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Clas granskar det okända

Journalisten Clas Svahn arbetar källkritiskt och undersökande i Nammajaure.
Bildkälla: ErlandSegerstedtsbild2012

Att vara journalist och arbeta inom en organisation som UFO-Sverige har sina
likheter. Clas Svahn arbetar dagligen med att kritiskt granska okända föremål,
nu med spökraketerna i fokus.
Till vardags arbetar Clas Svahn som journalist på Dagens Nyheter.
- Det finns ganska få saker som egentligen skiljer dem åt. Det gäller i båda fall att
försöka ta reda på vad folk har varit med om, vad som egentligen har hänt.
Han var ordförande i UFO-Sverige i över 20 år och är nu vice ordförande. Clas Svahn
poängterar att alltid vara källkritisk.
- Vi människor har en tendens att påverka varandra och att tycka som våra vänner.
Det gäller att alltid försöka hitta den bakomliggande orsaken och att vända på
stenarna.
Att kunna leda en intervju utan att ställa ledande frågor är något han har lång
erfarenhet av som journalist och ser som ett värdefullt verktyg i en organisation som
UFO-Sverige.
- Jag har ofta haft nytta av mina kunskaper inom vittnespsykologi som jag skaffat mig
i ufoarbetet när jag ställts inför olika berättelser i mitt journalistiska jobb. Inte minst
när ubåtshysterin var som störst. Då kunde jag förklara vissa rapporter och till och
med stoppa en del publiceringar tack vare mina kunskaper.
Han beskriver sin resa in i organisationen om hur han gick ut hårt och var ganska
kompromisslös det första åren. Det skapade mycket debatt.
- Jag ville vara tydlig om att UFO-Sverige inte längre var en lekstuga för alla konstiga
idéer utan en organisation som från och med när jag tog över var en vetenskaplig
sådan. I alla ledare jag skrev var jag tydlig med detta för att få bort de som struntade i
fakta och bara ville tro. Och så blev det.
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Organisationen UFO-Sverige uppfattas nu som en seriös, granskande och kritisk
organisation. En person som har jobbat mycket med det är Clas Svahn.
UFO-Sverige arbetar så att det alltid krävs minst två vittnen för att en rapport ska få
beteckningen oidentifierad. De söker alltid en annan dokumentation i form av
dokument, foton och radarbilder.
- Dessutom är vi väl medvetna om hur grupper fungerar och att allt fler vittnen inte
nödvändigtvis betyder säkrare observationer, säger Clas Svahn.
Att vara väldigt tydlig ser han som något viktigt.
- Det som skrivs om oss är ju objektivt och positivt. Det är många års hårt arbete för
att nå dit givetvis och det var inget som var givet från början.
Fakta
Fenomenet spökraketerna har varit något som Clas Svahn och en handfull inom
UFO-Sverige haft vetskap om. Idag är det något allt fler känner till. Den 31 juli 1980
såg Bo och Liz Berg ett raketformat föremål landa för att sakta sjunka ner i sjön
Nammajaure i Lappland. En expedition till Nammajaure ledd av Clas Svahn planeras
nu. Han har tidigare deltagit i två expeditioner dit. 8000 personer följde
livesändningen via webb-tv 2012. En bild visar något i dyn på botten och
nyfikenheten är stor. Med hjälp av en markradar kan de få en tredimensionell bild av
föremålet genom isen på Nammajaure. Enligt Clas Svahn är det ingen tvekan om att
det kommer fungera.

