
Bogudgivelse  

 

PÅ REJSE I DET UKENDTE 

 

Som globetrotter og tidligere formand for Eventyrernes Klub har Klaus Aarsleff i 

mere end et kvart århundrede beskæftiget sig med mysterier og paranormale 

fænomener. Bogen ”Mysterier fra det overnaturlige” byder på en underholdende 

karruseltur i mystikkens verden. 

 

Da pastor K. F. Lord i 1962 tog et fotografi af alteret i Newby kirke i England, 

bemærkede han ikke noget usædvanligt. Men nogle dage senere, da negativet blev 

fremkaldt, måtte pastor Lord bede en stille bøn. Foran kirkens alter sås nemlig en 

ludende og alt andet end hellig skikkelse. 

 Pastor Lords fotografi har været underkastet talrige tekniske undersøgelser for 

dobbelteksponering, spejleffekter eller anden manipulation. Men til dato har ingen 

eksperter været i stand til at forklare, hvordan et kutteklædt spøgelse er dukket op 

på et tilforladeligt interiørbillede.  

 Verdens eneste hidtil uanfægtede fotografi af et genfærd kan granskes på side 

89 i bogen ”Mysterier fra det overnaturlige”.  

  

Som tidligere formand for Eventyrernes Klub har globetrotteren Klaus Aarsleff i 

mere end et kvart århundrede samlet på uforklarlige tildragelser. Han har opsøgt 

øjenvidner til sælsomme hændelser i alle egne af verden, og i ”Mysterier fra det 

overnaturlige” fortæller han om deres og sine egne oplevelser med det ukendte. 

 Spøgelset fra Newby kirke er en klassiker fra det overnaturliges annaler og har 

bl.a. leveret inspiration til den komisk/uhyggelige morder i Scream-filmene. Men 

”Mysterier fra det overnaturlige” byder også på en række danskeres beskrivelser 

af oprivende hændelser: Fotografen Preben Paulsens kontrovers med en 

poltergejst i sin videomaskine i 1983, filminstruktøren Jørgen Roos’ uhyggelige 

sammenstød med en voodoo-præst på Cuba i 1964 og retsmedicineren Preben 

Geertingers rendezvous med den synske norske kvinde Anna Elisabeth 

Westerlund i 1970’erne.  

 Fup eller faktiske møder med det overnaturlige?  

 Klaus Aarsleff er ikke i tvivl. Og i ”Mysterier fra det overnaturlige” byder han 

på en underholdende, tankevækkende og konstant overrumplende karruseltur i 

mystikkens verden. 

 

NB! ”Mysterier fra det overnaturlige” indeholder en DVD med en programrække fra 

tv-kanalen dk4 om paranormale fænomener.  

 

Klaus Aarsleff: Mysterier fra det overnaturlige. Dingbat.  

Udkommer tirsdag d. 29. marts, 192 sider, indb.+ DVD, kr. 248,-  
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