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Jag förstår

Ufo-intresserade samlas i Linköping

Kända observationer och fall visas idag för allmänheten när UFO
expo pågår i Linköping.

– Vi har anordnat den här utställningen sedan 1970, när riksorganisationen UFO-

Sverige bildades, säger Clas Svahn, vice ordförande UFO-Sverige.

Varje år anordnas utställningen, som hålls på olika platser i landet och för första

gången är man nu i Linköping.

– Förra året var vi i Trollhättan och uppemot 80 personer kom då, berättar

ordföranden Anders Berglund.

Ökat intresse
Men intresset har ökat den senaste tiden berättar Clas Svahn, som har stora

förväntningar inför dagens utställning på Berzeliusskolan.

– Vi har fått ett hundratal nya medlemmar den senaste tiden, mycket på grund

av dokumentären Spökraketerna som visades på SVT den 10 mars, säger Clas

Svahn.
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Mer Öst

Nu kan du ta cykeln med på tåget
Cyklar ombord på pendeln Från och med första maj blir det möjligt
att ta med sig cykeln på Östgötapendeln.

Ännu tuffare för mjölkbönderna
Mjölkpriset sänks Fler mjölkgårdar riskerar att slås ut när mjölkpriset
nu sänks ytterligare.

Ovanligt lugn valborg

Vidare berättar han att det är många som är intresserade av att undersöka

rapporter som kommer in till organisationen, ett viktigt arbete, tillägger Svahn.

– Vi får fem nya rapporter i veckan, oftast handlar det om observationer av

ljusfenomen på nätterna, till 90 procent, säger Clas Svahn.

Ljusfenomenen som observeras på nätterna är också dem som är lättast att

förklara.

"Misstänkta farkoster, mest intressant"
– Det är oftast planeter, stjärnor eller thailändska rislyktor. Mer intressant blir det

när människor observerar föremål på dagen, misstänkta farkoster, mer

handfasta föremål, säger Clas Svahn.

Även om intresset har ökat de senaste åren var besökarna till UFO expo fler för

ett tjugotal år sedan, berättar riksorganisationens ordförande.

– Det beror nog på att många sitter på nätet och söker information. För det finns

många aktiva föreningar, säger Anders Berglund.

Ett hundratal personer besökte utställningen säger Clas Svahn till SVT Nyheter

Öst under lördagseftermiddagen.

Lovisa Gelin lovisa.gelin@svt.se
Publicerad: 30 april 2016 - 13:57
Uppdaterad: 30 april 2016 - 15:04
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Få berusade ungdomar. Färre omhändertagna än vanligt, enligt
polisen.

 TILL ÖST

Mer Nyheter

Svår torka plågar 330 miljoner människor
Värsta på decennier på vissa håll i Indien ”Vi får bara vatten en gång i
veckan.”

Därför granskas avdrag för resor extra noga i år
Deklarationen ”Det finns en utbredd missuppfattning kring detta.”

SD tappar för fjärde månaden i rad
”Utplaning av stödet” Backar med nästan en procentenhet, visar
Novus-mätning.

Hellströms nya skiva klar
Strul med skivkontrakt ”Skivan är inspelad och klar sedan flera
månader tillbaka.”

Bilbomb detonerade vid polisstation
Attentat i sydöstra Turkiet Minst två poliser dödades och flera är
skadade.

TV: Obamas hån mot presidentkandidaterna

”De borde stängas av på livstid”
SPORT · Oavgjort för Jack – rasar mot domarna ”Det här är en
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Senaste nytt

Nu kan du ta cykeln med på tåget

Ännu tuffare för mjölkbönderna

Ovanligt lugn valborgsmässoafton

Mest läst

1 Därför dog Josefin Nilsson

2 Konsertdrömmen om Adele krossades för Madeleine

3 Polisen Mustafa: De behöver förebilder

Mest delat

1 Polisen Mustafa: De behöver förebilder

2 Delfinpremiär möttes av protester

3 Slutbajsat i Östersjön

Titta på

skum bransch”.

 TILL NYHETER
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Senaste sändningen

SVT Nyheter Öst · 29 april

Ännu tuffare för mjölkbönderna

På jakt efter våren

Kontakta oss

 Mejla redaktionen

 Följ oss på Facebook

 Följ oss på Twitter

 Följ oss på Instagram
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