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tidsS"lder.
Liksom fcirr kommer frdlsaren
frin skyn, men inte som en Messias
omgiven av inglar, uran som rymdm1nniskor i memlliska drdkter som Flrdasi
hc;gteknologiskamaskiner. Sciencefiction har blivit nagot slagsserietidningsreligion.

gentligen handlar den har boken
merom kulten och mJternakring
ufon, dn om tefat och besokare
frin rymden. Det ar darftirjag rycker att
lnternationell bestseller
den dr intressant.Den handlar om hur
Ar l9B7 toppade en ufo-bok bastslljarufo-rcirelsenharvuxit fram, vilken kopplistorna for facklitreraturi USA. Det var
l i n g d en har t ill oc k u l ti s m o c h o l i k a
\Thitley Striebers Communion, som
politiskaoch religiosasekter,
och om vad
handlar om forfatrarenspisti.dda mciten
det 1r sonrfi.r en del md"nniskoratt tro pi.
med utomjordingar. Han skriverom hur
ofta helt absurdasaker.
han blev ombordtagen pi rymdskepp
Hi.kan Blomqvist sttnger sjd.lvinte
och utsatt fcirundersokningarav smi.gii
dcjrrcn flor mojlighcten till bescjkfri"n
varelsermed stora svartaogon.
rymden. Han d.rknuren till organisatioBoken fick strilande recensioneroch
ncn UFO-S\/[.RIGE,
som d.rden stcjrstaoch
sS.ldes
i civer6 nriljoner exemplarbara i
mcstscricisa
ufo-fiireningeni landetoch
USA. Vintern B8/89var den blandde tre
han har dgnatm1'cketrid dc senaste
rjugo bxt saljande
bcickernai Sverige,tillsamiren 5"tatt studerar-rfon.
mans rned Guillous 1 nationensintresse
Men han dr trcjtt pi att det olta dr de
och Holmirs bok om Palmemordet.
trocndetefatsmissionCrerna
som mdrksi
Pi. svenskahette den "Narkontakt"
ma^ssmcdicrna,
och av hans bok fbrstir
och mottes d.venhar av lovord frin reman att branschenar full av fa.ntasifl.rlla,
censenrerna,som inte brydde sig om att
me r cl i e r nr indr epar a n o i d as to l l a r.
forsoka bedcima om det har vlrHigen
kunde varasanr,vilket ju Strieberpisti"r.
Ufon eller terat?
H5.kanBlomqvist beskriverisin bok
I)e flesta observationer av oidentiJieraa.e
Striebers berd.ttelseoch fragar sig hur
.flygandeobjeht visar sig ha helt banala Strieber,rnedsinaabsurda
historier,kan
ftorklaringar,sisom arr der dr stjirnfall
fb ett si.dantenormr genomslagoch ett si.
eller flygplan folk ser.
okritiskt bemotande. Svenskaoch utNar de har fallen d.rborrrensadei.terlandskajournalister ftirefallerlika naiva
st5"rn5.grafr procent och det d.rdem som
och okunniga,skriverBlomqvist.
de troende ufo-fanrasrernavill furklara
Ett annat exempel dr Hikan Blomsom flygande tefat. De mer skeptiska
qvists beskrivning av Sten Lindgren och
kallar dem rltt och slett ufon - oidentihans rymdbroder.
fieradeflygande objekt.
Har talar Hikan Blomqvisr av egen
Nar det gdller observationerav utomerfarenhet,eftersomhan som toniring i
jordiska besiiharemenar Hikan Blomborjan av 7O-taletsjilv var med i Sten
qvi.statt det mesta tycks kunna ftirklaras
Lindgrens rymdsekt, den lntergalakiisi psykologiskatermer som visioner eller
ka federationen. Sekten har tidigare berena fantasifoster.
skrivits avAnders Dahl i hans bok "UppFreuds Iarj unge Carl GustavJung var
st5.ndelsenfrin tefatssekren",der fttrfalen av de ftirsta som studerade tefaten ur
taren beskriver hur det kandes att leva i
psykologisk synvinkel. Han ansig att
en auktoritdr och sluten fantasivirld och
tefaten var en av vi.r tids myter.
till sist trasasscinderinombords.
Att visioner och fantasiertar sig utHakan Blomqvist tog sig ut i tid och
tryck i form av tefat har att gciramed att
kan idag skriva om sekten med stor disvi lever i teknikens och vetenskapens
tans.
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Sten Lindgren har ofta inbjudits att
beritta om sinakosmiskakontakter, si.vdl
iriksradionsPl och P3,som iTV. Oclai
har forv5.nasH5.kan Blomqvist river att
journalisterna d"rsi okritiska. De li.ter
Sten Lindgren berirra om civilisarioner
pl Saturnus och derasutsd.ndakontaktpersonerpn jorden.
StenLindgren tror kanskesjalvpi det
han berdtta.roch avsikten dr vdl air han
ska fl tillfredsstilla vin behov av myr
och fantasi. Det d.r patetiskr, skriver
H5.kanBlomqvist.Men minga ungdomar lockas in i sina her sekter med en
osund atmosft.rav forakt for vetenskap
och sunt fornuft.
Vad finns lcvar?
Men, frigar jag mig: Vad finns kvar av
ufo-problematikennd.rman har sorterat
bon tokstollar, visioner, rena fantasicr
och stjernfall?Varfor igna en sror dei av
sitt liv it att granskafall dar mdnniskor
har sett konstiga saker?
Hi.kan Blomqvist beskrivernigra fall
som han rycker dr intressantaoch han dr
besviken pi den vetenskapligavdrlden
ftir att den dr si.ointresr"."d o.h k"llri.,nig, kanskefeg, infor studiet av ufon.
Men pi sdtt och vis forsri"rjag varfcir
forskarnainte engagerarsig;jag har svi.rt
att tdnka mig nagormycket mer svi.rforskat d.mne.Man kan inte gciraexperimcnt
och observarionernaav konstiga ljusfenomend.rsdllsynta.Berd.ttelr"m"gru-lasdessutomofta av observatcirenslcirutfattademeningar om vad det ir hon eller
han har sett.
Me;r hur det in dr med framriden fcir
den sericjsa
ufo-forskningen,sihar H j.kan
Blomqvistgjon en vil<tiginsatsmed dcn
har boken genom att visaufo-intresserade ldsaretill en mer skeptiskhi.llning, arr
inte gi i de vdrstafdllorna och inte rio pi
s5.ntsom redan dr vederlagt.
Ufl - i myt och uerhlighetar en av de
ff riktigt lasvarda bc;ckei om ufon som
finns pi. svenska.
Anna Schyn

