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SENASTE NYTT LOKALT 16:00 Miljoner till roligare sommarlov 15:10 Man anhållen efter ful misshandel 14:00 Säsongscamparna redo möta sommaren

LINKÖPING På lördagen hålls en UFO-utställning i
Berzeliusskolans aula. Det är Riksorganisationen UFO-
Sverige som har riksstämma.

Ordförande är DN-journalisten Clas Svahn, som är mångårig UFO-forskare i
Sverige. Han jämför UFO-forskningen med gamla berättelser och folkloristiska
traditioner.

– Det är intressant att ta reda på vad som är sant och vad som inte är sant. Vi har
knäckt ett antal berättelser om UFON där människor inte talat sanning. Ett klassiskt
exempel är den gamla filmen på en obduktion av en rymdmänniska, som förstås
inte stämde.

Men så finns det berättelser om UFO:n som inte går att knäcka. Just nu arbetar de
på ett känt fall i en sjö öster om Jokkmokk där ett föremål sågs flyga rakt ned 1980.

– Jag träffade vittnen 1990 och intervjuade dem. Och sedan tog det lång tid men vi
samlade pengar till en expedition som vi genomförde 2012 och 2014. Då kunde vi
konstatera det ligger något i dyn i sjön och nu ska vi dit igen, på vintern och skanna
området från isen.

Varför gör du det här?

– Man kan forska om konstiga saker utan att vara konstig själv. Dels säger UFO-
berättelserna något om vad vi tror på just nu. De förändras nämligen över tid. Dels
är det intressant att våra kunskaper om rymden är så små. Det är intressant att
människor kan stå och titta på planeten Venus en hel kväll och vara säkra på att de
har sett ett UFO, säger Clas Svahn.
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(1/2) UFO:n. Flera objekt ur UFO-Sveriges samling finns på lördagens utställning på Berzeliusskolan. | Bild:
Jeppe Gustafsson
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Ulrik Svedin

Utställningen på Berzeliusskolan pågår under lördagens riksstämma. Det kommer
att finnas modeller av UFO:n som setts eller hittats på i Sverige och det blir
föredrag, bland annat om de allra senaste observationerna. Organisationen får hela
tiden in nya tips, omkring in fem–sex stycken i veckan.

Något exempel?

– Den 17 mars i år såg tre personer ett flygande föremål som liknade en linjal på
Öland. De rapporterade det till Försvaret som kom ut och konstaterade att det var
ett flygplan. Men militären pratade inte med alla vittnen. Och i april i Växjö möttes
en buss av ett starkt trekantigt ljus som flög emot dem, körde förbi dem, vände och
följde med dem. Där satt det några somaliska flyktingar med mobiltelefoner längst
bak i bussen. Dem har ingen talat med. De kan ha bilder och i så fall ett exakt
klockslag. Vi vet att det fanns flygplan i luften i närheten.

Se mer på: www.ufo.se
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03:23 LINKÖPING

Tre gripna för personrån
Tre ungdomar utsattes för våld, och en av dem blev
bestulen på sin telefon.

IGÅR 23:01 LINKÖPING

Larm om inbrott i sommarstugor
Bilar sågs köra iväg med misstänkt stöldgods.

IGÅR 22:00 LINKÖPING

Dog av komplikationer
Hade dödlig cancer - läkarna behandlade patienten
helt olika.

IGÅR 20:00 LINKÖPING

Stor publik på årets mösspåtagning
Vårtalet: "Kära Örebroare, vi firar konungens
födelsedag i dag."

IGÅR 19:05 LINKÖPING

Full brand i hönshus
Oklart vad som utlöste eldutvecklingen.

IGÅR 17:30 LINKÖPING

Så var MC-kortegen
Vi sände tv och livebevakade mc-kortegen på
Valborgsmässoaftonen.

Kontakt
Växel: 013-28 00 00 
Mejl: tipsa@corren.se

Direktnummer (kväll & helg):  
Redaktionen: 020-44 20 00 
Sporten: 013-28 01 68 

Utebliven tidning: 
077-140 14 44 
(Mån-lör klockan 7-10) 

Besöksadress: 
Correns hus 
Badhusgatan 5 
Linköping 

Postadress: 
581 89 Linköping

Teknikproblem? 
Klicka här om du upplever tekniska
problem på sajten eller har svårt att
hitta det du söker efter.

Om Corren
Tidningen Östgöta Correspondenten
grundades 1838 av Henrik Bernhard
Palmaer. Sedan dess har mycket hänt.
Tidningen, som nu ges ut både på
papper och digitalt, har fått sällskap av
en rad kanaler och har utvecklats till ett
mediehus. Med bland annat Östgöta
Correspondenten, Corren.se,
24Corren, mobil.corren.se och Mera
Linköping är Mediehuset Corren
Östergötlands största
nyhetsförmedlare. Företaget ingår i
koncernen NTM AB.

Ansvarig utgivare för corren.se: Nils
Olauson 
Nyhetschef och stf ansvarig
utgivare för corren.se: Maria Kustvik 
TV-chef: Lina Nordanslätt

2Tipsa

E-tidningen
Du som redan är prenumerant
har obegränsad tillgång till e-
tidningen (gäller privathushåll).

• Logga in och läs
• Köp lösnummer
• Bli prenumerant

Läs tidningen som RSS

Prenumeration

Annonsera

Butik

Mina sidor

Kundklubb

Om kundservice

Kontakta oss på Corren

E-tidning - läs

FAQ - Vanliga frågor & svar

Om cookies och PUL
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