2016-03-11

Malin Collin: "Fyndet är vänskapen mellan de som vågar tro" | Malin Collin

När gänget i Riksorganisationen UFO-Sverige tar emot rapporter från människor som har sett oförklarliga ljussken på himlen, är de förvånansvärt fulla av tvivel.

MALIN COLLIN
"Fyndet är vänskapen mellan de som vågar tro"
Publicerad 10 mar 2016 kl 21.00

De är på jakt efter att hitta ett UFO.
Men fyndet är vänskapen mellan de som vågar tro.
När gänget i Riksorganisationen UFO-Sverige tar emot rapporter från människor som har sett oförklarliga
ljussken på himlen, är de förvånansvärt fulla av tvivel. De hittar hela tiden naturliga förklaringar. Det kan vara månen
eller en strålkastare från marken som lyser upp himlen.
Man inser att man lätt kan tro att de vill se saker som inte finns.
Clas Svahn är journalist och arbetar på Dagens Nyheter. Han är också vice ordförande i UFO-Sverige med ett
enormt arkiv i sin källare med vittnesmål. Bara runt två procent av dem är dock värda att följa upp.
Och ett av de fallen får vi följa med på i den varma dokumentärfilmen Spökrakterna. Här handlar det om en farkost
som har landat i en sjö och vittnats av ett par på fjällvandring.
Clas Svahn och hans kolleger på UFO-Sverige är väldigt fina. Svan i anonym beige jacka köper kartor och
gummibåtar för att bokstavligen gå till botten med mysteriet. Han och kollegerna samlar in pengar för expeditionen
trots andras tvivel till och med hans son ställer sig skeptisk till om de ska göra något fynd.
Det kanske finaste i hela filmen är när UFO-Sverige befinner sig på kurs och kameran är med ända in i
tvåbäddsrummen innan läggdags. Den äldre generationen medlemmar ligger och småpratar innan det är dags att
släcka och kläder ligger slängda över stolen mellan dem. De är glada över att de har fått nya, unga medlemmar och det
finns en sann entusiasm och pojkaktig glädje inför intresset som för dem samman.
Om de gör något UFO-fynd?
Nej inte direkt, men sanningen kan ändå finnas där ute.
Bäst: Äntligen har Parisa Amiri en egen show i Edit i SVT2.
Sämst: Att inte TV6 lägger tre avsnitt av Seinfeld på kvällen i stället för The Simpsons.
Webbtv: Det har släppts nya avsnitt av tv-serien Rectify som handlar om en man som suttit oskyldigt fängslad i 19 år tills han släpps efter att DNA-bevis
styrker att han inte var skyldig. På www.netflix.com
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