de ansatte ville ikke jobbe her alene lenger. 

Og ville ikke gå hjem alene og ... Da skjønte jeg at da var det ikke bare meg, på en måte. Da 

var det faktisk noe overnaturlig som skjedde her inne. Det var så mange som fikk se det til 

slutt.» 

- Anders 

                                                 
26 Informanten beskriver «plukking» som at det er noe som berører han, eller klyper lett på han når ingen andre 

er tilstede. Det taktile gjenferd. Det er beskrivelsen av et fysisk følt nærvær. To av informantene forteller at de 

har hatt en slik fysisk kontakt med gjenferdet. I dette tilfellet er det bare berøringssansen det oppleves igjennom.  
27 Dette er en særdeles konkret uttalelse som forteller hvordan det overnaturlige oversettes til det naturlige, og 

blir godtatt som et element av virkeligheten. 
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Sentralt i denne skildringen er enigheten om at det er «noen andre som er i lokalet». Det er 

dette som kan forklare de mange hendelsene de ikke kan begripe årsaken til. Det er en sterk 

bevegelse i fra ensomhet til fellesskap i denne begripeliggjøringen. «Bekreftelsen gjennom 

andre» er det som gir tro på at de virkelig har opplevd det de har opplevd, og ikke som noe i 

sitt hode, men som utenfor seg selv. Som en del av verden de også er en del av. Dette er 

bevegelsen fra fiksjon til fakta for de involverte.  

Det forekommer også her en «humanisering» av relasjonen til de fysiske omgivelsene. Nå er 

elektrisiteten, kjølerommet, varene, historiene, de ansatte, sansene, fortellingene, følelsene, 

elektrikeren, kunder, og alle andre engasjerte mennesker og ikke-mennesker filtret sammen 

som manifestasjonen av det som begripes som noe overnaturlig, et gjenferd. En hybrid entitet 

som tillegges menneskelig identitet og egenskaper.  

4.1.6 Gjenferdet stenger butikken 

Lettelse av å være flere om hendelsene styrker samholdet blant de som opplever 

hjemsøkelsene, og fjerner selvtvil og mistenkeliggjøring. Samtidig opplever butikken den 

mest intense hjemsøkingen i denne perioden. Fredag 3. juni 2016 må de stenge butikken fordi 

de anser det som farlig for kunder å bevege seg der inne.  

«Jeg kom hit en morgen. Det er nok det verste jeg noen gang har vært borte i. Jeg låser meg 

inn, det hyler i alarmen, det hyler i alle frysere, og lyset blinket. Vann på gulvet. Jeg gikk inn 

og jeg fikk nesten helt panikk, for det var så høyt med hylene og ... ‘hva er det som skjer her?’ 

Så gikk jeg og fant et spann og begynte å sitte og tørke vann, men så var det liksom så ... jeg 

ikke klarte å sitte her lenger, vet du. Når lyset går av og på, og det var så uhyggelig, ikke sant. 

Og så tenker jeg: ‘Nei, nå må jeg ringe Anders altså, for det her går ikke.’  Så da ringer jeg 

han, også kom han med en gang. Han lå og sov da. Jeg var helt fra meg, så sier han at han fant 

meg på gulvet slik: *hun går noen steg fra stolen hun sitter på og setter seg ned på huk på 

gulvet med hendene over sitt bøyde hode* Også var det inn i sikringsskapet for å se om vi 

kunne få orden på det her, og da startet en gammel vifte opp i taket vet du (…) Nei, så gikk det 

jo i stykker to maskiner ute bak og ...» 

«Den store opplevelsen der, den sitter godt fast kan man si. Jeg ble så skremt så jeg gikk helt i 

sjokk altså. Jeg skulle holde lommelykten til Anders inne på det der [sikringsskapet] ... Jeg 

sier det gikk sånn her *viser at hun skjelver kraftig på hånden mens hun holdt lommelykten* 

Helt sjokkskadet, altså. For da var det liksom: "Nå er det nok!" "Nå er det nok!» 
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«Jeg ble så sjokket vet du for du forventer ikke å komme på jobb og så er det sånn. Og all 

strøm var jo helt ... Det var helt nytt strømopplegg og ... det tror jeg ikke den likte, eller de, 

eller .... hva det nå enn er.» 

- Sylvi 

Informantene som forteller om denne dagen uttrykker alvor og bekymring. Det er første 

gangen de opplever at så mange sanser og objekter er engasjert på samme tid av 

hjemsøkelsen. Jeg blir vist rundt i butikken og fortalt om hvordan det var den dagen. 

Informantene viser meg frysere, kjøleskap, ventilasjonsanlegg og sikringsskap som er spredt 

rundt i butikken. Det gamle ventilasjonsanlegget som angivelig ikke har vært brukt på mange 

tiår er det som startet opp med en øredøvende larm denne dagen. De forteller at de hadde store 

problemer med å skru det av. Selv når de skrudde av sikringen fortsatte det å gå. Jeg spør hvor 

vannet kom fra: de vet ikke, men forteller at det plutselig var flere centimeter med vann på 

gulvet. Det er med en sterkere intensitet av emosjoner, alvor og engasjement jeg blir fortalt 

om denne dagen, og det er en hendelse informantene stadig vender tilbake til. Graden av 

intensitet gjør overbevisningen om de overnaturlige årsakene bak mer potent. Oppriktigheten i 

formidlingen av det som oppfattes som en trussel med et skadepotensiale så stort at de velger 

å stenge butikken, levner hos meg ingen tvil om deres erfaringer. Beretningen vekker sympati 

hos meg for de som befinner seg i en situasjon av voldsomme, fysiske begivenheter som 

vekker sterke følelser av frykt og sjokk, og som samtidig er omgitt av absurditet. Det er 

fornuftsstridig, og informantene innser det, men meningsløshet kan de imøtekomme med å 

forklare dette som en sterk, klar ytring fra gjenferdet: «Nå er det nok». Alle de engasjerte 

objektene, lydene, elektrisiteten, fryserne og vannet i formasjon formidler for informantene en 

emosjon: Sinne. De materielle, døde objekter gis nytt liv.  
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4.2  Media og ekspansjonen av aktørnettverket 

Det er i et forsøk på å gjøre noe med problemene i butikken at en venn av butikksjefen (som 

også er ansatt i den samme kjeden, men i en annen butikk) skriver en mail til TVNorge og 

programmet «Åndenes Makt». De får svar umiddelbart: 

«Vi sendte mail. Tove skrev kort bare, så de ikke får vite så mye først. De tok kontakt 

umiddelbart fra TVNorge. De sa: ‘Torpskog? Det har vi venta på." 

- Anders 

Flere ting skjer i den påfølgende perioden. Etter et besøk fra en «researcher» fra Nordisk Film 

& TV (produksjonsselskapet bak Åndenes Makt), bestemmer produksjonsselskapet seg for å 

spille inn en episode av programserien i butikken. De tilbringer fire dager i butikken, hvor to 

av de ansatte i tillegg til elektrikeren deltar under opptakene. I tråd med programmets 

sedvane, tar de med seg en person med angivelige synske evner til lokasjonen. Denne 

personens oppgave er å gi en forklaring på hva som foregår, og å få en slutt på hjemsøkingen.  

TV-programmet følger en fast formel for hver episode. Det bygges opp til en skummel, 

mystisk stemning når noen av hendelsene informantene forteller om blir rekonstruert med 

dramatiske virkemidler som lydeffekter, musikk, blå\grått fargefilter, lyssetting og klipping. 

Det er like virkemidler som er typiske for skrekkfilmer. Informantene er selv skuespillere i 

rekonstruksjonen. Programlederen28 snakker med informantene under opptakene og formidler 

til seerne forundring og at hvordan det som skjer i butikken er uforståelig. Etter en 

presentasjon av stedet og hendelsene, kommer den synske personen og forklarer, og forteller 

hva hun opplever. Det presenteres på den måten at den synske ikke får noen informasjon om 

hvor, hvem eller hva som foregår på forhånd. Til slutt avsluttes programmet med at de 

kommer tilbake til lokasjonen for å se om ting har blitt bedre.  

… det var mye der som de ikke kunne ta med. For vi hadde 46 minutter på TV. De filma her 

inne i 4 dager. Jeg fortalte de 100 historier: Den ene verre enn den andre. Og da fortalte jeg til 

rett gjeng. Dem er jo mottakelig. De er jo strålende fornøyd. Jeg bare pøste på. Alt jeg kom på. 

- Anders 

Interessen og åpenheten som blir vist av produksjonsselskapet understøtter informantenes 

fortellinger og gir de legitimitet. Et usagt premiss er at disse fortellingene er sanne, men 

                                                 
28 På et litt for sent tidspunkt i denne studien fikk jeg omsider kontakt med programlederen, som sa seg villig til 

å intervjues. Dessverre var tiden for knapp denne gangen til mer enn en kort mailkorrespondanse.  
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produksjonsselskapet er opptatt av å få med seg så mye som mulig, og det er de mest 

dramatiske fortellingene som presenteres i programmet. Påstanden om en hjemsøkelse er det 

som fanger produksjonsselskapets interesse. Deres oppgave er ikke å være kritiske til 

beretningene, og det er dette som gir informantene rommet for å fortelle uten frykt for å bli 

dømt. Tvert imot blir fortellingene deres belønnet med oppmerksomhet og åpenhet og 

gjennom dette, legitimitet29. 

Dagene da filmingen foregår beskriver en informant som «sin morsomste tid i livet». Møtet 

med den synske kvinnen gjør et sterkt inntrykk. Hun identifiserer tre avdøde personer hun 

mener er de som står bak alle hendelsene i butikken. To av de er Margot og Ludvig Olavssen. 

Den tredje er en person som frøs i hjel i grøfta utenfor butikken, men som ikke har noen 

direkte tilknytning til lokalene utover dette. Kvinnen formidler at det er destruktive krefter, 

destruktiv vilje, bak noen av hendelsene. Disse er det hovedsakelig de to avdøde mennene 

som står bak. Slik blir nyanser i årsakene til hendelsene kjønnet. Hun forklarer noen av 

hendelsene informantene forteller om, at strømbruddene i kjølerommet kommer av at 

gjenferdene ønsker å spare strøm. Sjelene deres har aldri gått fra jobben. Hun henvender seg 

til Anders og sier at «Det er noen som har en høne å plukke med deg. Som plukker på deg». 

Forklaringene og begrepene til den synske kvinnen understøtter informantenes sanselige 

erfaringer og relaterer de til historiske hendelser og maler et bilde av en fortsatt levende vilje. 

Hennes fysiske beskrivelser av de usynlige personene hun hevder er i butikken verifiseres av 

slektninger av de avdøde som intervjues som en del av programmet. Det er en prosess som 

fjerner tvilen til informantene litt for litt, og erstatter tvilen med forklaringer de kan tro på.  

«Å ha henne i to dager, det var helt fantastisk. Klart hun kan ha fått vite noe av det vi hadde 

sagt til gutta boys i TVNorge, hva vet jeg, de kom jo med henne etterpå. Men vi skrev ikke 

mye i mailen om hva som skjedde her til TVNorge. Når de kom hit og filmer, så kommer hun 

dagen etter, under filminga. Hun kan jo ikke vite hva jeg endelig sier. Jeg tenkte på hvor mye 

får hun vite av den der gruppa inne i TVNorge nå? Ringer dem til henne og sier ‘han har sagt 

det og det og det?’» 

- Anders 

                                                 
29 Et forhold ved dette er hvorvidt TV-programmets presentasjon av informantenes historier stemmer overens 

med hvordan de selv opplevde det. Da jeg selv blir fortalt om hva de har opplevd, er ikke dette nødvendigvis i 

tråd med den stemningsfulle presentasjonen som produksjonsselskapet går for. Dette er en form for kompromiss: 

Fortellingene blir hørt og videreformidlet, men de blir gitt et format som er standard for underholdningsbransjens 

portrettering av det overnaturlige. Dette vil jeg komme tilbake til i kapittel 5.2.  
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Selv om informanten ikke kan si med sikkerhet hva den synske visste før hun kom til 

butikken, er opplevelsen av hennes evner overbevisende.  

F: Hvordan var det møtet med henne? 

I: Det var veldig fint. 

F: Opplevde du at hun virkelig... 

I: Å ja! Hun startet med å bli virkelig skremt da vi gikk inn på kontoret da. Men hun kan jo 

merke alt med en gang, ikke sant, så ... *pause* Nei, det var spennende å være med på.  

- Sylvi 

Mens den synske går rundt i lokalene fra rom til rom blir hun filmet mens hun stadig blir 

grepet av plutselige emosjoner. Følelsene hun opplever knyttes til spesifikke rom, og de ulike 

rommene vekker ulik emosjonell intensitet. Disse emosjonene stemmer med informantenes 

opplevelser i de samme rommene, men de ser ikke det samme som den synske som stadig 

forteller at hun ser både levende og døde, usynlige personer rundt om i lokalet. Disse 

«synene» er forsterkende på informantenes oppfatning om deres omgivelsers overnaturlige 

potensial. Dette øker holdbarheten og utvidelsen av de humane aktørers interaksjon med de 

ikke-humane aktører der de tilskrives overnaturlig agens. Den synske naturliggjør det som til 

å begynne med var overnaturlig. Dermed forekommer det enda en oversettelse. Der den noe 

motvillige og smertefulle oversettelsen av de ikke-humane omgivelser i utgangspunktet 

beveget seg fra naturlig/normal/vanlig til å bli overnaturlig, skjer det nå at det overnaturlige 

blir gjort normalt. Det er ikke en reversering, men det representerer for de som tar del i denne 

bevegelsen, en nærmest revolusjonerende ontologisk vending. Det overnaturlige integreres i 

deres virkelighetsoppfatning, og sammen som gruppe og med hjelp av den synske kvinnen og 

tv-produksjonsselskapet, bygger de en ny verden. En verden mer åpen for metafysikk enn 

tidligere. Kameraenes linse, redigeringen av opptakene og kringkastingen av programmet til 

hele landet er massive prosesser som engasjerer et enormt antall aktanter som deltar i 

konfigurasjonen av gjenferdets agens. TV-programmet utløser interesse fra andre medier og 

fra kunder og turister som kommer til butikken.  

«Ja, for da ble det mediafokus på det. Lokalaviser og andre aviser og [kjedens internavis], 

NorgesGruppen i Oslo og Nationen og jeg vet ikke ... jeg har aldri vært borti maken. De 

[besøkende til butikken] klarte ikke å flåse så mye med det lenger. Kanskje en sånn tøff gubbe 

fortsatt, men […] Det ble mere akseptert da, altså. Men det var viktig for oss. Det viktigste for 

oss, det var at vi fikk fred, på en måte, i jobben vår. Det var så mye skremmende ... Det var 
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ikke bare positivt.» 

- Anders 

Gjenferdet aksepteres. Det innebærer at de engasjerte humane og ikke-humane aktørene friere 

relateres til hverandre på nye måter. Fremmede kommer til butikken og spør de ansatte om 

gjenferdene, og de ser i hyllene, på varene, i kjøleskapene og i taket etter tegn på mystiske 

hendelser. Eksponeringen butikken får gir også grunnlaget for mer skepsis. Det er flere som 

hører om hva som skjer, og noen anklager butikkeieren for å finne på alt dette for å trekke 

kunder og tjene penger. Skepsis har imidlertid aldri hatt en sterkere motstander. Med så 

mange som stiller seg bak gjenferdet som aktør i butikken, så er robustheten og stabiliteten til 

gjenferdet sterk nok til ikke å la seg svekke av enkelte kritiske røster.  

Faktisk opplever butikken en anselig omsetningsvekst i denne tiden som langt overstiger den 

planlagte omsetningsveksten butikkjeden intenderte med oppussing og utviding av 

åpningstider. Det er vanskelig å si om dette skyldes medieeksponeringen, men den er 

definitivt deltakende. Ironien er ikke til å overse der skeptikere ser gjenferdet som en bløff, 

men anerkjenner dets evne til å øke omsetningen, og dermed tillegger det en form for agens 

og dermed eksistens.  

Sitatet over forteller at de ansatte fikk fred i jobben sin etter besøket av den klarsynte. Det 

fortelles at de opplevde økt aksept, men forklaringen den synske har, er at hun fikk de 

gjenværende åndene ut av butikken og over på «den andre siden». Og hjemsøkingen slutter 

ikke. Men nå blir butikken bare hjemsøkt av Margot Olavssen, og ikke de to andre, sinte, 

destruktive mannlige gjenferdene.  

«Det er noe helt annet å bli hjemsøkt av en kvinne, enn av en mann» 

- Anders  
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4.3 Rom for tro 

«Faren hele veien har vært at vi skal miste kunder, men folk synes det er mer spennede enn at 

det ikke er det. Jeg tror det er mer akseptert i dag. At det ikke bare er tull ... På en måte nå er 

jeg glad for at kundene opplever det. Først var jeg livredd for det. Jeg har endra mening der. 

Etter at det kom på TV og i aviser og radio og ... Tre TV-kanaler eller noe sånt. Så interessen 

er jo der på en måte. For å finne ut av hva i all verden det er for noe. Og du også... sjekker jo 

litt ut og skriver litt om det. Så jeg må bare si at jeg hadde ikke hatt trua jeg heller før jeg ... 

jeg hadde aldri sett på ‘Åndenes Makt’ eller... men jeg har kjente fra Torpskogen som er 

‘troende’, som det heter. De kaller seg det. Men de er ikke kristne eller noe sånt, men de er 

‘troende’. De tror på det andre, alternativene, [andre] muligheter og det overnaturlige. Det er 

mange interessante historier jeg har hørt, og prata med folk om i etterkant. Mange som 

kommer til meg for å gi voldsom støtte da og tror at jeg er en av de troende, egentlig. ‘For da 

har vi en til sammen med oss’, liksom.» 

- Anders 

På andre siden av veien for butikken står bygdas kirke, men kirken kan se langt etter de 

samme besøkstallene som dagligvarehandelen. I den lille bygda er butikken stedet der folk 

møtes og snakker sammen. Det er like mye en sosial møteplass som et sted man går for å 

handle. Folk kommer hit uten å handle noe i det hele tatt, men i stedet for å ta en kopp kaffe, 

eller bare snakke med de ansatte og folk de møter der. Butikken legger til rette for dette, og 

har satt frem stoler, bord og gratis kaffe. Møteplass i en utvidet forståelse av ordet; Lokalene 

har blitt et sted hvor folk møter overnaturlige fenomen, uforklarlige hendelser, eller i hvert 

fall påstanden om at disse har funnet sted. De fleste kommer fremdeles for å kjøpe melk og 

brød og gå igjen, og langt i fra alle bryr seg om hverken spøkelser eller TV-program, men for 

de som vil, og for de som jobber der, er butikken et sted som er åpent for å tro det man vil. Et 

sted hvor ikke lenger tvil og mistro om egen virkelighetsoppfatning truer den enkelte. De som 

har opplevd, og fortsatt opplever overnaturlige hendelser, finner glede i å være flere om det. 

Samholdet og den gjensidige bekreftelsen og aksepten bærer assosiasjoner til kirken på den 

andre siden av vegen, og dens historiske, tradisjonelle funksjon.  

Ordet «tro» må imidlertid brukes med forsiktighet her. De aller fleste informantene jeg har 

snakket med både i og utenfor butikken understreker at de ikke er religiøse eller tilhører noe 

trossamfunn. «De troende» informanten refererer til i det foregående sitatet henviser til de 

som tilskrives alternativ åndelighet, New Age og tradisjonell folketro. Men en åpenhet for 
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ulik tro betyr ikke at en selv tilskrives tilhørighet til noe trosfellesskap. Det er fellesskapet 

åpenheten i seg selv som er det påfallende blant butikkens sosiale krets. En opplevelse av noe 

overnaturlig er for den som opplever det, først og fremst det: en opplevelse. Noe som skjedde. 

Det er der det starter, og også iblant der det slutter. Det er tvilen om hvorvidt det skjedde fra 

seg selv eller andre som leder til smerte. Butikken får omsider en ny butikksjef som har startet 

i jobben ved mitt siste besøk til lokasjonen. Hun forteller:  

«Jeg har et så avslappa forhold til det [overnaturlige], så for meg så spiller det ingen rolle. Det 

gjør meg ingenting at de er her. Og de gjør jo ikke meg noe galt. Så da jeg låser meg inn om 

morgenen, da pleier jeg å snakke ut i rommet at: ‘God morgen, nå er jeg her!’, og samme når 

jeg reiser om kvelden, ‘Ha det! Sees i morgen!’» 

 

«Ja, jeg prater med dem jeg! Synes jeg dem har bråket litt for mye så: ‘Nå får dere gå på 

rommet deres!’ *ler* For dem bodde jo oppe her. Det blir sagt at hun ene som man har 

navngitt da, bodde i andre etasje her. ‘Gå på rommet ditt, du’ sier jeg. Da blir det litt roligere. 

Men jeg vet ikke om det er riktig eller galt at jeg prater med dem da.» 

- Kirsten 

To år etter at TV-programmet ble sendt er stemningen en annen i butikken. Det skjer fortsatt 

ting de forklarer med hjemsøking, som at varer plutselig på gulvet, og at ting flytter på seg, 

men det skjer sjeldnere enn tidligere, og ingen mer voldsomme episoder som i 

ombyggingsperioden. Det har igjen blitt en del av vanen, og det snakkes heller ikke like mye 

om det. Merkverdig er det at de ansatte nå tiltaler gjenferdet, og behandler det som en naturlig 

del av hverdagen. Flere av informantene sier ting som at «de sitter i veggene her» når de 

refererer til gjenferdene eller åndene. «De sitter i veggene». De er en integrert del av 

rommene de arbeider i hver dag, og er en like selvfølgelig del av bygningen som hva som 

helst annet. Ansatte har funnet ut hva de gjør i møtet med det overnaturlige, og har funnet 

begreper som forklarer deres opplevelser.  

 

«Jeg har opplevd en alternativ verden i etterkant som jeg ikke visste fantes, av folk som kunne 

interessere seg for ... De sluker meg på en måte. Jeg blir fascinert av de. […] Det er liksom 

noe overalt på en måte. Det lever her inne.» 

- Anders 
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«Altså, det er sikkert de på Torpskogen her som ikke tror på sånt i det hele tatt, men de fleste 

er ganske vant til det, for det er tross alt Torpskog, da. Det er mye mystikk oppå her» 

- Kirsten 

Kirsten refererer til regionenes tradisjon for folketro. Det er som om noe man kan forvente, og 

nå kan butikken også sees i sammenheng med en lang kulturell tradisjon. Hun har personlige 

erfaringer med overnaturlige hendelser fra før hun begynte å jobbe i butikken, og har en 

avslappet holdning til slike tema. Anders var skeptisk i utgangspunktet, men har siden endret 

synspunkt etter alle sine opplevelser.  

"Jeg skal aldri tvile på noen! Hvis de har en tro, så vær så god! Herregud, så flott! ‘Du er like 

bra du som alle andre’, og jeg har blitt mye mer glad i mennesker. For jeg tenkte ‘Jeg er veldig 

gæren eller syk’, eller noe sånt, også får du liksom masse bekreftelse fra [Den synske 

kvinnen], det er hun som gjorde det egentlig. Den auraen egentlig, ja. Hun bekreftet ting ... 

altså det var helt vilt.» 

- Anders 
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5 Diskusjon 

«I det følgende vil jeg vise, hvordan jeg i min søgen efter et antropologisk perspektiv, en form 

for system, struktur, organisering eller bare indramning af projektet stødte på den ene 

forhindring efter den anden. Min zig-zag vej førte mig gennem en række analytiske 

perspektiver, og denne vej ligner den sti, de interviewede betræder, når de søger at forstå og 

forklare de hændelser, de uden at ville det kommer ud for, når de søger at finde en form for 

kulturel resonans, der kan hjælpe dem til at placere deres oplevelser.»  

(Raahauge, 2016, s. 59) 

Sitatet stammer fra en artikkel av den danske antropologen Kirsten Marie Raahauge som har 

foretatt over hundre intervjuer med mennesker i Danmark som har opplevd hjemsøkte hus, 

gjenferd eller spøkelser. Det samme kan sies om min sosiologiske tilnærming til fenomenet. 

Uten intensjonen om å ta informantene på alvor ville det vært enklere å forklare og forstå 

fenomenet og dets konsekvenser, men med kostnaden av at informantenes integritet ville stått 

på spill. Fenomenet som opptrer i caset tilbyr en anledning til refleksjon over observatørens 

ontologiske ståsted, og undersøke hva ulike teoretiske perspektiv tilbyr av forklaring, 

oppklaring eller bortforklaring.  

I “Specters of Marx» bruker Jacques Derrida (1994) spøkelset som metafor for de fenomener 

og strømninger som vestlig filosofi ikke kan fange gjennom sine statiske begreper. Derridas 

ærend er altså en ontologikritik, og han foreslår at ontologien erstattes av en «hauntologi» – 

en hjemsøkelse av ontologien. Dette elegante ordspillet, hvor «h» som er stum på fransk gjør 

hjemsøkelsen synlig kun ved skrift og ikke i uttalen av ordet, og handler om en underminering 

av ontologi som fast og statisk størrelse (Raahauge, 2016, s. 70). En hauntologi hjemsøker 

ontologien og etablerer en ny ontologi for det flytende, ikke klassifiserbare ved verden, det 

som med spøkelset både er nærværende og fraværende, og som ikke kan settes i system. Dette 

kommer til syne der så mange ulike teoretiske perspektiver og akademiske disipliner 

selvrettferdig kan forklare hva et overnaturlig fenomen kommer av, selv om forklaringene er 

svært ulike, og sjeldent eller aldri etterlater de som erfarer de med deres integritet i behold. 

Gjenferdet lar seg simpelt hen ikke holde fast og kategoriseres av statiske begreper. 

Informantene i mitt studie har heller ikke holdt fast ved en konkret forklaring på hva de selv 

har opplevd. Forklaringene spriker, de forandrer seg og betviles stadig. I informantenes 

tilfelle virker det til å være en dissonans mellom en rasjonell verdensforståelse og de inntrykk 
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sansene gir de. Denne dissonansen fordamper da de ruster seg med begreper for å forstå og 

forklare de opplevelsene som først var som uforklarlige.  

Derridas og Raahauges hauntologi resonnerer med gjenferdet i Torpskog. I sonderingen 

mellom det humane og ikke-humane, intensjonalitet kontra naturkausalitet\årsaksforklaringer. 

Gjenferdet vedlikeholder og bryter ned dette skillet samtidig. Det vedlikeholder det ved å 

plassere intensjonell agens utenfor tingenes verden, siden ting ikke kan handle som 

mennesker. Dermed holdes det fast på a priori kategorier. Men samtidig er ikke gjenferdet et 

menneske og dermed destabiliseres skillet mellom det humane og ikke-humane allikevel. 

Møtet med gjenferdet representerer et dyptgående brudd på romlig og materiell orden.  

I caset kommer forklaringen om at det er «noe overnaturlig / gjenferdet» som står bak 

flyttingen av varer, sabotasje av fryselageret og tukling med det elektriske anlegget, som en 

befrielse da den ble godtatt som en forklaring for seg selv og for de som sammen opplevde 

hendelsene. Dissonans ble til resonans da de (selv om noen var tvilende og skeptiske til det i 

begynnelsen) implementerte gjenferdet som en akseptert del av sin egen 

virkelighetsforståelse. Interessant er det her å merke seg at dette skjedde som en gruppe. 

Fenomenet begripeliggjøres kollektivt.  

Det var etter en stor opptrapping av de merkelige hendelsene som stadig ble mer voldsomme, 

hyppige og synlige for flere mennesker, kunder og ansatte at de følte at det ble til mer enn en 

vane, men heller noe åpenbart uvanlig. Det «vanlige» i situasjonen i de 20 årene, synes også å 

innebære en forståelse av at det også var snakk om noe overnaturlig (selv om begrepet ikke 

ble brukt) som «følger med gamle hus». Altså at ting kan skje i gamle hus som man ikke alltid 

kan forklare. Kollektivet som begripeliggjør og animerer fenomenene inkluderer her også 

ikke-humane aktører (bygningen og dens tilstand). Da oppussingen av lokalet startet, og 

hendelsene ble hyppigere, ble det behov for å adressere fenomenet på en annen måte, slik at 

de som opplevde det slapp å holde det hemmelig i frykt for at andre skulle tro de ikke var 

mentalt tilregnelige.  

I mangelen på en kulturell resonans etablerte de ansatte i butikken formelt et begrepsapparat 

som kunne hjelpe de med å forholde seg til hendelsene de opplevde30. Dette representerte en 

                                                 
30 Begrepene de bruker er typisk forbundet med det overnaturlige slik det fremstilles i spøkelseshistorier, bøker, 

folketro, TV og film. Her fantes det kulturell resonans, men hvorvidt den kulturelle fremstillingen stemmer 

overens med deres egne erfaringer er et annet spørsmål. Det noe ubestemmelige, tvetydige og vage ved 

hjemsøkelsen er problematisk å bestemme. Den kulturelle forankringen kan derfor være av viktighet på grunn av 
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vending i deres relasjon til fenomenene, til varene og objektene som var del av de mystiske 

fenomenene, og det representerte en vending i relasjonen de hadde til hverandre. De 

transformative effektene av denne vendingen var bare starten på en kjede av hendelser som 

kom til å stadig bekrefte deres egne erfaringer, og som med hjelp av media resulterte i det 

man kan karakterisere som en ontologisk vending hos de som var tett på fenomenet til daglig. 

Det er viktig å merke seg at for flere av de involverte var ikke forklaringen om gjenferd 

fremmed for de fra tidligere, men tvilen skapt av de forhenværende kritiske, sosiokulturelle 

rammene ble sterkt svekket av etableringen av et nytt konsensus, en ny kultur som la tvilen til 

side, og skapte rom for å tro på og stole på sine egne erfaringer av virkeligheten, selv når den 

stod i opposisjon til deres tillærte, fornuftsbaserte virkelighetsforståelse.  

De «befriende» konsekvensene av denne vendingen er merkverdige. Fra å gå fra å holde sine 

opplevelser hemmelig av frykt for sosiale sanksjoner, kunne de nå fritt fortelle om sine 

erfaringer til fremmede mennesker, som hovedsakelig møtte de eksplisitte forklaringene om 

gjenferd med glede og nysgjerrighet.  

«Jeg tenkte ‘OK, jeg blir med på det’. Altså, folk skal få lov til å … etterpå sa jeg: ‘Jeg skal 

aldri tvile på noen!’ Hvis de har en tro, så vær så god! Herregud, så flott! ‘Du er like bra du 

som alle andre’! Og, jeg har blitt mye mer glad i mennesker.»  

– Anders 

Utsagnet kommer fra Anders som hadde mange opplevelser som han karakteriserte som både 

skremmende og frustrerende, og som førte til mye bekymring også for varene og driften av 

butikken i flere år, frem til vendingen. Dette er et eksempel på Raahauges beskrivelse av sine 

informanters «zig-zag vej» frem mot å plassere sine opplevelser. Hjemsøkelsen skjer selv når 

informantene hevder at det ikke er mulig at det kan skje. 

 

 

 

                                                 
dens «åpne havn» for ubegripeligheter. Men, den risikerer også å overforklare hendelser som enten har en helt 

triviell, kausal forklaring, eller som har opphav i noe helt annet, kanskje totalt ukjent. 
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5.1 Teorien griper etter ubegripeligheter 

Dette feltets utfordring ligger ikke i å finne mennesker som har vært utsatt for hjemsøkelser 

eller spøkelser. Mengden erfaringer folk jeg har snakket med selv har hatt, eller noen av deres 

nære venner eller familie har hatt med gjenferd har vært overveldende. Utfordringen har 

heller ligget i å finne perspektiver for å forstå feltet uten å inndra alle mulige forklaringer og 

derved utelukke det vesentligste, gjenferdet, slik det blir omtalt av informantene.  

Relasjonen til en hjemsøkelse, eller et gjenferd, er for et individ en relasjon til noe som ikke 

er menneskelig annet enn i en overført betydning som i «et menneske avgått med døden / fra 

den andre siden el l». Ofte handler det om isolerte sanseinntrykk uten et synlig opphav 

(Raahauge, 2016; Waskul, 2016). Så hva angår dette sosiologien?  

Det første vi kan trekke frem her er de hjemsøkte personers relasjon til andre personer, og 

hvordan dette former individers oppfatning av og relasjon til deres sosiale og fysiske 

omgivelser. I tradisjonell sosiologi er dette bare delvis relevant for det fagfeltet sosiologi 

omfatter. Her vil jeg begynne med å vise til Max Webers definisjon av en sosial handling:  

“Not every kind of action, even of overt action, is «social» in the sense of the present 

discussion. Overt action is non-social if it is oriented solely to the behavior of inanimate 

objects. Subjective attitudes constitute social action only so far as they are oriented to the 

behavior of others. For example, religious behavior is not social if it is simply a matter of 

contemplation or of solitary prayer.” 

(Weber, 1976, s. 22).  

Webers sosiologi er «forstående» og tar utgangspunkt i den mening den handlende har, og den 

kommer alene fra den handlende selv. For å trekke en parallell til gjenferdet i butikken, hvis 

nærvær opptrer gjennom objekter, er dette også et «inanimate object», eller ikke-human aktør, 

og i den Weberianske forstand er handling rettet mot (eller som konsekvens av) gjenferdet 

ikke å anse som en sosial handling. Det ikke-humane er ifølge Weber utelukkende et produkt 

av menneskelig fantasi. De gis mening, men skaper det ikke selv, de er ikke en gang med på å 

skape den. Derfor handler det heller ikke (Weber, 1976).  

Tilbake til den ontologiske vendingen hos de ansatte i butikken, kan det argumenteres for at 

dette var intet mer enn etableringen av et narrativ. Dette forklarer hendelsene i tråd med 

Webers definisjon og er sosiale handlinger som sådan, men hvor ble det av gjenferdet?  
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Det virker som informantene, for å sette det på spissen, faktisk i større grad er Weberianere 

enn Latourianere når de føler behov for å formålsforklare sine hendelser ved å «humanisere» 

ikke-human agens. Det er enkelt å sympatisere med et slikt standpunkt, konfrontert med noe 

så ekstraordinært meningsløst. Latour selv ville kanskje se det parodiske i dette som ren ikke-

human agens (Det er neppe som spøkelsesjeger han ønsker å bli kjent) Men, vi har ingen 

andre empiriske tråder å gå etter, og det er unektelig kun gjennom objekter at fenomenene 

finner sted31. Tildelingen av mening til fenomenene går derfor gjennom å menneskeliggjøre 

objektene på intensjonalitetens grunnlag. Årsaksforklaringer etterlater informantene bare med 

en svært utilfredsstillende tilfeldighet, eller det mer populære (blant skeptikerne), men stadig 

avkreftede, lurendreieriet.  

«Margot og Bjørnar er her fordi de går igjen i veggene her, for de har vært her så mange år. 40 

år. De jobba bare her, de var en institusjon. De er i vegga her […] Så jeg vet ikke med døden 

og folk og hvorfor det er sånn ... Det virker som det er folk, det er folk som er her altså. Borte, 

men sjelen er igjen.»  

– Anders 

Gjenferdet er kanskje selv i sin essens en lurendreier? For, så snart en forklaring applikeres, 

så forsvinner det til den neste. Se til sitatet over hvordan gjenferd er «folk», men de er også «i 

veggene». Idiomet «de går igjen i veggene» er slående i både bokstavelig og overført 

betydning: begge understreker en tilstedeværelse som knytter menneske og bygning, human 

og ikke-human sammen. Informanten finner her en sammenheng av årsaker til at lokalet 

fortsatt hjemsøkes: To personer jobbet der i veldig mange år til de ble «en institusjon». De 

døde, men sjelene deres er fortsatt tilstede, og det er disse som er opphav til deres vedvarende 

metafysiske tilstedeværelse. Fortellingen gir en mening til hjemsøkelsen.  

5.1.1 Funksjonelle narrativ 

Fortellingens kraft er mektig. Fortellinger motiverer handlinger (Waskul, 2016, s. 117). Caset 

er ikke et unntak fra det faktum. Det viser seg i effektene av den kollektive 

begripeliggjøringen, og medieringens transformerende kraft. Men problemene presenterer seg 

for informantene dersom fortellingen tar deres sansers plass. 

                                                 
31 Riktignok er dette det første empiriske tegnet på en hjemsøkelse, men som så umiddelbart inkorporeres som 

emosjoner hos iakttageren, som igjen kan aggregeres dersom flere er vitne til hjemsøkelsen samtidig. 
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Innen folkloristikken beskjeftiger man seg med narrativer; dikteriske frembringelser som 

overleveres fra en generasjon til den neste. Innen dette faget finnes både tradisjonsbærende 

fortellinger, levende kulturfenomen og moderne folketro (Grongstad et al., 1999). Dette er 

disiplinen som med selvfølge ville studert denne oppgavens case. I senere tid har også 

samfunnsvitenskapelige forklaringsmodeller blitt brukt innenfor faget. Slike perspektiv kan 

antakelig vise seg nyttige i å følge fortellingens utspredning fra menneske til menneske, men 

stadig er det fortellinger det er snakk om. Det tilbyr ikke en løsning på det informantene 

opplever, som blir et empirisk problem. Før hendelsene i butikken ble formidlet til 

lokalsamfunnet og så hele nasjonen, skjedde de i stillhet. Det var noe som hendte mellom 

individet og individets omgivelser. 

Det vi ser som en parallell fra kulturhistoriske trekk ved fenomenet til sosiologisk tradisjon 

går gjennom metodologisk kollektivisme. Dersom gjenferdets tilstedeværelse forklares ut ifra 

dets kulturhistoriske betydning, så beveger man seg mot sosiologisk funksjonalisme. Her vil 

aktørenes problemsituasjon være av liten betydning, mens konsekvensene av den påståtte 

interaksjonen med overnaturlige entiteter forklares med utgangspunkt i struktur og funksjon. 

Funksjonalistiske tradisjoner i sosiologien bygger på Emile Durkheims tanker, som i sin rene 

form har få tilhengere i dag (Tjora & Willis, 2006). Funksjonalistiske samfunnsperspektiv vil 

fremheve hvilken funksjon fenomen har for vedlikeholdet av sosial orden og den fortsatte 

eksistensen av samfunnet. Durkheim skriver i «The Elementary Forms of Religious Life» at 

folklore (folketro) er rester av forsvunne religioner (Durkheim, 1995, s. 34). Religioner 

definerer han som «et enhetlig system av tro og praksis som forener moralske samfunn.» 

(Durkheim, 1995, s. 44). Enhetlige system av tro og praksis krever interaksjon med objekter 

for å bevare stabilitet og varighet, så den kollektive følelsen bevisstgjøres individet. Det leder 

oss til Durkheims konsept om fetisjisme, som beskriver menneskers handling igjennom 

objekter.   

 Nowhere can a collective feeling become conscious of itself without fixing 

on a tangible object, but by that very fact, it participates in the nature of that object, and vice 

versa. (Durkheim, 1995, s. 238) 

De kollektive (menneskelige) energiene projiseres over på objektet, ifølge Durkheim, og 

individet trenger ikke nødvendigvis være bevisst andres sosiale tilstedeværelse gjennom 

objektet. Det sosiale delegerer sin kraft gjennom objektet, og det er gjennom dette individet 

erfarer sin attraksjon til det (Schiermer, 2016, s. 503). Dette impliserer en form for kollektiv 
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oppfatning om objektet. Denne oppfatningen kultiveres av mennesker som kollektiv når de 

snakker om objektene, bruker de, formidler og animerer de. Man kan argumentere for at den 

kollektive oppfatning allerede finnes i kulturen individet tilhører, som i en pre-individuell 

«sammenfiltring» med objektet. Latour og Durkheim representerer to ulike retninger i 

sosiologien, der Latour bygger videre på Gabriel Tarde, Durkheims samtidige rival, som 

allerede på slutten av 1800-tallet forfektet et perspektiv på det sosiale, ikke som et særegent 

virkelighetsdomene, men som et beskrivende prinsipp om tilkoblinger\relasjoner (Blok & 

Jensen, 2011; Latour, 2005a, s. 13). Allikevel resonnerer Durkheims sitat ovenfor med et 

Latouriansk, relasjonistisk syn på menneskets og objektets gjensidige påvirkning. Det åpner 

for å opprettholde elementer av Durkheims fetisjisme, der konseptet underbygger 

informantenes befriende erfaring av tilblivelsen av et «enhetlig system av tro og praksis» 

tilknyttet de hjemsøkte objekter, gjenferdet, de ikke-humane, som med Durkheims ord: deltar 

i objektets natur og vice versa. 

Det eventuelt funksjonalistiske ved dette, vil jeg fastholde, er en konsekvens av og ikke en 

årsak til begivenhetenes gang omkring fenomenet. Det er presis dette som Tardes kritikk mot 

Durkheim baserer seg på, å forvirre årsak og virkning (Latour, 2005a, s. 13). Med Tardes 

egne ord, vender han om mikro og makro: “I explain collective resemblances of the whole by 

the massing together of minute elementary acts – the greater by the lesser and the whole by 

the part.” (Tarde, 1899/2000, s. 35) 

5.1.2 Gjenferdet er oss 

Iblant handler gjenferdet angivelig uten at objekter er direkte engasjert: Den taktile 

hjemsøkelse hvor informantene føler de blir fysisk berørt av gjenferdet, de ekstrasensuelle 

opplevelsene av at «det er noe(n) her», «tung luft» eller hodepine, de emosjonelle, kroppslige 

sensasjoner som tilskrives overnaturlig opphav. Men ingen hendelser skjer uten at ikke-

humane aktører er engasjert på noen som helst måte. Bygningen i seg selv representerer den 

fysiske rammen for hjemsøkingen. Informantene forteller om hvordan det er å forvente at 

gamle bygninger hjemsøkes på bakgrunn av alle mennesker som har hatt en tilknytning til 

bygget tidligere. Dette innehar en kulturhistorisk komponent, som i et 

aktørnettverksperspektiv er dypt komplisert og sammensatt, skulle man forsøke å beskrive 

den. Det ville innebære å søke etter å empirisk beskrive relasjonen mellom det kulturelle, det 

overnaturlige (hvor enn det kan plasseres) og deres kroppslige konsekvenser.  



77 

 

Men her er det på tide å sette på bremsene. Om det er slik at et det sosiale kollektivet behøver 

et håndgripelig objekt for å bli bevisst seg selv, så er samtidig gjenferdet ikke håndgripelig i 

det hele tatt. Det er uhåndgripelig og ubegripelig på samme tid. Ofte meningsløs i sine 

handlinger, og det kan skremme, frustrere og forvirre like mye som det kan forene. Dessuten 

fastholder informantene at gjenferdet gjør ting. Helt uten at andre mennesker er tilstede, som 

individuelle observasjoner holdt tilbake nettopp i frykt for reaksjonene fra det menneskelige 

kollektiv. Så vi har de humane aktørene, og vi har de ikke-humane, og de har agens der de er i 

relasjon til hverandre. Men vi må ikke miste gjenferdet av syne.  

Uten hensikten å dysse ned de plausible implikasjonene kulturelle og sosiale strømninger har 

for informantenes forklaringer på hva de opplever, er det av avgjørende betydning å bevare 

bevissthet rundt hvilken ende av problemet man starter analysen. Individet, gjenferdet, det 

fysiske rommet; Der starter fenomenet. Øyeblikkelig.  

Det er koblingen til ANT som relevant analytisk verktøy. Latours poengtering om å holde 

blikket rettet mot det konkrete feltet, snarere enn dets mange mulige abstrakte fortolkninger 

og forklaringer har dannet den teoretiske og analytiske rammen. Igjen betyr ikke det å gi slipp 

på Durkheim. Det vi ser, vel vitende om Latours avvisning av sosiale forklaringer, er at 

Durkheim bidrar til å forklare hvordan gjenferdet animeres, det forsterkes, av å stå i midten av 

den kollektive oppmerksomheten. Det understrekes: kollektivet tilbyr ikke en komplett 

forklaring på gjenferdets tilstedeværelse, men det forsterker dets handlekraft.  

Kanskje er teoretiske motsetninger like iboende som de er grunnløse i forsøket på å gripe tak i 

gjenferdet. Problemet her er å søke etter koherens der det er tvetydighet (Raahauge, 2015, s. 

337). Å fokusere på de abstrakte årsakene til hjemsøkelsene avleder en fra å undersøke 

konteksten hjemsøkelsen opptrer i. Det medfører risikoen for å glemme temaet i søket etter 

den virkelige årsaken til fenomenet. Denne logikken virker overalt, og den er iboende i 

akademisk tankegang (Raahauge, 2015, s. 337). Gjenferdet kaller etter flytende begreper. 

Derrida peker på spøkelset som «something that one does not know» (Derrida, 1994). 

Hjemsøkelsen er gryten med gull i enden av regnbuen, og monsteret i hælen på den som jager 

den, samtidig.  
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5.2 Populærkulturens eierskap til, og 

kommersialisering av, folketro 

De mange uformelle samtalene jeg har hatt med mennesker jeg har møtt om det overnaturlige 

og hjemsøkelser har bidratt til å gi et bilde av hvordan disse temaene mottas generelt. For 

mange virker det viktig å tidlig ytre et standpunkt i holdningen til og troen på fenomenene. 

Noen holder fast på at alle overnaturlige fenomen kan forklares ut ifra vår nåværende 

forståelse av verden; andre igjen er åpne for at det finnes fenomen vi ikke fult ut forstår. Så er 

det de som fult ut aksepterer det overnaturlige akkurat slik de fremstilles i populærkulturen. 

Selv personer som tydelig formidler at de ikke tror på noe overnaturlig, kan tilstå at de har 

hatt opplevelser de ikke kan forklare, eller at noen nær de har hatt relaterte erfaringer. Så snart 

banale forestillinger om det lakenkledde spøkelset og daudinger er ryddet vekk, er de fleste 

åpne for eksistensen av mystiske fenomener, eller ekstraordinære hendelser. Det er et 

paradoks at mystiske erfaringer i større grad godtas om de befris fra populærkulturelle, 

eventyrlige eller spirituelle forklaringsrammer. Slike forklaringer hjelper mange med å godta 

egne opplevelser, samtidig som de fremmedgjør andre der de beslaglegger meningen med 

opplevelsen som i utgangspunktet virket meningsløs. Potensialet slike forklaringsrammer har 

for å avstedkomme identitetsbundne konnotasjoner representerer årsaker til å ta avstand fra 

det overnaturlige generelt. Disse kan antas å være knyttet til en berøringsangst som rammer 

både de som «tror» og de som ikke «tror».  

For å plukke opp tråden fra Durkheims fetisjisme, kan vi ane at gjenferdet allerede er et 

fetisjisert objekt med helt spesifikke konnotasjoner relatert til film, litteratur, spill, o.l. 

Stiliserte bilder av hjemsøkte hus, spøkelser og andre «skumle effekter» er særlig tilstede 

under Halloween da reklame, butikker, bøker, kort, dekorasjoner, osv. bruker høytiden til å 

promotere sine produkter. Markedsføring under Halloween har gjort høytiden til den nest 

mest lukrative for handelsstanden, nest etter jul (Goldstein et al., 2007, s. 162). Reklame for 

alt fra godteri til nye biler utnytter det populærkulturelle repertoaret til Halloween i alle 

tenkelige sammenhenger. Kunnskap om denne delte kulturelle arketypen læres hver nye 

generasjon når den fornyes av markedsføringen ved Halloween hvert eneste år (ibid.). 

Spøkelset og det hjemsøkte huset trenger ikke forklares for noen. Det overnaturlige er en 

fullintegrert del av markedet. «Ghost Tours», reklame for hjemsøkte hotell eller restauranter, 

hus, biler, og mange andre steder og ting formidlet og solgt som «hjemsøkt» viser viktigheten 
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av det overnaturlige for turisme og forbrukerkultur. Dette trivialiserer det overnaturlige og 

henstiller det til barneværelset (Scooby Doo), den kommersielle- (hjemsøkte hotell) eller 

fantasiverdenen (Stephen King) (Bennett, 1999, s. 1).  

Kommersialiseringen treffer i hjertet på det seriøse ved det overnaturlige og eroderer eller 

etteraper folketradisjoner og harselerer med folketro (Goldstein et al., 2007, s. 173). Utover 

dette åpner det for useriøse tolkninger av menneskers erfaringer som bare vagt minner om det 

kulturen knytter til det kommersialiserte overnaturlige. Allerede ved benevnelsen av ordet 

«spøkelse» eller «gjenferd» er disse kulturelle konnotasjonene der. De er ikke i nærheten av å 

omfavne alt man kan kalle ekstraordinære opplevelser. TV-programmet «Åndenes Makt» 

som sørget for å kringkaste hendelsene i caset ut til hele Norge har, som tidligere nevnt, en 

helt fastsatt ramme hvor ekstraordinære fenomen plasseres. Deres synske personer har 

stedsspesifikke forklaringer som varierer, men stemningen programmet skaper, framingen, er 

stort sett den samme: det er den kommersialiserte utgaven av det overnaturlige. Her risikerer 

deltakerne å inngå kompromiss med sine opplevelser for at produksjonsselskapet skal plassere 

de i sitt ukentlige program.  

Goldstein, Grider og Thomas (Goldstein et al., 2007) argumenterer for at det går et mønster 

gjennom moderne folketro frem til i dag, og får støtte fra Forbes (Forbes, 1997) i at når media 

fokuserer på ekstraordinære erfaringer, så gjør folks tro det samme (Raahauge, 2015, s. 322). 

Goldstein, Grider og Thomas er likevel ikke kritiske til kommersialiseringen. Selv om de 

anerkjenner dens delvise transformative egenskaper, holder de fast ved at konsumenter er mer 

enn passive mottakere. De er kreative individer som personlig søker mening og uttrykker den 

meningen gjennom deres egne fortolkninger. De fremhever at kommersialisering kan skape 

nye kontekster for seriøs utforsking av og uttrykk for tro. (Goldstein et al., 2007, s. 173, 205) 

Å vurdere den fiktive, kommersielle overnaturlige\mystiske tro som separat fra de virkelige 

livs hendelser er noe de de får støtte av hos Sigmund Freud. “The uncanny32 that we find in 

fiction – in creative writing, imaginative literature – actually deserves to be considered 

separately. […] These literatures are above all much richer than what we know from 

experience … many things that would be uncanny if they occurred in real life are not uncanny 

                                                 
32 Begrepet om “the uncanny” er nært knyttet til hjemsøkelse. Det beskriver erfaringen av noe som er 

forstyrrende, uhyggelig, nifst men merkelig kjent samtidig. Det forsøker å favne det fremmede i det ordinære. 

(Freud, 1919/2003) 
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in literature, and … in literature there are many opportunities to achieve uncanny effects that 

are absent in real life” (Freud, 1919/2003, s. 155-156) 

Medieringen, og kommersialiseringen, av fenomenet jeg beskriver i caset hadde en definitiv 

konsekvens for de berørte informantenes personlige tro og opplevelse av virkeligheten. 

Begrepene og forklaringene informantene fikk gjennom deltakelsen i programmet medvirket 

sterkt på en positiv måte til dette. Å bruke ordet «tro» i denne sammenhengen bærer med seg 

en problematikk. Tro er mer sårbart som akseptert eksistens enn den rasjonelle tanke i vår tid 

og samfunn. Tro, særlig på det overnaturlige, er også enklere å latterliggjøre, noe 

kommersialiseringen legger til rette for, og som Åndenes Makt er gjenstand for. Men, 

informantene er ikke deltakere i TV-programmet på bakgrunn av sin tro, men på bakgrunn av 

sine opplevelser. Samtidig er det med vissheten om at de eksponeres som, og vil bli mottatt 

som «noen som tror på det overnaturlige» når de kommer på TV i denne sammenhengen. Her 

finnes det en «bakdør», en snarvei rundt skeptikernes dømmende kritikk, for deltakerne i 

«Åndenes Makt» trenger ikke tro. De bare opplever.  

5.3 Sosialt aksepterte eksistenser 

Hvorfor er noen former for eksistens vanskeligere å akseptere enn andre? Hvorfor var det 

noen informanter som ikke ville fortelle om sine opplevelser i frykt for hva alle andre skulle 

tro? Finnes det sosialt aksepterte eksistenser også innenfor vitenskapen? 

“By following up the odd extraordinary event that fails to fit into the framework of everyday 

thought, science has again and again shown that human beings can have far wider horizons 

and far more dimensions of experience than are dreamed of in the down-to-earth philosophies 

of people who pride themselves on their common sense.” (Wren-Lewis, 1974, s. 42) 

Det foregående sitatet stammer fra den britiske fysikeren John Wren-Lewis. Hans poeng er at 

vitenskapens største hinder for progresjon kommer av en berøringsangst for visse former for 

eksistens, især det som kategoriseres som overnaturlig eller paranormalt. Tema som i dag er 

en naturlig del av mange vitenskaper, ville tidligere blitt sett på som overnaturlig eller magi. 

“Modern physicists deal in concepts that would have made the hair of medieval theologians or 

even astrologers stand on end. The notion that matter is composed of invisible particles that 

can pass from one place to another without going through the space between, for example, 

was unheard of in medieval times” (Wren-Lewis, 1974, s. 41). Bare siden Wren-Lewis samtid 
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og frem til i dag har det skjedd revolusjonerende fremskritt innen forskning og teknologi som 

var utenkelig på den tiden, men som for alltid har forandret verden og menneskene.  

Denne berøringsangsten kan komme av en frykt for å bli oppfattet som en proponent for 

temaet for interesse, mer enn som en proponent for vitenskap i seg selv. Der noe klassifiseres 

som uvitenskapelig før man i det hele tatt vet hva det er, forsvinner også muligheten for å 

forstå. Det er en enkel måte å slippe å gi mening til noe, det å dømme noe som meningsløst.  

De empiriske data samlet i denne studien viser uten tvil at informantene handler ut ifra en 

grense for aksept som er svært virkelig for de. Grensens styrke understrekes av nivået av 

frigjøring som føles av å bryte med den grensen. Det ironiske er at motstanden og 

mistenksomheten mot de overnaturlige fenomen, i stor grad anses som rasjonell og 

vitenskapelig når det i virkeligheten er helt motsatt. Mistenksomheten om motstanden er 

svært emosjonell og ikke i samsvar med den moderne vitenskapens ånd (Wren-Lewis, 1974). 

Hadde det ikke vært slik, ville heller ikke de som «tror» eller opplever overnaturlige fenomen 

hatt noe å frykte. At det henger sammen på denne måten finner vi igjen i for eksempel 

Waskuls studie (Waskul, 2016). Stigmatisering av personer som rapporterer om erfaringer 

med gjenferd, og uønsket oppmerksomhet rundt hjemsøkte eiendommer, vandalisme og 

devaluering krever særlige etiske hensyn av studier som omfatter dette temaet. Bare et fåtall 

personer i hans studie var åpne med andre om sine erfaringer, og de fleste voktet sine 

opplevelser vel vitende om at de risikerer latterliggjøring, stigmatisering eller en ødelagt 

karriere (Waskul, 2016, s. 155). Hjemsøkelser, eller bare potensialet for hjemsøkelser har 

alvorlige konsekvenser. Et eksempel er fra Hong Kong, hvor en hyppig oppdatert database33 

over hjemsøkte eiendommer samler informasjon om mistenkelige dødsfall, mord eller 

selvmord, og oppgir adressene hvor dette har funnet sted og måten det skjedde på. Denne 

informasjonen påvirker boligpriser, eller avskrekker personer fra å kjøpe eller leie. Det viser 

ektheten av fenomenet i sine konsekvenser. 

5.3.1 Flyktige forklaringer 

Vitende om det alminnelige og utbredte ved troen på det overnaturlige, er det underlig å se 

hvordan det allikevel er kontroversielt og risikofylt. Igjen lar vi oss lure av gjenferdets 

flyktighet. Det er ikke underlig at vitenskapen og samfunnet finner det utfordrende å begripe 

det overnaturlige. For, på veien dit kommer vi over motsetninger mellom årsaksforklaringer 

                                                 
33 Squarefoot Haunted House Database: https://www.squarefoot.com.hk/haunted/ (lest 24.05.2019) 

https://www.squarefoot.com.hk/haunted/
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og formålsforklaringer, natur og kultur, human og ikke-human agens, tro og rasjonalitet, 

factish og fetish, og enda flere. Men kanskje er det ikke slik at gjenferdet tvinger oss til å 

velge. I stedet tvinger gjenferdet oss til å syntetisere. For å gå tilbake til detektiven som ble 

nevnt i begynnelsen av oppgaven tar vi i bruk den klassiske frasen og gjør den til vår: Skal du 

tenke som et gjenferd, må du bli til et gjenferd. Det vil si flyktig, flytende, samtidig og 

fortidig. Har man valgt et standpunkt å holde fast ved, har man tapt. For gjenferdet eksisterer 

på mange nivåer, og i mange modus samtidig.  

“It is therefore highly desirable that in the meantime we should not be inhibited from noting 

possible paranormal events by the feeling that we are trying to prove their paranormality. 

Perhaps we need a term that avoids the suggestion of the outrageous. For this purpose it might 

be useful to borrow an idea from Arthur Koestler’s (1972) book, ‘The Roots of Coincidence’, 

inserting a new category into our thinking, the ‘interesting coincidence.’ This category should 

be inserted between events we feel compelled to call ‘mere coincidences’ and those we know 

have some definite connection of an understood kind. This would enable us to register 

phenomena of possible interest without feeling we are committing ourselves to any kind of 

belief.” (Wren-Lewis, 1974, s. 48) 

Det er den same etterlysningen Latour gjør i «An Inquiry Into Modes of Existence» (AIME) 

(Latour, 2013) og “Thou Shall Not Freeze-Frame’ or How Not to Misunderstand the Science 

and Religion Debate” (Latour, 2005b). Latour fastholder virkeligheten av ulike eksistenser og 

at de ikke er i noe motsetningsforhold. Som frosken og nattergalen er religion og vitenskap 

levende i samme skog, men ingen konkurrent av hverandre. I AIME demonstrerer han 

hvordan ideen om den visuelle verden er et resultat av en feilslutning (Latour, 2013, s. 178), 

og retter oppmerksomheten mot «beings of metamorphosis» (Latour, 2013, s. 181), de 

usynlige vesener moderniteten har denotert til kulturers irrasjonalitet og forklart som 

produkter av individers psyke (Reyes-Foster, 2016, s. 1181). 

«Spøkelse, spøkelse, gå din vei!  

Du finnes ikke, men det gjør jeg!»  

- faren til Albert Åberg  

(Bergström, 1986) 

At faren til Albert Åberg, alenepappa i Sverige, var modernist kommer kanskje som et sjokk 

på mange. For Latour har modernistenes behovet for å avvise eksistensen av metamorfosens 

vesener, og forklare de gjennom psykologiens prisme, viser til den faktiske evnen disse har til 
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å handle på mennesker (Reyes-Foster, 2016, s. 1181). Derav pappa Åbergs beroligende 

mantra han lærer sin sønn Albert når han blir skremt av spøkelser om natten. Men, 

informantene i Torpskog er lure. Ingen jeg snakket med anser seg selv som religiøs eller 

tilhørende en trosretning. De bare opplever.  

«Jeg tror ikke, jeg bare opplever» 

- Anders 

Det er et utsagn like enkelt som det er genialt i sin funksjon for å omgå tvilen, troen, kritikken 

og det flyktige gjenferdet. Det er radikal empirisme i levende live og det leder oss direkte til 

et sterkt poeng av Raahauge som inntar en posisjon som evner å fange gjenferdets flertydighet 

uten at det sniker seg vekk.  

For den som selv har opplevd et gjenferd, har for andre med den samme erfaringen, sett 

beviset for at gjenferd fins – det er fakta.  

Skeptikeren som får høre om en opplevelse av gjenferdet, vil kunne tolke en slik historie som 

en projeksjon av fortellerens (eller kollektivets) okkulte tendenser, galskap eller selvhevdelse 

– en fetisj. 

For vitnet selv er gjenferdet, selv når det er motvillig, blitt forstått som ekte på en eller annen 

måte når de forsøker å systematisere det – en factish. (Raahauge, 2015, s. 337-338) I empirien 

og i teorien foregår et kontinuerlig samspill av de tre. 

“No one, in practice, has ever displayed naive belief in any being whatsoever. If there is such a 

thing as belief at all, it is the most complex, sophisticated, critical, subtle, reflective activity 

there is. ” But his subtlety can never unfold if one first attempts to break it down into cause-

objects, source-subjects, and representations. To take away the ontology of belief, on the 

pretext that it occurs inside the subject, is to misunderstand objects and human actors alike. It 

is to miss the wisdom of the factishes. (Latour, 2010, s. 43) 

Der begrepet om factish mister kraft er der gjenferdet utstråler en uforutsigbar, midlertidig 

tilstedeværelse av komplett uforståelig meningsløshet. Men hendelsen blir straks fylt med 

mening i sin kontekst av allierte, forkjempere og motstandere som gjennom sin relasjon 

fortsetter å gi liv til det døde lenge etter at gjenferdet har forsvunnet igjen.  

Bak seg etterlater det sprekker i fornuftens porøse mur.  
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6 Avslutning 

I dette kvalitative studiet har jeg med bruk av aktørnettverkteori brukt casestudie som en 

inngang til et felt som berører overnaturlige fenomen, ulike eksistenser, sosialt aksepterte 

grenser for virkeligheten, vitenskapsfilosofi, tro, kultur, utilfredsstillende dikotomier, natur og 

samfunn. Jeg har gjennom deltagende observasjon, intervjuer og samtaler samlet data om 

temaet. Oppgaven har inneholdt en kontinuerlig diskusjon av empiriske funn, etiske hensyn 

og teoriens rolle. Den aktørnettverkteoretiske utredning inspirert av litterær skrivemåte har 

vært ment som en demonstrasjon av hvordan radikal empirisme og nærgående beskrivelser 

kan fungere som analyse. Problemstillingen har vært forsøkt imøtekommet på en bred måte, 

belyst fra flere vinkler gjennom refleksjon rundt feltet og implikasjoner for informantene. Den 

refleksive tilnærmingen til interessefeltet vil følgende bli forsøkt presentert kort som svar på 

problemstillingene.  

6.1 Hovedfunn  

Finnes det former for eksistens som faller utenfor det vitenskapelige 

verdensbilde? 

Svaret er ja. Det er oppgavens premiss og det viser seg i måten informantene lever under 

konsekvensene av erfaringer som ikke er godtatt som en del av det vitenskapelige 

verdensbilde. Det er ikke dermed sagt at gjenferd eksisterer på den måten populærkulturen 

eller den synske kvinnen fremstiller det, men disse bidrar til å avdekke sider av gjenferdets 

eksistens. Der handling springer ut ifra gjenferdets angivelige tilstedeværelse, eller bare dets 

potensielle tilstedeværelse, er der vi kan spore dets handlinger rent empirisk. Å kategorisere 

gjenferdet som et rent narrativ som påvirker mennesker til å handle, beholder fenomenet 

innefor det vitenskapelige verdensbildet, men til prisen av informantenes integritet. Det 

stemmer rett og slett ikke overens med deres erfaring av virkeligheten.  

Hva innebærer det å oppleve noe som faller utenfor godtatte former for 

eksistens? 

Caset viser oss de psykologiske og emosjonelle konsekvensene individet opplever av å ha en 

overnaturlig erfaring. Ekstraordinære hendelser som faller utenfor en persons 
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virkelighetsbilde, men som allikevel finner sted kan lede til fornektelse, smerte og frykt for 

sanksjoner fra den sosiale kontekst. Det innebærer en forstyrrelse av den romlige, materielle 

orden, og det lærte verdensbilde. Kontrasten godtakelsen av den nye formen for eksistens har 

som transformerende anerkjennelse underbygger tilstedeværelsen av sosialt aksepterte grenser 

for virkelighetsforståelse, og understreker viktigheten av utvidede begreper og åpenhet for 

menneskers erfaring av verden.  

På hvilken måte eksisterer gjenferd og hvilken rolle spiller de? Hvordan kan 

noe utenfor det vitenskapelige verdensbilde ha agens? 

Gjenferdet befinner seg i et bredt spekter av eksistens som strekker seg fra det trivielle til det 

kontroversielle, fra det fiktive til det reelle, og fra det humane til det ikke-humane. Det har 

evnen til å bevege seg fra en form for eksistens til en annen, avhengig av hvilke aktører som 

er relatert til det. Det trivielle og fiktive angår gjenferdet som populærkulturell figur eller som 

spøkelseshistorie. Det kontroversielle og reelle angår gjenferdet som en ikke-human aktør. Et 

vesen som en gang var et menneske, men som har evnen til å handle på mennesker og 

objekter. Studiet har ikke funnet bevis for gjenferdets eksistens på den måten utover i 

informantenes forklaringer.  

Det interessante funnet her er gjenferdet som en transformerende, flyktig, flertydig, 

relasjonsbundet entitet., både i teori og empiri. Det eksisterer ikke alene, men handler 

gjennom objekter og mennesker som erfarer det og er på den måten avhengig av disse for å 

være til. Gjenferdet oppstår i relasjoner. I et samspill mellom fakta, fetisj og factish.  

Det spiller en rolle i å gruppere individer ut ifra deres relasjon til og tro på eller erfaring med 

overnaturlige fenomen. Det har evnen til å stimulere til utforsking og utøvelse av tro og 

livssyn.  

Gjenferdet påpeker et epistemologisk problem gjennom menneskene som opplever det og 

forklarer det ved å humanisere sine ikke-humane, objektive omgivelser. Gjenferdet åpner de 

berørte personer for å tilskrive ikke-humane aktører agens gjennom intensjonelle forklaringer, 

fordi gjenferdet er ikke-human. De som står ovenfor en hjemsøkelse, en erfaring av et 

gjenferd, virker til å stå ovenfor et valg om å plassere intensjon enten i det humane eller det 

ikke-humane. Dette finner oppgaven at er en falsk dikotomisering, siden handling alltid skjer i 

relasjoner mellom humane og ikke-humane aktører.  

Det faktum at informantene føler at de må ta et valg understreker et ufullstendig, 
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utilfredsstillende epistemologisk grunnlag for å forstå verden. Dette er i seg selv en form for 

relasjonell agens.  

6.2 Implikasjoner 

Metoderefleksjonen i oppgaven har resultert i en oppfatning av ANT som et nyttig og 

fruktbart verktøy for å nærme seg feltet gjennom informantenes egen erfaring og 

virkelighetsbygging. Komplementeringen av Durkheim har vist seg hensiktsfullt i å forstå det 

menneskelige kollektivets forsterkende kraft på gjenferdets agens, også i dets fravær.  

Studiet har satt fingeren på behovet for begrep som dekker usikkerheter, det flyktige, 

ubestemte, ekstraordinære, som ikke kan klassifiseres i statiske kategorier. Det er også behov 

for flere empiriske caseundersøkelser av hjemsøkelser som går grundig til verks i å kartlegge 

relasjonene og samspillet mellom alle engasjerte aktører. Det kan være fruktbart i den hensikt 

å utvikle metodologiske verktøy som i enda større grad favner om mer kompliserte 

aktørnettverk som inkluderer flere dimensjoner og eksistenser som tid, tro, metamorfoser, 

affektspredning, nevrologi, biokjemi og stillhet.  

6.3 Avsluttende bemerkninger 

Denne studiens spesifikke avdekking av dikotomien\dualismen samfunn\natur og de 

tilknyttede årsaksforklaringer og formålsforklaringer, er av økende og presserende viktighet i 

dag sett i lys av de menneskeskapte klimaforandringene. De kausale sammenhengene mellom 

samfunn og natur er i stadig større grad uoversiktlige og uforutsigbare. Det førmoderne 

samfunn skillet ikke på natur og samfunn. I dag er dette skillets destruktivitet en global 

trussel. Dette påkaller ikke nødvendigvis en tilbaketrekning til tidligere tiders tanke og 

handling, men det er et sterkt kall om snarlig, kreativ utvikling for å takle en dynamisk verden 

i forandring. Endringene vi står ovenfor vil engasjere våre relasjoner til forestillinger, idealer, 

tro, materie, mennesker og natur og kreve av oss å innse, med et gjenklang i oppgavens tema 

og metode: alt er uløselig knyttet sammen – vi er aldri alene. 
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Vedlegg 1: Skriv om informert samtykke 

 

Vil du delta i forskningsprosjektet 

 ”Når overnaturlige fenomen blir sosiale fenomen”? 

 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å 

undersøke hvordan overnaturlige fenomen virker på det sosiale liv som er berørt 

av det. I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva 

deltakelse vil innebære for deg. 

 

Formål 

Formålet med prosjektet er å finne ut av hvilke følger det har for mennesker å oppleve det 

som blir kalt fenomen av en overnaturlig karakter, og hvordan det påvirker deres relasjoner til 

steder og andre mennesker.  

Prosjektet vil prøve å svare på hva folk legger i begrepet «overnaturlig», og se på om det 

overnaturlige kan påvirke relasjoner mellom virkelige mennesker og deres omgivelser. 

Undersøkelsen er en del av en masteroppgave i sosiologi ved Universitetet i Oslo, Institutt for 

Sosiologi og Samfunnsgeografi (ISS). 

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Universitetet i Oslo, Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi ved professor Bjørn 

Schiermer Andersen er ansvarlig for prosjektet. 

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Du har fått spørsmål om å delta fordi du antas å ha tilknytning til et fenomen som er av 

interesse for prosjektet. 
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De som blir spurt om å delta i dette prosjektet, blir det fordi de har blitt beskrevet som relatert 

til et spesifikt fenomen på en eller annen måte av andre som også er relatert til det. Det vil si 

at jeg har fått ditt navn av noen jeg allerede har snakket med om å delta i prosjektet.  

 

Hva innebærer det for deg å delta? 

Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at jeg intervjuer deg. Jeg vil spørre deg om 

dine opplevelser, din tro og dine tanker rundt det som kalles «overnaturlige» fenomen. Det er 

ingen krav til lengde på intervjuet. Jeg vil ta lydopptak av intervjuet og gjøre notater. 

 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 

samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. 

Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 

trekke deg.  

Om du ikke ønsker at noen opplysninger om deg skal være med i det hele tatt, vil det ønsket 

repsekteres. 

 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 

behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

- Student Lars Birger Davan og veilederne Bjørn Schiermer Andersen og Inger Furseth 

ved ISS vil ha tilgang til opplysningene frem til prosjektets slutt 

- Datamaterialet lagres på forskningsserver ved UiO for å hindre uvedkommende å få 

tilgang til dataene.  

 

 

Deltakere vil ikke kunne gjenkjennes i publikasjonen.  

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 25. mai 2019. Personopplysninger og opptak slettes ved 

prosjektets slutt.  

 

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- få slettet personopplysninger om deg, 
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- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 

 

Hvordan tilbaketrekke samtykke 

Du kan når som helst og uten å oppgi grunn trekke tilbake ditt samtykke til å delta i 

prosjektet. Det gjør du ved å ringe, sende sms eller mail til Lars Birger Davan, tlf. 99586238, 

mail: larsbd@student.sv.uio.no 

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

 

På oppdrag fra ved Universitetet i Oslo, Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi, har NSD 

– Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette 

prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

 Universitetet i Oslo, Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi  ved Bjørn Schiermer 

Andersen, b.s.andersen@sosgeo.uio.no, +45 61682037  

 Vårt personvernombud: Maren Magnus Voll, personvernombud@uio.no  

 NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personvernombudet@nsd.no) 

eller telefon: 55 58 21 17. 

 Lars Birger Davan, masterstudent, tlf. 99586238, mail: larsbd@student.sv.uio.no 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Bjørn Schiermer Andersen   Lars Birger Davan 

Prosjektansvarlig    Student 

(Forsker/veileder) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:b.s.andersen@sosgeo.uio.no
mailto:personvernombudet@nsd.no
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Samtykkeerklæring  

 

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet «Når overnaturlige fenomen blir sosiale 

fenomen», og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 

 

 å delta i intervju 

 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 

25.05.2019 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

prosjektdeltaker, dato 

 

 

 

 

 

 

Intervjuguide 

Samtykkeskjema 
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Vedlegg 2: Intervjuguide 

 

Intervjuguide for prosjektet: Når overnaturlige fenomen blir sosiale fenomen. 

Av Lars Birger Davan 

 

Introdusere meg selv: jeg skriver en masteroppgave i sosiologi ved UiO, Institutt for sosiologi 

og samfunnsgeografi. 

Introdusere prosjektet: Jeg er interessert i å studere fenomen som ligger utenfor den godtatte 

verdensoppfattelsen, hvordan mennesker forstår/opplever til slike fenomener, og 

konsekvenser det har på deres sosiale liv. 

Etikk: Fortelle at jeg vil anonymisere all identifiserbar informasjon. Informanten kan trekke 

seg når som helst, også etter intervjuet. Opptakene jeg gjør vil bli slettet når jeg leverer min 

masteroppgave i mai 2019.  

 

Demografiske detaljer:  

Alder, yrke, høyeste fullførte utdanning, religiøs tro 

 

Hoveddel av intervjuet 

Tema 1: Å erfare det overnaturlige  

- Har du noen gang opplevd noe du ikke kan forklare? 

- Fortell hva du opplevde 

- Hva gjør at du tenker at noe overnaturlig er involvert? 

- Hva fikk det deg til å føle?  

- Hva tror du at det var? Hvorfor? 

- Hva er et gjenferd\ånd\spøkelse\poltergeist? 

- Har du opplevd noe lignende før? 

- Hvorfor tror du at dette skjer? 

- Kan du beskrive gjenferdet? 

 

Tema 2: Det sosiale aspektet 

- Kjenner du andre som har opplevd noe lignede? 

- Har du fortalt om dette til noen? 
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- Har du valgt å ikke fortelle om dette til noen? Hvorfor ikke? 

- Opplever du at andre tror\tror ikke på din fortelling? 

- Hva føler du om det? 

- Har dine opplevelser hatt betydning for hvem du omgås eller har tillitt til? 

- Har du opplevd konflikt eller enighet rundt fenomenene?  

- Synes du temaet er lett eller vanskelig å snakke om?  

- Har andre fortalt deg om at det skjer merkelige ting her? 

- Når var første gang du hørte om det? 

 

Tema 3: Det åndelige\religiøse aspektet 

- Har du tidligere hatt interesse for slike fenomen? 

- Hva har du tidligere tenkt om fortellinger\vitneskildringer om det overnaturlige 

- Har du alltid trodd på disse fenomenene? // Kan du utdype din tro ift dette? 

- Hvis ikke: hva fikk deg til å tenke at det er dette som skjer nå? 

- Anser du deg selv om religiøs? Kan du utdype? 

- Hvordan plasserer du dine opplevelser i din tro? Gjør du det i det hele tatt? 

- Er du med i et trosfellesskap, evt. Hvordan blir disse opplevelsene tatt i mot der?  

- Tror du på et liv etter døden, og hvordan plasserer/forklarer du et gjenferd i dette synet 

- Hvordan vil du definere hva et gjenferd er? 

- Hva har dine opplevelser fått deg til å tenke om livet etter døden? 

- Hva tror du det er gjenferdene er til for? Hva vil de? 

- Har dine opplevelser påvirket ditt syn på livet? 
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Vedlegg 3:  

Sammenfiltringer - natur og kultur 

 

 

 


