2018-12-12
Nytt mystiskt ljusfenomen syntes i Bromma – Mitt i Stockholm
(https://adserver.adtech.de/?adlink/1745.1/6582503/0/16/AdId=-3;BnId=0;guid=1A50552e0c-a135-11e8-a1eed89d6719f170;itime=570830718;key=placementvalue;gdpr=1;euconsent=BOWgPVPOWgPVPAOABAENBz____AiDAAA;)

(https://mitti.se/omrade/bromma/)
(https://mitti.se/omrade/bromma/) (https://mitti.se/omrade/bromma)

TIPSA REDAKTIONEN
(HTTPS://MITTI.SE/TIPSA/)

STOCKHOLM
(/OMRADE/HELA-STOCKHOLM/)



VÄLJ OMRÅDE

KONTAKTA OSS PÅ MITT I
(HTTPS://MITTI.SE/KONTAKTA-OSS/)
ANNONSERA IALLT
MITT
I
OM STOCKHOLM
(HTTPS://ALLTOMSTOCKHOLM.SE/?REF=MITTI)
(HTTPS://ANNONS.MITTI.SE/)

NYHETER (HTTPS://MITTI.SE/NYHETER/?OMRADE=BROMMA)

Nytt mystiskt ljusfenomen syntes i Bromma

Se lmen längre ner i artikeln. Foto: Skärmdump från UFO Sverige

PUBLICERAD 11 DECEMBER 2018, KL. 14:46

Ännu ett mystiskt ljusfenomen har fångats på lm i Bromma och allmänhetens teorier är många. Enligt UFO
Sverige har dock ljusspelet på himlen en enkel förklaring.
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För några veckor sedan fotade en läsare (https://mitti.se/nyheter/lasare-misstankt-johannesfred/?omrade=bromma) vad som såg
ut att vara ett ljusklot på himlen ovanför Johannesfred. Nu har ännu ett ovanligt ljusfenomen synts till i Bromma.
Videon spelades in på Bromma blocks vid 21-tiden på måndagskvällen och visar ett mystiskt ljusspel på himlen. UFO Sverige
publicerade klippet på sin Facebook-sida senare under kvällen och snart började kommentarerna ramla in:
”Kan det vara fyrverkerier från Nobelfesten?”
”Re ex på Norrsken, kanske”.
”Re ekterat solljus från rymdskrot i omloppsbana?”
Titta och avgör själv:
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Ljusfenomen öv…
Upplagd av UFO…
8 428 visningar

Kom antagligen från stadshuset
Enligt Clas Svahn, vice ordförande i UFO Sverige, lutar det åt att ljusspelet på himlen kom från Nobelfesten.
– Vi får se om det kommer er synpunkter. Jag känner mig trygg med att ljuset har med Nobel randet att göra. Vi har inte kollat
exakt hur ljusspelet såg ut runt stadshuset, men det mest sannolika just nu är att ljuset kom därifrån.

Får in 250 rapporter årligen
UFO Sverige ser en stor fördel i att publicera videor som denna på sin Facebook-sida. Ofta leder klippen till att observationerna får
en förklaring.
– Vi försöker få ut ett klipp så fort som möjligt om vi känner att er kan ha sett och veta om det. Allmänheten är en kraft man måste
använda sig utav, säger Clas Svahn.
UFO Sverige får in omkring 250 rapporter om främmande föremål årligen, de allra esta kan förklaras.
– Det nns ju konstiga saker som vi lägger ner mera tid på, men det är mest på landsbygden och inte över Stockholm tyvärr.
LÄS ÄVEN

Mystiskt ljus söder om Stockholm
– här är svaret
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