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LUND Kritisk granskning är utgångspunkten för UFO-Sverige som på lördagen presenterade
sig för Lundaborna genom en expo i samband med årsstämman.
– Vi är inte troende, utan nyﬁkna undersökare, säger Clas Svahn, vice ordförande i organisationen som bildades
1970.
Han berättar att det kommer in fyra-fem rapporter per vecka om iakttagelser av till synes oförklarliga
himlafenomen:
– Det mesta är lätt av avfärda – just nu är exempelvis Venus väl synlig och det sätter sina spår.
Men vissa ärenden lägger föreningsmedlemmarna mycket tid och kraft på att undersöka.
– I 95-98 procent av fallen hittar vi en förklaring medan resten betecknas som oidentiﬁerade ﬂygande föremål –
men det är inte samma sak som att det skulle röra sig om besök från en främmande planet, säger Clas Svahn.
Besökarna i Lund kunde titta på en utställning, söka i en databas, se på ﬁlmer och bildspel, köpa böcker och
lyssna på föreläsningar.
Clas Svahn berättade då bland annat om pollenkungen Gösta Carlssons omtalade upplevelser i Ängelholm och
om bilstoppfallet i Röstånga på 1990-talet.
– Ett intressant ärende gäller Nammajaure dit vi redan gjort två expeditioner och ska återkomma till, säger Clas
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Svahn, som också tog upp en del uppenbara bluffar.
Vid sjön Nammajaure öster om Jokkmokk såg två vandrare sommaren 1980 ett robotliknande föremål passera i
luften och sedan gå ned i sjön. De kontaktade bland annat militären men någon förklaring ﬁnns hittills inte.
UFO-Sveriges aktiva kärna består av ett 30-tal särskilt utbildade fältundersökare, till stor del män.
– Könsfördelningen är lite av ett problem men vi har i alla fall just valt in en ung kvinna i styrelsen, säger Clas
Svahn.
Organisationen, som har en egen hemsida och ﬁnns på facebook, ger även ut en tidskrift som når 1 200
abonnenter.
UFO-Sverige har också världens största ufo-arkiv som ﬁnns i Norrköping och omfattar 1,2 hyllkilometer.
– Vi har väldigt mycket internationella kontakter, främst sedan 1990-talet då vi ﬁck tillgång till internet, säger
Clas Svahn som själv varit aktiv sedan 1974.
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