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VÄRLDENS STÖRSTA SAMLING OM OFÖRKLARLIGA FENOMEN
ka så väl okritiskt tänkande som
oberättigad skepsis och blind tro
omkring ufon.
SUfo-Sverige har ett 50-tal fältundersökare. 1 200 personer
prenumererar på tidningen UfoAktuellt.
SI mitten av oktober utbildade

Ufo-Sverige 30 nya och gamla
fältundersökare, för att bli ännu
bättre på att utreda allmänhetens rapporter.
SI Norrköping har Ufo-Sverige
sitt högkvarter och rapportcentral. Här har även stiftelsen AFU,
Archives for the unexplained – Ar-

kivet för det oförklarade, sitt bibliotek med världens största samling av böcker om ufon och andra
svårförklarade fenomen. I tolv
olika källarlokaler i Norrköping
finns två kilometer bokhyllor med
bland annat 32 000 olika böcker
och mängder av annat material.

Några av pärmarna i UFO-Sveriges
arkiv. 
Foto: STEFAN JERREVÅNG
Foto: STEFAN JERREVÅNG

SOrganisationen Ufo-Sverige
grundades 1970 och är i dag sedan länge den enda aktiva ufo-organisationen i landet.
SUfo-Sveriges målsättning är att
studera och arbeta med ufo-frågan utifrån ett vetenskapligt synsätt. Organisationen vill motver-

UFO
YRKE: UFO-UTREDARE Johan Gustavsson är heltidsanställd utredare på arkivet i Norrköping. Förrförra året kom

164 rapporter om ufon in. En tredjedel kunde förklaras som exempelvis fåglar eller flygplan, men resten utreder Johan
Gustavsson vidare. ”Jag är nyfiken. Det är därför jag gör det här”, säger han.
Foto: LASSE ALLARD

PPDRAGET:

– En miljon svenskar har sett ufon,
säger Clas Svahn från organisationen
UFO-Sverige.
Gigantiska eldklot, klassiska tefat
och flygande pinnar rapporterades
under sommaren in från Kolmården.

Under fyra dagar i augusti knackade
femton representanter för Ufo-Sverige
dörr runt om i Kolmården, ett av de områden i Sverige där organisationen har
misstänkt att det finns ett så kallat ufofönster, ett område med stor aktivitet.
365 personer fick frågan om de sett eller upplevt något oförklarligt. 33 av dem
svarade ja.
– Det är runt tio procent, så har det varit överallt där vi gjort sådana här undersökningar. Inklusive Kolmårdenprojektet har vi genom åren frågat 1 700 personer så vi har ett ganska bra underlag, säger Clas Svahn.
Av detta kan man dra slutsatsen att runt
tio procent av svenskarna har sett något
som de uppfattar som ett ufo, ett oidentifierat flygande objekt.

ORSKA I DET

”JAG VILL HA SVAR” Clas Svahn och de andra i

Ufo-Sverige har genom åren frågat 1 700 personer om
deras oförklarliga upplevelser.

FÖRKLARLIGA

Ufo-Sverige får in minst två rapporter i
veckan om oidentifrerade flygande objekt
– Om man slår ut det på hela befolkningen har en miljon svenskar haft sådana här upplevelser, då förstår man hur
stort och vanligt det här fenomenet är,
säger Clas Svahn.
nnn
Det surrande, brusande ljudet fick henne att titta ut genom fönstret. Då såg hon
det stora platta fatet som svävade mellan
niovåningshusen.
Det flygande föremålet stod helt stilla
i luften mellan Erikslundsvägen 5 och 7
i Nyköping.
Marianne Hjelm var som förtrollad.
Hon stod länge och bara tittade på det
gråaktiga objektet. I efterhand uppskattar hon att det svävade där i fem minuter
innan det for iväg och försvann med ett
svischande ljud.
– Det var inget flygplan, det flög så lågt,
det var nere bland trädtopparna. Då trod-

de jag att det kom från USA eller Ryssland, jag hade ingen tanke på några utomjordingar. Det tror jag fortfarande, att
det var något militärt, säger hon.
nnn
– Jag är nyfiken. Det är därför jag gör
det här, säger Johan Gustavsson.
Han jobbar som ufoutredare på heltid.
I Ufo-Sveriges rapportcentral i Norrköping, en belamrad liten källarlokal som
ser ut som kontoren gjorde på 1990-talet,
klassificerar och analyserar han svenska
folkets berättelser om sina möten med
ufon.
Ufo-Sverige får in två, tre rapporter i
veckan, under hela förra året fick de in 164.
Cirka 30 procent av rapporterna läggs till
handlingarna direkt. Det kan till exempel
vara helt uppenbara iakttagelser av vardagliga fenomen som flygplan och fåglar,
eller rapporter som är skrivna på skämt.

Resten av iakttagelserna utreds vidare. Johan Gustavsson gör det själv, eller
tar hjälp av frivilliga runt om i landet.
Det är ett grannlaga arbete. Utredarna
intervjuar vittnena, kontrollerar flygtrafik, satellitdata, geografi och väderförhållanden. Om möjligt försöker de alltid att
besöka platsen där iakttagelsen gjordes.
Syftet är att undanröja alla kända förklaringar.
Ett fåtal av de fall som man inte lyckas
förklara får slutligen stämpeln ”ufo” – oidentifierat flygande objekt. Kriterierna
är strikta. För att klassificeras som ufo
måste det bland annat finnas flera vittnen eller konkreta bevis som fysiska spår
och radarekon.
– Förra året (2014, förf. anm.) fick vi
in två rapporter som fick ufo-status.
I Glava upplevde två personer hur ett
eldklot lyfte deras bil. Och i Torslanda
såg två vittnen ett föremål med rött pulserande sken och utskott, som såg ut
som en upp- och nervänd spindel. I år
har vi hittills inte haft ett enda ufo-klas-
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Ungefär så här såg objektet som Garry Pettersson observerade ut.  Montage: PAUL WALLANDER

Guldsmedshyttan, 1946.

Mora, 1952.

”JAG TÄNKTE: BRINNER DET HÄR UTANFÖR?”
SDet var en natt runt
– Min första tanke
jul 2014 och Garry Petvar att ”Vad fan är det
tersson i Nyköping låg
där, brinner det här uti sängen och löste korsanför?”.
ord.
Garry drog upp perMellan halv två och
siennen och fick se nåtvå på natten släckte
got mycket märkligt.
hon lampan och lade
Hon beskriver det
sig till rätta. Då såg hon Pettersson. som en starkt lysande,
det flackande ljuset som lyste pulserande badboll som flög
in i sovrummet genom en
omkring ovanför träden. Som
springa i persiennen.
hon uppfattade det var objek-

tet mycket nära, precis utanför huset.
Exakt vad det var hon såg
är fortfarande oklart.
– En möjlig förklaring kan
vara att hon sett ett flygplan
med något slags reklamskylt
på släp. Men det går inte att
säga någonting alls innan rapporten är utredd, säger utredaren Johan Gustavsson vid
Ufo-Sverige.

NYKÖPING
KOLMÅRDEN

Värnamo, 1976.

NÄVSJÖN

NORRKÖPING

Skövde, 19 99.
ljussken, gulvitt till färgen
och med ett blått eller turkosaktigt sken i en tunn
ring runtom.
Skenet, som var mindre
än fullmånen men mycket
större än en stjärna, såg ut
att flyga i samma höjd som
trädtopparna. De båda
männen uppskattar att de
såg det i 20–25 sekunder.
– Till slut var det så nära att vi trodde att det
skulle träffa oss, att det
skulle slå ner här där vi
stod. Hade det kommit
närmare hade vi nog
sprungit in och gömt oss
bland träden.
Men de behövde aldrig
ta sin tillflykt till den mörka skogen. Plötsligt stannade skenet, för att ögonblicket senare, med en

sificerat fall, säger Johan Gustavsson.
nnn
Vid Bränn-Ekeby dök det gul-orange
ljuset upp. Det sänkte sig över bilen och
började följa efter dem. Då såg de vad det
var som lyste: Det var ett platt flygande
föremål, det såg ut som ett flygande tefat
ur en serietidning.
Och det var stort, hon uppfattade det
som tio meter långt.
Kvinnan skrek rakt ut i panik.
Mannen höll hårt i ratten och upprepade upphetsat orden ”jag kan inte stanna
här, jag kan inte stanna här”. Efter några
minuter kom de fram till bebyggelsen. Då
lyfte föremålet och försvann.
Kvinnan vill vara anonym, men hon håller fast vid sin berättelse.
”Det var verkligt, vartenda ord är sant.
Det finns något där ute som vi inte vet ett
skit om!”
nnn
När utredningen är klar arkiveras rapporterna. Men Johan Gustavsson tycker att
det är då arbetet egentligen borde börja.

väldig fart, flyga snett uppåt och försvinna.
– Då ville vi bara härifrån. Jag fick av mig vadarbyxorna och på stövlarna
väldigt fort. Vi visste ju inte
om den skulle komma tillbaka.
UFO-Sverige har också
fått in en annan liknande
rapport från Nävsjön och
det tidiga 1980-talet.
Johan Gustavsson vid
Ufo-Sverige säger att Ulf
Anderssons och LarsGöran Ahlssons iakttagelse kommer att vara snudd
på omöjlig att utreda.
– Det är samma sak
med alla rapporter som
ligger långt tillbaka i tiden
och är odaterade. Det
finns knappt någonting att
gå på.

ARKIV-X
I VERKLIGHETEN
VÄND!

”SÅ NÄRA ATT DET KUNDE TRÄFFA OSS”
SDet var en vacker sommarkväll någon gång i början 1980-talet. Det var
klart och vindstilla. Nävsjön i skogen utanför Nävekvarn låg spegelblank.
De hängivna flugfiskarna Ulf Andersson, 57, och
Lars-Göran Ahlsson, 68,
hade så smått börjat förbereda sig för att åka
hem.
Då fick de syn på ljuset.
– Vi bara tittade på varandra och sa ”Vad fan är
det där?”.
Det skarpa cirkelrunda
ljusskenet kom långsamt
glidande över sjön, helt
ljudlöst. Ju närmare det
kom desto starkare blev
skenet, till slut var det
nästan bländande.
Det var ett cirkelformat
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Ulf Andersson och Lars-Göran Ahlsson pekar ut var de såg ljusfenomenet. 

– Jag tycker att de ska placeras in i ett
annat. Och jag vill inte påstå det ena elsammanhang. Jag tror att det är svårt att
ler det andra, jag har ingen åsikt om vad
det var, det får andra fundera på. Men det
hitta ett definitivt svar på frågan vad som
ligger bakom ufo-iakttagelserna. Men
var i varje fall inte fåglar, det var något
Hans Johnsson.
man kan, och bör, jämföra iakttagelI Torslanda slags föremål, säger
serna och se mönster, som med all annnn
såg två vittnan vetenskaplig forskning. Det har
Clas Svahn presenterar siffror:
gjorts en del internationellt och bör
90 procent av alla iakttagelser görs
nen ett föregöras mera.
nattetid,
av dem går 98 till 99 procent
mål med rött att förklara
nnn
Det är flygplan, astpulserande ronomiskadirekt.
Först trodde Hans Johnsson att det
fenomen eller lysande
sken och ut- papperslyktor.
var fåglar, men han förstod snabbt att
det var något annat.
skott som såg Bara 10 procent av ufo-iakttagelserTillsammans med två familjemedgörs i dagsljus. Av dem är kanske
ut som en en na
lemmar gick han längs vandringsle7–10 procent oförklarade.
den vid Nävsjön, då ett svischande, upp- och ner– Jag är övertygad om att det är rikvisslande, metalliskt ljud fick dem alvänd spindel tiga, fysiska fenomen som ligger bakla att titta upp.
om en liten del av ufo-rapporterna.
Förmodligen kan en del förklaras av
En grupp med långsmala stavar eller pinnar, sex till åtta stycken, flög snabbt
hittills okända eller outforskade meteoroöver sjön. Föremålen var ljusa, kanske
logiska fenomen, kanske någon typ av
med en dragning åt silver, och såg ut att
klotblixtar, säger Clas Svahn.
Utomjordiska besökare då?
ha en matt metallisk yta.
– Det är den teorin alla känner till och
Alltihop var över på två, tre sekunder.
– Jag kan inte likna dem vid någonting
den som man alltid måste förhålla sig till.

Montage: PAUL WALLANDER

Men vi gör oss själva en stor otjänst om vi
låser oss vid den och det är en teori som
jag personligen aldrig har sett som speciellt sannolik.

Varför finns inte massor med bilder på
ufon i dag när varenda människa har en
kamera i mobilen?

– Det finns massor med bilder. Men det
finns nästan inga som är bra och det tyder
på att det äkta fenomenet är sällsynt, säger Clas Svahn.
1974 började han söka upp och intervjua
ufo-vittnen. I dag lägger han två timmar
om dagen på sitt intresse, vid sidan om
jobbet som journalist på
Dagens Nyheter.
– Jag vill ha svar, jag vill
veta. Det är därför jag håller på med det här. Vi
kommer nog aldrig att hitta ett svar som kan förklara alla ufo-upplevelser,
Katarina
men vi kanske kan förklaNorrgrann
ra en del av dem så små- katarina.norrgrann
@aftonbladet.se
ningom.

