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Uppemot en miljon svenskar kan ha sett okända fenomen under de
senaste årtiondena. Det tror Clas Svahn, vice ordförande i UFO-Sverige,
som besökte Regionmuseet under tisdagen.

Foto: Lasse Ottosson
E ter att en ilm om en utomjording som obducerades spreds tillverkade Richard Svensson från
UFO-Sverige den här dockan av en utomjording. Den som vågar år röra den, enligt Clas Svahn.

Ufon har ﬂyttat in på Regionmuseet. Oidentiﬁerade främmande föremål
(Unidentiﬁed Flying Objects på engelska) helt enkelt. De som blev kvar
när riksorganisationen UFO-Sverige sökt och hittat förklaringar till de fall
som svenskar rapporterat.
– Det är en gåta som alla är intresserade av. De ﬂesta blir glada av att få en
förklaring. Det ﬁnns ingen tvekan om att det ﬁnns fenomen som vi inte
har svar på, säger Clas Svahn, journalist på DN och vice ordförande i UFOSverige.
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Sedan UFO-Sverige bildades 1970 har organisationen undersökt 20 000
svenskars rapporter. När Clas Svahn och andra i föreningen intervjuat
1 600 personer genom dörrknackning visar det sig att en av tio har sett
något oförklarligt, även om de inte berättat om det tidigare. Av det drar
han slutsatsen att så många som en miljon svenskar kan ha sett okända
fenomen.
Förra året ﬁck UFO-Sverige in 272 rapporter. De ﬂesta har naturliga
förklaringar som nya stjärnor eller en lågt stående måne vid horisonten.
Endast tre av dem har inte gått att förklara och kallas då ufon.

Foto: Lasse Ottosson
En modell visar de många observationer som kom från Vittsjö hösten 1988 då en stor farkost
kom lygande i mörkret.

I utställningen på Regionmuseet visas ﬂera av de mest spännande, bland
annat en stor, cigarrliknande farkost som ska ha observerats i Vittsjö
hösten 1988. Någon sa att det liknade en zeppelinare. Den teorin har UFOSverige gått till botten med.
– Det var många personer i Vittsjö som såg det mitt i natten och det
skedde under ﬂera timmars tid. Jag ﬁck tag i de som ﬂög zeppelinare just
då, men de sa att de var i Göteborg då och någon loggbok fanns inte. Det
var helt klart ett äkta föremål, men vad det var vet vi inte, säger Clas
Svahn.
Det är första gången som utställningen ”Tro det om du vill – berättelser
om UFO” visas utanför UFO-Sverige. En medarbetare på Regionmuseet
såg den under UFO-Sveriges årsstämma i Lund förra året och tänkte att
ﬂer skulle vilja se den. Nu visas den på museet till den 10 mars.
Tror du att ni får in ﬂer observationer härifrån nu när utställningen är
här?
– Så kan det vara, men ofta handlar det om äldre rapporter som ”jag såg
en sak 1974 …”. Många har glömt datumet och inte antecknat när
händelsen var.
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Foto: Lasse Ottosson
Clas Svahn har varit fascinerad av rymden sedan han var barn. Även om misstänkta ufon o tast
har helt naturliga örklaringar kittlar tanken på det o örklarliga. ”Det inns ingen tvekan om att
det kan bildas liv på andra ställen i rymden och då kan de ta sig hit”, säger han.

Man skulle kunna tro att de smarta mobilerna med kamera skulle
underlätta UFO-Sveriges utredningsarbete, men det gör de sällan.
– Vi får inte in bättre bilder. Folk kan inte hantera sina mobiler. Förr hade
de kamera, då blev det bättre bilder, säger Clas Svahn.
Själv har han varit fascinerad av rymden sedan han var barn.
– Jag är amatörastronom, har alltid läst om rymden, ﬁck alltid hårda
julklappar, böcker om astronomi.
Vad fascinerar dig med ufon?
– Jag har alltid tyckt om det som ﬁnns bakom mysterier.
 ”Bilen startade örst när ufo:t passerat”
 Dörrknackning gav UFO-detektiver ler gåtor
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Välkommen att kommentera
Har du synpunkter på eller re lektioner kring det som sägs i texten?
Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla
dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt ör andra skribenter och
berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på
att inte angripa personen bakom åsikten. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt
örbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.
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