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Journalisten och författaren Clas Svahn trollband publiken med sitt berättande.
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UFO-experten
drog fullt hus

PITEÅ
Viljan att veta har drivit journalisten
och författaren Clas Svahn att undersöka tusentals oförklarliga fenomen
från 1974 och fram till i dag. En del av
dem har gått att förklara, andra inte.
”Det är kul att skaffa kunskap”, säger
han.
I dag har Clas Svahn gett ut 26

böcker på temat ”Det okända”.
–Jag är inte ute efter att
skapa mystik, jag vill skingra mystik. Jag skriver om ganska spännande saker och då
blir det intressant, säger Clas
Svahn.
Inför ett fullsatt Kaleido

"

Det vanligaste
just nu är att
folk har sett planeten Venus mellan
fyra och sex på
morgonen.
Clas Svahn,
journalist och författare

drar Clas Svahn anekdot efter anekdot. En del av dem avslutas med en förklaring. Andra avslutas inte. Helt plötsligt har Clas Svahn bytt ämne.
– Min främsta källa är verkligheten. Där träffar jag folk
som berättar om saker de varit med om, som de inte kan
förklara, säger han.
–En gång träffade jag en
man och hans hustru, den
här kvinnan berättade att
hon alltid ligger och sover
raklång, på rygg. En natt vaknade hon av ett starkt grönt
sken i sovrummet. Och hon
låg inte på rygg, hon låg i
fosterställning med ansiktet
vänt neråt mot madrassen.
Och så svävade hon en deci-

meter ovanför sängen, berättar Clas Svahn.
Hennes man vaknar av det
starka gröna ljuset och ser tre
figurer med stora huvuden
och stora svarta ögon. Hustrun sugs, svävande mot de
tre varelserna.
–Han vet inte vad han ska
ta sig till, så han måttar en
spark mot dem. Då försvinner dem. Och frun som vid
det laget svävade i luften utanför sängen dunsar i golvet.
Sen händer det konstigaste
av allt, säger Clas Svahn och
fortsätter.
– Frun lägger sig i sängen
igen och säger ”vad fan var
det där?”. Sen somnar de om.
Clas Svahn uppehåller sig

kring fyra teman: destruktiva sekter, naturfenomen,
ufon och det okända.
–Jag började som amatörastronom när jag var 11–12
år. Som 16-åring startade jag
en lokalavdelning för Ufo Mariestad. Vi var ett gäng nördiga grabbar som åkte runt och
knackade på hemma hos folk
som varit med om konstiga
saker.

Kristina Andersson delade med sig av en oförklarlig upplevelse, där Clas Svahn faktiskt intervjuat hennes make och skrivit
om händelsen i Norrbottens-Kuriren 1981.

–Ingen av oss hade körkort, så pappa fick köra oss.
Sen satt han i bilen och väntade medan vi var inne och
pratade med folk, berättar
Clas Svahn.
Han konstaterar att det
ännu inte finns något bevis
på att utomjordingar finns.
–Det vanligaste just nu är
att folk har sett planeten Venus mellan fyra och sex på
morgonen, säger han.
Clas Svahn älskar att finna
förklaringar till mystiska och

gåtfulla fenomen, men han
fascineras också de gånger
då det inte finns någon förklaring.
–Jordkast är ett exempel på

ett sådant fenomen. Det har
inte hänt i Sverige på över
100 år. Klotblixtar är en annan märklig företeelse, det
finns ingen logisk förklaring
till varför de beter sig som de
gör, konstaterar Clas Svahn.
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