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Tro det om du vill – berättelser om UFO:n
Pressmeddelande   •   Jan 17, 2019 08:00 CET

Finns det liv utanför vår planet? Om det inte finns, vad är då förklaringen till några av de mystiska
fenomen som folk har sett runt om i Sverige och världen?

Tillsammans med UFO-Sverige visar vi modeller och historier kring svenska UFO-observationer. Bland fallen
finns Gösta ”Pollenkungen” Carlssons möte med utomjordingar 1946, ett möte som är förevigat med ett
monument i utkanten av Ängelholm. Ett annat lite lokalare fall som visas är från Vittsjö där det i november 1988
syntes ett mystiskt ljussken som inte kan förklaras… Materialet kommer från AFU– Archives for the
unexplained. Ett arkiv för det som inte kan förklaras. Från början var de fokuserade på UFOn och historier kring
dessa, men har sedan breddat sitt område till olika former av oförklarliga händelser. 

– En av mina kollegor såg den här utställningen och vi tyckte det vore kul att öppna terminen och året med
något riktigt spektakulärt säger Kerstin Ingelmark, utställningsansvarig på Regionmuseet Kristianstad.  

Pressvisning 

Modell av Gösta "Pollenkungen" Carlssons möte med utomjordingar 1946.
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Pressvisning 22/1 kl 14.00 på Regionmuseet Kristianstad. Med på pressvisningen finns vice ordförande för
UFO-Sverige Clas Svahn. Clas kommer samma dag och öppna utställningen samt hålla ett föredrag kl 18.30.

UFO-Sverige 

UFO-Sverige bildades 1970 som en paraplyorganisation för ett flertal då fristående ufogrupper och enskilda
intresserade i landet. Idén var att samla så många som möjligt kring gemensamma mål som utåtriktad
information och en, som det hette, ”dokumenterande ufoforskning”.

Sedan början av 1980-talet har en ny och vetenskapsinriktad organisation växt fram. UFO-Sverige är idag den
enda vetenskapsinriktade ufoorganisationen i landet. Syftet är att samla in och undersöka rapporter om
oidentifierade fenomen på himlen. I stadgarna står bl a att ”man ska motverka okritiskt tänkande, oberättigad
skepsis eller blind tro omkring ufofenomen” samt ”bedriva och främja forskning för att vinna ökad kunskap om
ufofenomen”.

Riksorganisationen UFO-Sveriges inställning är att det finns en kärna av uforapporter som representerar hittills
okända eller ej tillräckligt undersökta fenomen och stimuli. Sannolikt rör det sig om flera okända fenomen som
inte behöver ha något samband med varandra men som alla rapporteras som ufo. Kärnan i UFO-Sveriges
verksamhet är att undersöka de rapporter som förtjänar vidare forskning.

» www.ufo.se/

Regionmuseet Kristianstad har något för alla smaker. I våra största utställningslokaler, som ligger vid Stora torg
mitt i centrala Kristianstad, hittar du våra basutställningar som berättar om Skånes olika, förunderliga sidor:
staden, landskapet, och inte minst: filmen. Här visas också ständigt nya utställningar – parallellt med att vi
skickar ut egenproducerade utställningar på turné.

Här finns vårt populära Café Miró som serverar närproducerad och ekologisk mat i vackra lokaler, och i samma
byggnad ligger Kristianstads konsthall som visar samtidskonst och ger chans till reflexion och återhämtning.

Ett kort stycke bort finns Filmmuseet, som huserar i Sveriges äldsta långfilmsateljé! Här kan du lära dig om
pionjärtiden inom svensk film, eller besöka de populära filmvisningarna som arrangeras.

Till Regionmuseet Kristianstad hör också Åhus museum, Järnvägsmuseet Kristianstad.

Bakom kulisserna, både i Kristianstad och på vårt kontor i Lund, finns en stor kompetensbank inom
kulturmiljövård, arkeologi, byggnadsvård och kulturlandskap. Här arbetar nämligen våra byggnadsantikvarier,
arkeologer, biologer, kulturvetare och många, många fler med att bevara, utveckla och undersöka platser,
byggnader och landskap i vårt vackra Skåne.
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