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Björn Nordström - "Han är besatt av att söka sanningen bakom...

Sök efter personer, platser och saker

Clas
Vilka kan se det här?

Björn Nordström med Clas Svahn.
den 4 augusti kl. 18:07 ·

"Han är besatt av att söka sanningen bakom gåtfulla fenomen, ﬂygande
tefat och utomjordiska besök. Clas Svahn är verklighetens Fox Mulder i
Arkiv X. Björn Nordström får närkontakt med landets främste UFO-expert",
skrev Café i ingressen. Året var 1997 och trots mitt heltidsjobb på DN ﬁck
jag fortfarande frilansa efter åren i Australien. När "Arkiv X" med Mulder och
Scully var den hetaste serien på tv gick tankarna givetvis till kollegan Clas
Svahn, som satt inne med ett oräkneligt antal historier om oförklarliga
fenomen. Till reportagets öppningsbild hade Cafés stylister klätt upp Clas i
svart kostym, slips, stora hornbågade glasögon och riktat ett grönt sken
mot honom. I motsats till Fox Mulder har Clas ingen afﬁsch med orden "I
want to believe" på väggen i arbetsrummet. "Jag står öppen för alla svar på
ufogåtan. För mig får det lika gärna vara hjärnspöken eller naturfenomen
som utomjordingar. Vilket svar jag än får så är det ett bra svar", säger han.
Clas är ett fenomen i sig själv. Hans arbetskapacitet är väl omvittnad, inte
minst i dessa tider när han under en kväll på jobbet kan skriva fem artiklar
om Donald Trump, svara på samtal från folk som har sett himlafenomen,
uppdatera sitt senaste matintag (mycket kött, inga grönsaker, rikligt med
bearnaisesås) på Facebook, skälla ut någon rasistisk läsare och sedan
skriva några artiklar till i andra ämnen. Många känner nog inte till att Clas är
en världsauktoritet i ämnen som ufo, väderfenomen, naturfenomen, sekter,
hemliga sällskap, astronomi och cirklar i sädesfält. När jag frågar honom
hur ofta han intervjuas i andra massmedier blir svaret "åtminstone en gång i
veckan". Tv- och radiointervjuer har han tappat räkningen på, men det rör
sig om betydligt ﬂer än 300 under årens lopp. BBC, Discovery, National
Geographic, Sci-Fi Channel, ryska, tyska, spanska och australiska kanaler
är bara en bråkdel av de som har använt sig av Clas expertis. Han var inte
mer än elva år när han under campingresor till Öland höll föreläsningar i
astronomi för gäster som råkade beﬁnna sig på campingen. "Det kunde
vara 40 personer som låg i solstolar och tittade på himlavalvet samtidigt
som jag förklarade vad de såg", säger han. I slutet av 70-talet var han
också med och byggde Sveriges största amatörobservatorium utanför
hemstaden Mariestad. Redan som barn var han fascinerad av oförklarliga
fenomen och slukade böcker med Erich von Däniken, Gösta Rehn och
Eugen Semitjov. När han inte gick i skolan ﬁck han sin pappa att köra runt
honom i Västergötland där han klev in hos folk utrustad med karta,
kompass och bandspelare för att intervjua dem om märkliga saker de
upplevt. Pappa Svahn satt kvar i bilen under tiden och väntade tålmodigt
på den körkortslöse tonåringen. "Det var nog alla dessa intressanta möten
med människor som gjorde att jag blev journalist", säger Clas. Från en
blygsam start med bildandet av föreningen Ufo-Mariestad 1974 blev Clas
sedermera ordförande i Ufo-Sverige. När han 1991 tog över
ordförandeskapet i föreningen sågs det inte med blida ögon. 250
medlemmar lämnade organisationen i protest mot den nya skeptiska
inriktningen. Under sina 20 år som ordförande blev han anklagad för att
vara både CIA-agent och anställd av Försvarets forskningsanstalt, FOA.
"Många tror på fullaste allvar att jag är köpt av CIA. Men ingen har lyckats
bevisa det", sade Clas i intervjun i Café. Men att han har kontakt med de
ﬂesta stormakters underrättelsetjänster är ingen hemlighet. När någon
främmande makt vill göra sig av med dokument eller böcker som berör
Clas intresseområden är det ofta honom de kontaktar. Varje år gör han
resor ut i Europa med sin fru Anneli och släpar hem ﬂera ton böcker i någon
nedtyngd skåpbil. Min artikel om Clas och svenska ufo-fenomen var sju
sidor lång. Här har jag bara skrapat på ytan. Vad folk kanske inte känner till
är att han är en stor ölälskare. Varje gång Systembolaget får in en ny ölsort
köper Clas ett (!) exemplar som han provsmakar för att ha koll på
sortimentet. Hans favorit är en ljummen brittisk real ale. Clas är också
medlem i Tintinföreningen och har givetvis hållit föredrag om Tintin. Han har
"en djävulsk samling" med rymdfrimärken, har autografer av ﬂera
kosmonauter och astronauter som han har träffat och är hedersmedlem i
Flat Earth Society. 1980 träffade han föreningens ordförande i
Nevadaöknen i samband med ett reportage för Fib Aktuellt. När de stod
utanför huset slog ordföranden ut med händerna, svepte med blicken över
ökenlandskapet och utbrast: "Titta här, jorden är ju platt som en
pannkaka!". För en gångs skull var Clas svarslös.
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Clas Svahn Tack för trevligt ﬁka!
Gilla · Svara ·

1 · den 4 augusti kl. 18:31

Mario Nilsson Idel pärlor. Bra! Och jag läser Svahn med intresse.
Gilla · Svara ·

2 · den 4 augusti kl. 18:42

Björn Nordström Tack Mario!
Gilla · Svara · den 4 augusti kl. 22:08
Skriv ett svar...
Lisbeth Brattberg Så roligt att få denna Clas-kunskap. Tack! Clas- en i
sanning spännande person.
Gilla · Svara ·

2 · den 4 augusti kl. 19:08

Clas Svahn Exklusivt! Sanningen bakom bilden.

Gilla · Svara ·

15 · den 4 augusti kl. 19:24

Ulf Haase har svarat · 7 svar
Olle Schön Tilläggas kan att Clas brukar fuska i kubbspel.
Gilla · Svara ·
2 · den 4 augusti kl. 20:52
Clas Svahn Jag följer alltid reglerna. Mina regler. Det kan inte kallas
fusk.
Gilla · Svara ·
3 · den 4 augusti kl. 20:56
Clas Svahn Remember Midsommar, Olle. I say no more.
Gilla · Svara · den 4 augusti kl. 21:01
Olle Schön Glömde det, det var ju då du utvecklade helikopterkastet
till en ny nivå.
Gilla · Svara · den 4 augusti kl. 21:05
Clas Svahn Olle Schön Förstår att du helst vill glömma och gå vidare
Gilla · Svara · den 4 augusti kl. 21:06
Olle Schön Vi ses nog snart igen, Professor Moriarty!
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Gilla · Svara ·

1 · den 4 augusti kl. 21:09

Skriv ett svar...
Monica Gullberg Clas är unik - så kul att få jobba ihop med honom!
Gilla · Svara ·

4 · den 4 augusti kl. 21:03

Lisett Ericson En helt underbar berättelse!
Gilla · Svara ·
2 · den 4 augusti kl. 22:03
Björn Nordström Tack Lisett!
Gilla · Svara · den 4 augusti kl. 22:08
Skriv ett svar...
Arne Jönsson Två riktigt bra journalister och två dammsugare. Då blir det
något extra. Tack!
Gilla · Svara ·

3 · den 4 augusti kl. 22:26

Björn Nordström har svarat · 1 svar
Lars Nylin Legend.
Gilla · Svara ·

2 · den 4 augusti kl. 23:22

Julia Andersson Fint! Älskar Clas. Vi verkar dessutom ha typ samma
skiftgång så jag kan läsa hans grejer när jag jobbar natt. Känns tryggt.
Gilla · Svara ·

2 · den 5 augusti kl. 01:05

Sean Beasley Tut tut... same mistakes keep happening. Looks like an anal
retentive staged the pastries... Where's the ﬂair?
Gilla · Svara · den 5 augusti kl. 01:41
Björn Nordström Sean Beasley, look again and you might understand the
ingenious triangle formula.
http://www.mathwarehouse.com/.../triangle-formulas.php

Triangle Formulas The Formulas Plus
links to lessons on each one
MATHWAREHOUSE.COM

Gilla · Svara · den 5 augusti kl. 08:35
Sean Beasley I actually clicked that link... oh the shame - got me again. I
need to retire
Gilla · Svara ·

1 · den 5 augusti kl. 08:56

Ingemar Larsson Bra sammanfattat, Björn!
Gilla · Svara ·

2 · den 5 augusti kl. 10:19

Marianne Henriksson Honored to be a friend on facebook with Clas, so much
to learn about space from such a ﬁne and learned person.
Gilla · Svara ·

2 · den 5 augusti kl. 16:20

Caroline Karlsson Kram på er båda
Gilla · Svara ·

2 · den 5 augusti kl. 20:03

Björn Nordström Kram på dig.
Gilla · Svara ·
1 · den 5 augusti kl. 20:07
Clas Svahn En stor kram från Örebro, Caroline!
Gilla · Svara · den 5 augusti kl. 20:31
Skriv ett svar...

Skriv en kommentar...
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