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UFO-experten om ljusfenomenet: ”Det är givet”
Ljusfenomenet som syntes över Ölandsbron veckan före jul har en förklaring.

(http://media.24files.se/24kalmar/uploads/2018/01/74f6904bb8dede5f8eaddcc20a2a31ce-1024x510.png)

Clas Svahn reder ut vad ljuspunkten är för något. Foto: Pressbild/Skärmdump

Under onsdagskvällen publicerade 24Kalmar en video tagen av Fredrik

Hillman där han filmat ett ljusfenomen på himlen över Ölandsbron

(http://24kalmar.se/2018/01/03/tvtext-mystiskt-ljusfenomen-over-

olandsbron-ufo/). Teorierna har varit många angående vad det kunde

röra sig men mysteriet har ett ganska självklart svar.

– Att det är en stjärna är givet, den är inzoomad och inte i skärpa vilket gör

att den får en konstig form som en badboll. Det som finns i den riktningen

på himlen under den tidpunkten är en stjärna som heter Sirius. Det är den
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stjärnan som lyser starkast på himlen så här års, säger Clas Svahn, vice

ordförande i riksorganisationen UFO-Sverige.

LÄS MER: TV+TEXT: Mystiskt ljusfenomen över Ölandsbron: ”UFO?”

(http://24kalmar.se/2018/01/03/tvtext-mystiskt-ljusfenomen-over-

olandsbron-ufo/)

Händer det o�a att ni får in bilder och filmer på saker som visar sig

vara stjärnor? 

– Ja, vi får o�a in material rörande ljuspunkter på himlen som visar sig

vara astronomiska fenomen. Det är sällan det är mer dramatiskt. Så här

års är det ännu vanligare e�ersom det är mörkt så många timmar på

dygnet. Det räcker med att det blir en fin kväll och stjärnklart för att folk

ska titta upp och lägga märke till saker.

Clas Svahn berättar att man kan se Sirius även ikväll om det är klart

väder.

– Den kommer att vara på ungefär samma plats men kanske lite till höger

så det är bara att gå ut och titta, hälsar han.
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