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Ufo-jägarens galna story: "Hon vaknade mitt i natten och
svävade i luften"
Av Pär Ullrich - 3 timmar sedan

Omtalat / Nyheter / ...

Ufo-jägaren och journalisten Clas Svahn är mannen att gå till om man vill lära sig
något om utomjordisk existens.
I flera årtionden har han studerat Ufon, utomjordningar och myter om dessa
fenomen. I podcasten "Salvan & Diamant" delar han nu med sig av flera spännande
historier han fått höra genom åren. Bland annat om kvinnan som vaknade en natt –
svävandes i luften.
– Hon berättade att hon vaknade i fosterställning med ansiktet mot lakanet,
svävandes över sängen, och att hon sedan drogs bakåt, ut ur sängen, säger Svahn i
podcasten.
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58-årige Clas Svahn jobbar som journalist på tidningen Dagens Nyheter. Han är
även vice ordförande och internationell samordnare i Riksorganisationen UFOSverige, där han mellan åren 1991–2013 var ordförande.
Att säga att han hört det mesta om Ufon och utomjordningar vore en underdrift. Clas
Svahn är aktuell med dokumentären "Spökraketerna" som sänds i SVT 2 den 10 mars,
och i Expressen-podcasten Salvan & Diamant bjuder han på en hel del gastkramande
storys.
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I podcasten får lyssnaren bland annat höra terorier om liv i rymden, om det lysande
eldklotet som sågs vid Mariatorget i Stockholm och om "Anal-probing" – den
märkliga teorin om att utomjordingar kommer till jorden och stoppar upp saker i
människors rektum.
Berättelsen om den svävande kvinnan i Allingsås är något utöver det vanliga.
– Jag träffade ett gift par i Allingsåstrakten som läst en av mina böcker. De
kontaktade mig via ett brev och jag åkte dit för att träffa dem, säger Clas Svahn i
podden.
Det var i början av 1990-talet och kvinnan, som annars brukade sov stilla som en sten
och vakna som hon lagt sig, vaknade mitt i natten i fosterställning, svävandes över
sängen.
För Svahn berättade hon detaljerat om den udda upplevelsen:
– Det lyser i rummet och hon blir rädd. Hon tänker skrika på sin man som hon ser
ligga där nere och sova intill sig men hon kan inte, hon får inte fram ett ljud.
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Kvinnan berättar vidare att hon högg tag i mannens arm. Han vaknade av greppet,
och för Clas Svahn återberättade han det senare så här:
– Jag ser henne ligga där i fosterställning, ihopkrupen och på väg ut mot tre varelser
som står bakom henne. Flintskalliga, stora mörka ögon, små näsor, tunna munnar,
smala armar. Och jag tänker: "Vad ska jag göra?".
Lösningen blev att rikta en spark mot varelserna, som i samma sekund som benet
kom farande genom luften försvann tvärt.
– Det blir mörkt i rummet och han hör en duns av att hans fru faller på golvet utanför
sängen, berättar Svahn och fortsätter den nervkittlande historien:
– Hon klättrar upp i sängen och de säger till varandra: "Vad fan var det där?". Sen
somnar de om.
En tid senare skiljde sig paret och när Clas har återkommit för samtal har de berättat
samma story.
– De har ingen anledning att säga något för att skydda den andra eller så, men de
berättar ändå samma historia fortfarande.
Människor med liknande historier finns i hela Sverige, men som mest vanligt är det i
USA. Enligt Clas Svahn brukar en berättelse leda till en ny. De kommer i klumpar, och
när någon delar med sig får det ofta en katapulterande effekt som gör att fler vågar
prata ut.
Vill du lära dig mer om Ufon, utomjordningar och lyssna till fängslande berättelser?
Kolla in Salvan & Diamant som finns på Spotify, i Acast, Itunes och på Expressen.
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TECH

Så kan det snart bli möjligt att face-swappa på Facebook
Av Pär Ullrich - 17 minuter sedan

Omtalat / Tech / ...

Byta ansikte på ansiktsboken? Ja, det lär snart vara möjligt. Facebook har nämligen
köpt den populära face-swap-appen Msqrd (Masquerade) som just nu ligger femma i
svenska App store.
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Facebook fortsätter sin utveckling för att stå upp som störst mot populära appar
såsom Snapchat. För en tid sedan kom de nya gilla-knapparna, och nu köper man
företaget som ligger bakom appen Masquerade, som vi på Omtalat skrev om
häromveckan.
I appen kan du fota dig själv eller andra med animerade ansiktsfilter. Du kan
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exempelvis byta ansike och se ut som Leonardo DiCaprio eller Snoop Dogg, både i
video och stillbild. Olika effekter såsom tårar och snurrande disco-bollar kan också
användas, och att swappa ansikte med en polare är möjligt även det.

Enligt tekniksajten Tech Insider kommer Facebook att mixa in Masquerade i
Facebook-appen, men även behålla originalet från vilken du kan dela bilder i andra
sociala medier.
Hur mycket Mark Zuckerberg fick punga upp för appen vill Facebook inte avslöja.
Men räkna med att snart swappa ansikte även på Facebook.
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Redaktörens tips

Här är appen som är mycket roligare än Snapchat (19 bilder)
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