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MUDDUS I veckan visas dokumentären om UFOdykningarna i Muddus nationalpark. Nästa vinter väntar
en ny expedition till den numera världskända sjön
Nammajaure. Redan nu kan du se den här!
Det var 2012 som organisationen UFO Sverige gav sig ut på en expedition i
Muddus nationalpark, till sjön Nammajaure. Ovanför sjön gjordes Sveriges säkraste
UFO-observation 1980 när två fjällvandrare såg två så kallade "spökraketer" sänkas
ner i vattnet.
Läs mer: Nammajaures hemlighet
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FAKTA
”Spökraketer”
Fenomenet uppstod 1946 då över
tusen fall av observationer lämnades
in till militären. En hemlig grupp
skapades också för att utreda vad som
låg bakom, men utan resultat.
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Järnmalmspriset rusar

↔Källa: UFO Sverige

Stor fastighetsaffär nära i Luleå

2014 gjordes ett nytt försök att hitta raketerna, utan resultat. Tanken var att nya
eftersökningar skulle gjorts nu under vintern, men sjukdom har försenat projektet.
– Vi har inte kommit iväg en tredje gång, men vi ska iväg och köra på isen har vi
sagt. Sannolikt blir det inte förrän nästa vinter i slutet av det här året, säger Clas
Svahn, UFO Sverige.
Se dokumentären här!
På torsdag sänds dokumentären om expeditionerna på SVT. Tidigare har den

http://www.nsd.se/nyheter/gallivare/ufo-dokumentaren-om-muddus-visas-9910719.aspx
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visats på en rad filmfestivaler i Europa. Enligt Clas Svahn har mottagandet varit bra.
– I september gick den på en internationell filmfestival i Köpenhamn, men nu är det
första gången den går för en bred allmänhet, säger han.

Norrländska S…
14 053 gilla‑markeringar

– Det har varit väldigt positivt. Många har mailat mig och skrivit att det är en varm
och sympatisk film.
Läs mer: UFO-jakten återupptas

Gilla sida

Försvaret har själva utrett raketobservationen. Fjällvandrarna har förhörts och
helikopterflygningar gjorts. UFO Sveriges tidigare dykningar har försvårats av det
grumliga vattnet och man har därför övergått till försök med markradar från isen.

Dela

27 vänner gillar detta

Läs mer: "Det verkar vara ett föremål"

Kristofer Naess
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Dundrets vd lämnar jobbet

Dyr hyra grusar bostadsförturen

Efter tre år: Därför lämnar Tommy Niva sin post.

När utflyttade Gällivarebon Lotta Ottebrand ville bli
hemvändare blev hyresnivån en chock.

10:17 MUDDUS

Fortsatt jakt på spökraketerna
I veckan visas dokumentären om UFO-dykningarna
i Muddus nationalpark.

PLUS 4/3 NORRBOTTEN

Jägarnas tunga kritik
Flera aktörer är kritiska mot hanteringen av

http://www.nsd.se/nyheter/gallivare/ufo-dokumentaren-om-muddus-visas-9910719.aspx
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fjälljakten.
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"Historia"
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Öppet brev till länsstyrelsen

Se de historiska bilderna i NSD.
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82-åring från Gällivare vann bil
Det blev en lyckosam söndag framför TV:n.
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Spottade två kvinnor i ansiktet.
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Så kan utsläppet drabba livet i vattnet
Dieselutsläppet i Vassara älv kommer att få
konsekvenser.
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Landstinget betalar till privata
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Landstinget måste betala extra till privata
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Här finns isfallen som tar andan ur dig. NSD hängde
med på Laponiaträffen.

Polisen tog rattfull man

FISKE
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"Nästa gång han kom skjut je!"
Fiskekrönikören om när känslan var viktigare än
redskapen.
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