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gT kulTur

Känd ufo-jägare blir
först ut i nördcaféet
Föreläsning
Många känner
honom som
reporter på
Dagens Nyheter.
Ännu fler för
hans outtröttliga
jakt på
sanningen kring
det okända.
Det har genom åren blivit
otaligaartiklaromufo:noch
andra svårförklarliga feno-
men för Clas Svahn, journa-
list, författareoch föreläsare.
Intresset väcktes i 10-årsål-

dern, när han i julklapp fick
böcker om astronomi och
ufo:n. Senare, som 16-åring,
startade han en ufo-fören-
ing i hemstadenMariestad.
Idagär59-årigeClas Svahn

viceordförandeoch interna-
tionell samordnare i riksor-
ganisationen Ufo-Sverige,
ochen svensk auktoritet när
detkommer till detoförklar-
liga.

I kväll föreläser han på Got-
lands nördcafé i Fenix ung-
kulturhus på Korpenområ-
det i Visby.
Han kommer bland an-

nat beröra ufo-observatio-
nen i Lergrav 1957 ochdet på
Gotland välkända Martebo-
ljuset.

–När det gäller Martebo-
ljuset finns det ett fåtal rap-
porter som är intressanta,
mendet stora flertalet är fel-
tolkningar, uppger han, och
menarattdet vanligenhand-
lar ombillysen.
Människan har i alla tider

gjort observationer av feno-
men på himlen, men tolk-
ningarnahar förändratsöver
tid.Dehar förrgärnauppfat-
tats som övernaturliga eller
religiösa upplevelser, med-
an de runt förra sekelskiftet
oftare tolkades som attman
bevittnat ny, okänd teknik.
Först på 1940-talet fick upp-
fattningen att det rörde sig
om utomjordisk aktivitet
fäste.

Den svenskaufo-organisatio-
nen bildades ursprungligen
för att bevisa att jorden be-
söktes av livsformer från an-
dra världar.

Med tiden har inriktning-
enändrats till atthandlaom
faktabaserad, kritiskgransk-
ning. Något som inte upp-
skattas av alla.
–Tv-serien ”ArkivX” ställde

till det föross. Serienär jätte-
bra,menmångasågdennär-
mast som dokumentär, och
tyckte att vi var tråkiga som
inte troddepåberättelserna,
minns Clas Svahn.

Clas Svahn säger sig vara sä-
kerpåattdet finns saker som
människan ännu inte kän-
ner till,menatthan trotsdet
ännu inte sett några starka
belägg för att det skulle fin-
nas utomjordingar.
Man kan säga att han har

en öppen men kritiskt håll-
ning till sådant somdenova-
na observatören finner oför-
klarligt. Riksorganisationen
Ufo-Sverige får varje vecka in
tre–fyra rapporter från all-
mänheten.
Organisationen kan i de

allra flesta fallengenaturliga
förklaringarkopplade till så-
dant som planeter, flygplan
eller svävande rislyktor.
–Vi tar alltid människors

upplevelser på allvar, och
för mig är det ett privilegi-
um och ett förtroende att få
möta personer som vill be-
rätta om vad de sett. Många
vänder sig till oss närmast
som jourhavande medmän-
niska eftersom det kan vara
jobbigt att tala om vadman
upplevt.

Organisationen tar ibland
hjälp av psykologer för att
tolka vittnesmålen.
Man har också ett nära

samarbete med Försvars-
makten, som delat med sig
av sitt arkiv över oförklarli-
ga fenomen.

–Myndigheternas intres-
se har med åren tyvärr av-
tagit. Totalförsvarets forsk-
ningsinstitut har visserli-
gen fortfarande två anställ-

da som tar emot rapporter,
men de saknar resurser att
göra egna undersökningar,
berättar Clas Svahn.

I september repriseras tv-do-
kumentären ”Spökraketer-
na” där en expedition ledd
av Clas Svahn söker efter det
mystiska cylinderformade
föremålet som fjällvandrare
sommaren 1980 såg landa
på en sjö för att sedan sjun-
ka,någramil från Jokkmokk.
Planen är att göra nya un-

dersökningar av sjön i vin-
ter.

–För mig är spökraketer-
na det största ufo-fenome-
net, fördeär såkonkreta.Ge-
mensamt för flera av demär
att det finns många vittnen
som både sett och hört sa-
ker, och att det skett i dags-
ljus, säger Clas Svahn.

De första svenska iakttagel-
serna om cigarrformade fö-
remål på himlen gjordes i
början av 1946.
Ibland störtade de–och

alltid i sjöar. Försvarsmak-
ten fick in tusen rapporter,
och vid ett tillfälle försökte
en svensk stridspilot till och
med ta upp jakten på en ra-
ket.
Försvaret tillsatte enhem-

lig spökraketkommitté,men
utan att komma sanningen
närmare. Man hittade vis-
serligen gropar i sjöbottnar,
men inga föremål.

–Under 1980-talet inter-
vjuade jagmängder avmän-
niskor som sett och under-
sökt spökraketerna, och se-
nare grävde jag i arkiv. Men
mysteriet har inte kunnat
skingras, konstaterar Clas
Svahn.

Den senaste uppmärksam-
madeobservationengjordes
1999 då en spökraket störta-
de i Backsjön utanför Arvika
i Värmland.

–Försvaret var där i veck-
or med dykare, men hittade
inget. Man spred desinfor-
mation om att det rörde sig
om en hemvärnsövning.
Clas Svahnär förstut ihös-

tens program på nördcaféet
i Fenix. Senare i september
gästar den kanadensiska se-
rieskaparen Sophie Label-
le, somberättar om sin upp-
växt som transperson på en
liten ort.
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PASSIONERAD. Clas Svahn, ständigt på jakt efter det okända. I dag gästar han Visby för en föreläsning om spökraketer och an-
dra oförklarliga fenomen. Foto: Pressbild/Ufo-Sverige

OBSerVAtIONer
Clas Svahns råd till
den som observerar
ett märkligt fenomen:
●Ta foton. Kameran i tele-
fonen ger ett klockslag när
bilden togs.
●Anteckna vad du sett och

upplevt, gör en teckning.
●Undvik att snacka ihop dig
med andra vittnen, det för-
stör din egen minnesbild.
●Kontakta Riksorganisatio-
nen Ufo-Sverige.

"
Förmig är det
ett privilegium

att fåmöta personer
somvill berätta om
vadde sett.

Clas Svahn,
vice ordförande i ufo-Sverige

UfO. Det här mystiska flygande objektet fotograferades av en
student i NewMexico 1967. Himlafenomen har alltid fascine-
rat, men enligt Claes Svahn kan ufo-Sverige ge naturliga för-
klaringar till de allra flesta. Foto: AP/TT


