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    I det här reportaget blickar AT upp 
mot himlen, men också tillbaka till 1970-ta-
let. En tid som var en ”guldålder” för alla 
som intresserar sig för fenomenet UFO, alltså 
flygande föremål som inte kunnat identifie-
ras. 

 I alla tider har människan varit fascinerad av 

stjärnhimlen och astronomin beskrivs som den 
äldsta naturvetenskapen. Vår plats i kosmos är 
odiskutabel och låter sig inte påverkas av några 
gränser människan ritat på kartor.
Men finns det något därute i mörkret som vi 

inte har koll på? 
Svaret är naturligtvis ett rungande ja. 

För att ta ett exempel och stanna kvar inom 
vetenskapen så har undertecknad en astrono-
mibok hemma som inte nämner ett ord om 
Pluto. Förklaringen är så enkel att boken tryck-
tes i början av 1900-talet och den lilla planeten 
i solsystemets förorter upptäcktes inte förrän 
18 februari 1930.

 Tre runda hål förbryllar...

 Inne i tidningen på sidan nio 
tillåter sig AT, som är först 
med nyheten, att gå ett steg 
längre i rubriken: ”Har främ-
mande luftfarkost landat?” 
frågar vi.

Det är en historia om tre 
cirkelrunda hål med en dia-
meter på 40 centimeter som 
har bränts in i Richard Jo-
hanssons gräsmatta, på går-
den Enebacken i närheten av 
Anten. Hålen bildar en liksidig 
triangel med sidor som är 2,6 
meter långa vardera.

Rött ljusklot
Själv har 81-årige Richard 

Johansson varken sett eller 
hört någonting, men det har 
andra gjort. Flera av varan-
dra oberoende observatörer 
har i området iakttagit ett rött 
ljusklot på himlen vid midnatt 
lördagen 29 augusti.

AT rapporterar vidare att 
Milo V, alltså Västra militär-
området med säte i Skövde, 
har satt igång en utredning. 
FOA, Försvarets forsknings-
anstalt kontaktar sedan AT 
och frågar om tidningen har 
ytterligare uppgifter.

Det var sedan relativt 
tyst i spalterna till 10 febru-
ari året därpå. AT återger 
då en nypublicerad artikel i 
FIB-Aktuellt där en privat ut-

redare hittat det radioaktiva 
grundämnet Cesium 137 i små 
mängder i jorden vid de tre 
”landningshålen”.

Omskriven händelse
Händelsen på gården Ene-

backen 1970 är en av de mest 
omskrivna UFO-historierna i 
Sverige genom tiderna.

– Den fick ett enormt ge-
nomslag. Den stack ut på sin 
tid och det gör den fortfaran-
de. Märken i marken är väl-
digt ovanligt, det händer inte 
ens en gång på fem år, berättar 
Clas Svahn, vice ordförande 
och internationell samordnare 
på UFO-Sverige.

Den göteborgska UFO- grup-
pen Gicoff utredde händelsen 
grundligt och intervjuade 
vittnen. De två huvudsakliga 
teorierna som utkristallisera-
de sig var att det här antingen 
rörde sig om en mycket avan-
cerad bluff eller ett äkta UFO.

Clas Svahn har i en artikel 
på organisationens hemsida 
pekat på att det under 1970-ta-
let var en populär idé inom 
UFO-kretsar att farkoster 
nog drevs av atomkraft. Ty 
kärnkraften var relativt ny 
och spännande. 

Svahn pekar dock på det 
ologiska i att en avancerad 
civilisation byggt en farkost 

som ”läcker” ra-
dioaktivitet i land-
ningsställen.

Spår av bildäck
Svahn noterar 

också att 81-årige 
Richard Johans-
sons hemhjälp Ellen 
Aronsson gett vitt-
nesmål om märken 
efter bildäck som 
ledde fram till platsen 
där de tre brännmär-
kena funnits. Dessa 
uppgifter tycks de 
olika tidningarna som 
rapporterat om händel-
sen inte varit så intres-
serade av.

Var det ett hyss tror 
du?

– I så fall ett väl plane-
rat sådant. Jag har inter-
vjuat personer om fallet, 
men ingen har någonsin 
erkänt. En person är till 
och med ovillig att prata. 
Men det är ett spår jag 
nog kommer ta upp igen, 
säger Clas Svahn.

Men även om Antenfal-
let är ett avancerat hyss så 
betydde händelsen mycket för 
den framväxande UFO-rörel-
sen i Sverige.

– Det här var 1970 och 
det var samma år som UFO 

Sverige bildades. Första tid-
skriften kom ett år senare och 
händelsen blev en magnet för 
UFO-intresserade. Det är en 

av de fem mest kända i Sveri-
ge och den lockade till många 
spekulationer. Den skrevs det 
om på andra språk än svenska, 
berättar Clas Svahn. 

... men i dag är det lugnt på Enebacken
 ENEBACKEN:   Nu för tiden är det 
lugnt på Enebacken intygar fast-
ighetsägarna Marina Mattsson 
och Mats Andersson som bott här 
sedan 1993. 

 Marina Mattsson och Mats Andersson 
köpte gården av Richard Johanssons 
fosterdotter Maj-Britt 1993. På platsen 
där märkena i marken fanns, finns inget 
spår kvar.

– Vi har planterat en apel där, konsta-
terar Mats.

Tror ni på ufon själva?
– Ja, jag tänker att det lika gärna kun-

de vara något däruppe. Själv tror jag på 
högre makter, säger Marina.

Hur då?
– När jag var ung kom jag tvåa i Sveri-

gemästerskapet i ostbricka och omelett. 
Jag vann en resa till Finland men fick 
påssjuka och var tvungen att vara hemma. 
Men båten förliste och flera omkom. Min 
mormor sa till mig då att det fanns en 
högre makt som inte ville att jag skulle 
dö, säger Marina.

Men du Mats, tror att det var ett hyss?
– Ja, jag har hört ryktesvägen att det 

nog var så. Det kan finnas en som vet och 

som är kvar i livet, men det förblir nog en 
gåta, säger Mats kryptiskt.

AT pressar honom men han vill inte 
säga mer.

Även om de inte bodde här 1970, så har 
de bra koll på UFO-historien. En gång 
har de till och med fått information om 
händelsen levererat hem till sig, genom 
att någon lämnat av en skrivelse av ut-

redarna Björn Högman och Sven-Olof 
Fredriksson.

Men ni har inte haft några nya påhäls-
ningar uppifrån? 

– Nej, nu är det lugnt i skogen. Men 
om grannarna kommer hit och vi inte är 
hemma, då säger de att vi åkt till en annan 
planet, säger Mats och skrattar. 

PHILIP MAURITZSON

   * 1946. Spökraketerna. 
Ett enormt komplext fe-
nomen som syntes över 
hela Sverige. Svenska för-
svaret fick in tusen 
rapporter och händelser-
na är fortfarande 
oförklarade.

* 1946. Vittnesmål från 
Gösta ”Pollenkungen” 
Carlsson i Ängelholm. 
Händelsen blev känd först 
1971. Carlsson hävdar att 
han hade närkontakt med 

utomjordingar. Han blev 
sedermera hockeyklubben 
Rögles starke man.

* 1967. Vilhelmina. En 
familj säger sig ha fått be-
sök av konstiga farkoster 
en natt.

* 1970. Antenfallet (se 
artikel här intill).

* 1980. Ett föremål 
kraschar i sjön Nammajaur, 
i Muddus nationalpark i 
Lappland. 

 

  AT:s FÖRSTASIDA onsdag 2 september 1970. 

 HISTORISK PLATS. Marina Mattsson och Mats Andersson bor sedan 1993 på 
Enebacken inte långt från Anten. Bilden, där även parets hund Ragge syns, 
visar platsen där de tre märkena i marken upptäcktes 1970. I dag växer här 
en apel. De tre märkena är sedan länge övervuxna. 

 FOTO: UFO-SVERIGE 

Clas Svahns topp 5 över mest 
kända svenska UFO-händelser

 ALINGSÅS:   Det är onsdagen 2 september 1970. Alingsås Tidnings 
förstasida pryds av en stor bild på en äldre man som med en käpp 
petar i ett hål på sin gräsmatta. ”Mysterium i Anten” och ”Han 
fann märken på gårdsplanen” ropar rubrikerna.

– Antenfallet är ett av de mest kända UFO-händelserna i Sverige. 
Den fick ett enormt genomslag, säger Clas Svahn på UFO Sverige. 

Philip Mauritzson
0322-67 00 57

philip@alingtid.se 
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ALINGSÅS: Hur det 
står till med UFO-in-
tresset i Alingsås i dag 
låter vi vara osagt, 
men annat var det på 
70-talet. Då fanns ett 
ufologiskt sällskap som 
leddes av alingsåsaren 
Staffan Stigsjöö.

Sällskapet bestod av en 
handfull grabbar som förde 
protokoll över sina möten. 
Dokumenten och Stigsjöös 

samling av ufo-material – 
enligt Clas Svahns blogg 35 
fullastade kassar – finns nu-
mera förvarade på världens 
största UFO-arkiv beläget i 
Norrköping.

Staffan Stigsjöö gav ut 
tre böcker om UFO:n un-
der 70-talet. Även om de 
inte kan anses ha bidragit 
till ufoforskningen, så blev 
böckerna lästa och inspire-
rade säkert många.

AT:s reporter Reidun 
Bjurström intervjuade Staf-
fan Stigsjöö 1970 under rub-
riken ”Flygande tefat – finns 

dom?”. Den då 20-årige Stig-
sjöö blir intervjuad om sitt 
intresse och på frågan om 
han själv sett något UFO 
svarar han så här:

– Jag har sett något jag in-
te kunde identifiera en natt 
i Magra för några veckor 
sedan. Det var tre orange-
färgade föremål dubbelt 
så stora som en stjärna. Vi 
kunde iaktta dom ett par 
timmar. För det mesta stod 
de stilla men bytte forma-
tion ibland.

Staffan Stigsjöö gick ur 
tiden 2009.

1. Har du sett nå-
 got i luften som 
 du inte kunnat 
 förklara? 

2.  Vad tror du 
 UFO:n beror på? 

3. Tror du vi fått 
 besök från en 
 annan planet?

Torun Ljungström,
Alingsås

– Nej, 
det har jag 
inte.

– Jag 
tror att det 
handlar om 
något at-
mosfäriskt, 
en stenbumling eller något 
vulkaniskt.

– Nej. Jag tror inte att det 
är fysiskt möjligt eller att de 
skulle klara av vår miljö.

Andreas Sjögren,
Alingsås

– Nej, 
aldrig.

– Jag 
är ganska 
cynisk 
och tror 
att många 
människor 
ser det man vill se.

– Jag tror att det finns liv 
på andra planeter, men jag är 
tveksam till att vi skulle ha 
fått besök.

Berit Karlsson,
Alingsås

– Nej!

– UFO 
är ju ett 
ljusfe-
nomen 
som man 
inte kan 
förklara. 
Jag tror helt enkelt att vi 
inte kan förklara allt. Sen 
är jag ungdomsvän med 
Clas Svahn (UFO-Sverige) 
och har stort förtroende 
för honom och det arbete 
han gör.

– Jag tror inte några 
ET-gubbar har varit här. 
Men det kan ha förekom-
mit sådant vi inte kan 
förklara.

Foto: ARKIVET FÖR UFO-FORSKNING

Tre spår även i Remmene

”Vem studsade på Rem-
menegård? Avtryck av 
tre ”fötter””, heter rub-
riken.

Det är 75-årige Josef Jo-
hansson i Skoghem, Rem-
menedal, mellan Vårgårda 
och Herrljunga, som har 
fått påhälsning på gården. 
Något har studsat på det 
snötäckta taket, enligt ar-
tikeln, likt ett föremål med 
tre ben.

Josef Johansson har re-

dan avfört vissa tänkbara 
källor till avtrycken.

– Jag tror inte på vittror 
och tomtar, de har flyttat 
norrut för länge sedan, sä-
ger han till tidningen.

Artikeln tar fasta på att 
gården inte ligger långt 
från Remmene skjutfält, 
men utvecklar inte det re-
sonemanget.

Josef Johansson bedyrar 
att han varken hört eller 
sett något som kan förklara 

avtrycken och hans schäfer 
Sickan, som lydigt poserar 
på AT:s bild, har inte gett 
något skall.

Bildtexten avslutas med 
meningen ”Det flyger och 
far så mycket märkvärdigt 
kring skjutfältet”. Det är 
oklart om det är Josef Jo-
hansson eller AT:s utsände 
som står för det konstate-
randet.

PHILIP MAURITZSON

Staffan lämnade lokal ufoskatt

STAFFAN STIGSJÖÖ.

AT:s FÖRSTASIDA fredag 12 mars 1970.

ALINGSÅSBÖCKER. Alingsåsförfattaren Staffan Stigsjöö 
gav ut tre böcker om UFO-fenomenet.

Vad kan man då säga om ufo-observationer? Vare sig man 
tror eller inte på flygande tefat med små gröna gubbar i, 
så är det inget märkvärdigt att tro på UFO. Begreppet be-
tyder ju ett himlafenomen som rör sig och som inte ome-
delbart går att identifiera. De seriösa studierna av UFO, 
som till exempel bedrivs av UFO-Sverige, visar att de allra 
flesta observationer har en förklaring.

Om vi stannar i AT:s utgivningsområde och reser tillbaka 
1970-talet så finns det gott om råmaterial om fenomenet 
UFO. Två incidenter, i Anten 1970 och i Remmenedal 1971, 
sticker ut. Alingsås hade också ett ufologiskt sällskap och 
en UFO-författare i Staffan Stigsjöö.

Vad du än själv tänker om UFO, hoppas vi på spännande 
läsning!

REMMENEDAL:  Fredag 12 mars 1971 är återigen det okända från ovan 
förstasidesstoff i Alingsås Tidning. Och det är även denna gång tre runda 
avtryck som förbryllar.

MÄRKEN. Så här såg det ut på Enebacken en sommardag 1970.


