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(1/2) Gåtan som förbryllar. På torsdag visas dokumentären om spökraketen i Muddus med Clas Svahn,
ordförande i UFO-Sverige. | Bild: Roger Larsson
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39 vänner gillar detta

NORRBOTTEN Vad var det som störtade och sjönk i sjön
Nammajaure i Muddus nationalpark 1980? Än finns inget
svar på den gåtan.
På torsdag visas en dokumentär på SVT om föreningen UFOSverige som begett
sig ut på en stor expedition för att ta reda på vad det var som hände den där dagen
då två fjällvandrare såg två spökraketer sänkas ner i vattnet. Spökraketer var
namnet på en serie observationer av lysande flygande föremål under sommaren
och hösten 1946 över Sverige, Norge och Finland.

TV: Spökraketerna

Clas Svahn är ordförande i UFO Sverige. 1986 hittade han hemliga dokument om
Nammajaure i ett militärt arkiv. Han kände till liknande fenomen i och med vågen av
spökraketer 40 år tidigare och det fångade hans intresse. I och med det startades
föreningen.

http://www.kuriren.nu/nyheter/gallivare/dokumentar-om-ufo-gatan-som-forbryllar-8763494.aspx
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– UFOSverige är en svensk ideell förening som råkar syssla med ganska udda
frågor, som UFO i det här fallet, säger han.
Fyra och ett halvt års arbete och undersökningar har blivit 58 minuter på film. Clas
Svahn:
– Den röda tråden är undersökningen av sjön som vi gjorde under två expeditioner
2012 och 2014.
– Vi har inte fått något svar på vår fråga vad det var men letandet fortsätter i år med
en ny expedition till sjön. Exakt datum vet vi inte i dagsläget, säger Clas Svahn.
Dokumentären har tidigare visats på bio och festivaler. Reaktionerna har varit
positiva, berättar Clas Svahn.
– Folk har tyckt att det varit en omtänksam film om en grupp människor som
undersöker ett fenomen som de brinner för. Det är inte en vanlig UFOfilm utan mer
om hur en förening jagar svaret på en väldigt knepig gåta.

Monica Olofsson
0970-12092
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förhoppningar
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KVINNODAGEN Från 1916 till 2016  och vad blev det?

NORRBOTTEN Vad var det som störtade och sjönk i sjön Nammajaure i Muddus
nationalpark 1980?
TV

BB vill hålla öppet hela
sommaren
LULEÅ Sommaren ser ut att bli tuff för förlossningsvården i runt om i Sverige, men i
Norrbotten kommer inte någon förlossningssal att stängas, lovar vårdchef Annika
Johansson.

TV: Spökraketerna

En ny länskarta vecklas ut
över Sverige
NORRBOTTEN Norrbottens län kan snart vara historia.
FRÅGA

Är det bra för Norrbotten att ingå i en storregion?
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koncernen.

Redaktionen: 0920262970
Sporten: 0920262935
redaktionen@kuriren.com
Besöksadress: Robertsviksgatan 5
Postadress: 971 81 Luleå
Chefredaktör och ansvarig utgivare:
Mats Ehnbom
Redaktionschef och t.f. ansvarig
utgivare:
Malin Öhrlund
Nyhetschef:
Lotta Sandhammar
Nyhetschef och webbchef:
AnnSofie Lund

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

Sportchef:
Jimmy Landström (0920/262938)
Kulturchef:

0920-262909
tips@kuriren.com

Annonsera

Mina sidor

Norrbottens mediesällskap

2

Om kundservice

Kontakta oss på Kuriren

Eva Åström (0920/262905)
Ledarredaktör:
Johan Eriksson

E-tidning

Nöjesredaktör:
Magnus Tosser

FAQ

Fotoredaktionen
0920/262949

http://www.kuriren.nu/nyheter/gallivare/dokumentar-om-ufo-gatan-som-forbryllar-8763494.aspx

3/4

2016-03-08

Dokumentär om UFO-gåtan som förbryllar - Gällivare - Kuriren.nu
Lokalredaktioner: Boden
0921/53090, Gällivare 0970/12092,
Haparanda 0922/14840, Kalix
0923/14867, Kiruna 0980/83125

Om cookies och PUL

http://www.kuriren.nu/nyheter/gallivare/dokumentar-om-ufo-gatan-som-forbryllar-8763494.aspx

4/4

