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En dag att fira för ufo
fantaster
Oförklarliga fenomen och lysande föremål – mystiken kring
ufon och utomjordiska varelser lever vidare än i dag.
I Sverige har det genom åren gjorts ett hundratal

observationer som inte går att förklara.

Dölj
Visa
Anders Berglund: Nog får man lite gliringar och blickar ibland
när man säger att man håller på med ufofenomen men oftast så
går det snabbt över när jag beskriver hur vi arbetar och hur
seriöst vi tar fenomenet. Idag skulle jag säga att de flesta ser på
ufo som något man gärna vill veta mer om.

Kommentar från Majsan 
Vad gör ni på mötena?

Anders Berglund: En bra ufobok är Thomas E. Bullards "The
Myth and Mystery of UFOs. Bullard är en amerikansk akademiker
som satt sig in i gåtan.

Anders Berglund: Min favoritserie om ufos är "Arkiv X". Utan
tvekan. Det var den serie som fick mig att gå med UFOSverige
från första början.

Anders Berglund: Gällande film så funkar "Independence day"
som god underhållning.

Anders Berglund: På våra styrelsemöten går vi igenom punkt
efter punkt för att utveckla UFOSverige på alla möjliga sätt. Vi
har också en kurs i fältundersökning och ufologi varje höst. Där
kan man själv gå med och träffa oss alla. En väldigt trevlig helg.
Läs mer om årets kurs på ufo.se

Kommentar från Mark 
Vilken är den mest intressanta Ufoberättelsen i Sverige?

Anders Berglund: Mest intressanta fallet anser jag vara en rad
fall som fått beteckningen "spökraketerna". En sk ufovåg under
1946 då många observerade egendomliga missilliknande föremål
över Skandinavien. Den 19 juli 46 störtade fyra av dessa
spökraketer i olika sjöar i Sverige. Ett fascinerande mysterium
som vi hoppas kunna lösa en dag.

Den internationella ufodagen är kopplad till den
så kallade Roswellkraschen 1947 då ett okänt
föremål störtade utanför Roswell i New Mexico.
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Fakta: Ouppklarade
observationer
Här är några exempel på
fall som har rapporterats
in till UfoSverige som
fortfarande inte går att
förklara:
 Hösten 2010 är två
personer ute och kör när
de får syn på ett starkt
lysande klot som
kommer ner från himlen.
Klotet far så nära bilen
att det nästan krockar
med den, enligt
vittnesuppgifter. Radion
störs och hela bilen
trycks åt sidan.
Medpassageraren, en
kvinna, ser i bakrutan hur
hela omgivningen lyses
upp av klotet. Mannen
som kör tittar i
backspegeln och ser
samma sak.
 Ett föremål ska ha
störat i sjön Nammajaure
utanför Jokkmokk i juli
1980. Tolv personer
uppger att de har sett ett
avlångt föremål komma
flygande emot dem.
Föremålet flyger på 100
meters höjd över dem,
går ner mot sjön,
svänger och flyger
tillbaka mot dem.
Föremålet landar på sjön
och sjunker sedan.
 2003 fångas ett
oidentifierat föremål på
bild med en mobilkamera
i den lilla byn Moskojärvi
mellan Gällivare och
Svappavaara. Händelsen
äger rum sent en natt.
Två män får syn på ett
starkt lysande föremål.
Enligt männen ger
föremålet även ifrån sig
ett "frasande" ljud. Ufo
Sverige har undersökt
om föremålet kan ha
varit en helikopter med
tänd strålkastare, men
ingen av kontrollerna på
flygplatserna i Kiruna och
Gällivare visar på att
något flyg ägde rum den
tiden. Ytterligare ett
vittne finns till händelsen.
Källa: Clas Svahn, vice
ordförande i
organisationen Ufo
Sverige

En del anser att det rör sig om något
utomjordiskt, andra menar att det var en hemlig
"spionballong" som amerikanerna använde.
– Den 2 juli har därför blivit synonymt för

någon slags dag som ska uppmärksamma
fenomenet med ufon, säger Clas Svahn, vice
ordförande i riksorganisationen UfoSverige.

Dagliga observationer
Organisationen får in omkring fem rapporter

om dagen om diverse oidentifierade flygande
föremål.
– Men det är väldigt få som får beteckningen

ufo.
Ungefär 98 procent av de rapporter som Ufo

Sverige får in har en rimlig förklaring, säger
Clas Svahn. Det vanligaste är att det rör sig om
thailändska rislyktor, flygplan, ljusstarka
planeter och stjärnor. De som däremot inte kan
ges någon förklaring måste undersökas noga.
– Och för att det ska bli ett ufo ska det finnas

flera som har sett det, minst två personer. Det
ska också finnas någon typ av möjlighet för oss
att kontrollera det, helst genom radar eller
fotografier.

Hundratal utan förklaring
I organisationens arkiv finns omkring 20 000

rapporter av observationer från vårt avlånga
land.
– Vi kan hålla på i åratal med en del fall, och

en del får faktiskt, efter flera år, sin förklaring.
Ett hundratal händelser går däremot

fortfarande inte att förklara. De är "genuint
gåtfulla", enligt Clas Svahn.
– Sådana fall gör att man tycker att det här

är värt att undersöka. Ett och annat fall dyker
upp som gör att man tänker: Okej, världen är
inte helt färdigundersökt.

  Dela   Tweeta 
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