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Forord 

 
I de seneste 15-20 år har myndighederne i mange lande heriblandt Frankrig og Storbritannien valgt at 

offentliggøre deres hidtil hemmeligholdte ufoarkiver.  

I andre lande har ændringer i lovgivningen om offentlighed i forvaltningen som eksempelvis i USA med en 

Freedom of Information Act i årenes løb givet adgang til en mængde uforelaterede dokumenter og arkiver 

ikke alene fra U. S. Air Force, men også fra eksempelvis CIA og FBI. I de nordiske lande har fx SUFOI’s gode 

samarbejdspartnere UFO-Norge og UFO-Sverige haft seriøse kontakter til de militære myndigheder og 

arkiver i mange år og for længst haft adgang til og fået offentliggjort alle uforelaterede arkivmaterialer. 

Den 28. januar 2009 blev jeg af Flyvertaktisk Kommando, FTK, inviteret på besøg i Karup for under stor 

pressebevågenhed at få overdraget Flyvevåbnets ufoarkiv, den såkaldte ”ufo-mappe”.  

Indholdet var i sig selv ikke specielt overraskende, og det drejede sig da også kun om et enkelt ringbind 

med ufoobservationsrapporter og korrespondance m.v. i perioden 1978 til 2002. Rapportmaterialet var 

fortrinsvis henvendelser til Flyvevåbnet fra private observatører, men der findes også nogle få uforapporter 

fra militærpersoner i det 329 sider store materiale. Efter på forskellig vis at have bearbejdet materialet og 

skrevet offentligt om selve indholdet blev min nysgerrighed under alle omstændigheder vakt for en mere 

grundig eftersøgning i Forsvarets gamle arkiver samt ved aktindsigt i nyere tid for at se, om det var muligt 

at grave endnu mere materiale frem. 

Danske tidligere klassificerede forsvarsarkiver er efterhånden i et vist omfang blevet afklassificerede og 

dermed i højere grad i Danmark nu tilgængeligt i Rigsarkivet for forskere. I min gennemgang af dele af 

Forsvarets arkiver har jeg i Forsvarsministeriets arkiver kunnet finde en del uforelateret materiale primært i 

form af korrespondance med offentligheden og andre myndigheder. Se kapitlerne ”Forsvarsministeriet og 

ufoerne” samt ”Nej tak fra oven”. Forsvarets Forskningsråd står tilbage i tiden for størstedelen af det 

omfattende materiale – herunder tidlige korrespondancer – som jeg indtil videre har haft mulighed for at 

grave frem. Se her især kapitlet ”Forsvarets Forskningsråds rolle”. 

Kvaliteten af de i udgivelsen gengivne dokumenter svinger en del, men er forsøgt gengivet bedst muligt. De 

originale dokumenter er i en del tilfælde kopier, enten i form af carbonkopier fra skrivemaskiner eller 

forskellige typer af datidens primitive fotokopiteknik. I Rigsarkivet har der til en start været mulighed for 

selv at tage direkte fotokopier af arkivmaterialet, hvilket senere er ændret til muligheden for også at 

kopiere i fx i pdf-format. Under alle omstændigheder har der kunnet tages fotos med eget kamera, men 

tidligere under stærkt vekslende belysningsomstændigheder. Så kvaliteten afhænger i høj grad af, hvad der 

har været til rådighed af tekniske muligheder og min tekniske kunnen samt naturligvis ikke mindst de 

tidsmæssige ressourcer i årene for indsamlingen af oplysninger. 

Alle anvendte dokumenter og notitser har jeg selv anonymiseret i lighed med andre kendte 

offentliggørelser – også fra udenlandske myndigheder som britiske The National Archives. Det er vigtigt at 

påpege, at det altså hverken er Forsvaret, Rigsarkivet eller andre myndigheder, der har foretaget 

anonymiseringen, dvs. de sorte udstregninger i de offentliggjorte dokumenter. 

Det skal understreges, at dette også er helt i overensstemmelse med den praksis, som Flyvertaktisk 

Kommando og dermed Forsvaret selv har anlagt i offentliggørelse af Flyvevåbnets ufoarkiv i januar 2009. 

Jeg har endvidere omhyggeligt anonymiseret dokumenterne, så der tages hensyn til arkivloven og dermed 

Rigsarkivets bestemmelser om ikke at offentliggøre eller viderebringe navnene på personer, der ikke er 
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beslutningstagere (dvs. personer, der ikke har haft et selvstændigt administrativt eller politisk ansvar). 

Rigsarkivet anfører eksempelvis videre i deres tilladelser til min adgang i arkiverne bl.a., at det ikke gælder, 

hvis navnene tidligere har været offentliggjort eller er almindelig kendte i forbindelse med de forhold, du 

undersøger. Rigsarkivet har endvidere i deres seneste tilladelse til endelig offentliggørelse af hele 

dokumenter lagt vægt på, at det fremgår af de enkelte dokumenter, der tidligere har været klassificerede, 

at disse nu er afklassificerede. 

Det er igennem 10 år blevet til mere end 100 besøg i Rigsarkivet. Bogen er ikke en kronologisk 

fremlæggelse af alle de mange dokumenter fundet i Rigsarkivet, dertil er materialet alt for spredt 

tidsmæssigt i diverse forsvarsarkiver og samtidigt alt for omfattende. Der er derfor i denne udgivelse tale 

om et udvalg koncentreret om datidens dokumenter og beskrevne tildragelser, der sammen med mit 

baggrundskendskab samlet set for en periode beskriver myndigheders indstilling til og behandling af folks 

ufooplevelser – rapporter om i første omgang ukendte flyvende genstande over Danmark. Heraf følger 

også, at det er tanken at fortsætte offentliggørelse af fundne materialer i fremtidige, emnemæssigt 

specifikke publikationer. 

Der er i udgivelsen naturligvis også benyttet åbne kilder som bøger og aviser, da især avisomtaler i disse 75 

år siden 1946 har været de primære kilder for udbredelsen af folks beretninger om usædvanlige 

himmelfænomener. Der er tidligere på anden vis beskrevet væsentlige dele af den danske ufohistorie dog 

kun baseret på åbne kilder. 

Når man gennemgår et stort avisarkivmateriale, bliver man slået af den kreativitet, overskrifterne af og til 

er udtryk for. Selvfølgelig skal det ofte gå stærkt –  der er jo en deadline. Men ved at bruge aviser som 

kildemateriale bør man naturligvis altid have i baghovedet under hvilke vilkår, de ofte bliver til. Ved visse 

beretninger og citerede udtalelser bør læseren derfor selv sortere og huske at bevare sin kritiske sans. Som 

jeg med glimt i øjet plejer at formulere det: Selv om det har stået i avisen, kan det jo godt være sandt! 

Det var B.T.’s tallerkenhistorie på forsiden den 8. juli 1959, der allerede dengang var den direkte årsag til,  

at jeg som 16-årig rent praktisk tog kontakt til datidens tallerken-guru, kaptajnløjtnant H. C. Petersen fra 

Flyvevåbnet, og dermed startede mit livslange arbejde med ufoerne som medlem af Skandinavisk UFO 

Information, SUFOI. Læs mere i kapitlerne ”B.T.’s tallerkenhistorie 1959” og ”Det militære islæt”.  

Måske er titlen på denne udgivelsesserie ikke specielt velvalgt, da begrebet X-files forbindes med den 

kendte amerikanske tv-serie ”X-Files”, der af mange næsten blev opfattet som en slags dokumentar-

udsendelser med ekstreme emner som rumskibsbesøg, alien-bortførelser, korncirkler, mænd-i-sort og 

andet fra konspirationsteoriernes overdrev. Seriens talemåde ”Sandheden er derude” er i sig selv et 

fantastisk postulat, der hang ved og lever i bedste velgående. ”X-Files” har i høj grad været med til at præge 

folks forestillinger og er dermed hurtigt blevet en naturlig del af vor kollektive bevidsthed og dermed 

ufomyten. Man støder ofte på folk, der højlydt kræver svar på myndigheders rolle i behandlingen af 

uforapporter. Spørgsmålet burde måske oftere være: Vil de virkelig gerne høre de ofte kedelige svar? 

Når jeg har valgt at fastholde den overordnede titel ”Danske X- Filer”, er det mere, fordi navnet samtidig er 

blevet det begreb i offentligheden, som sædvanligvis anvendes om de ufoarkiver, myndigheder verden over 

i starten måske har hemmeligholdt, men senere har fundet frem til og selv offentliggjort. 

Denne udgivelse med undertitlen ”Forhistorien” er tænkt som den første i en række om danske X-filer. Det 

er mit ønske med serien at bidrage til større offentlig viden og forståelse af myndigheders syn på og 

behandling af emnet ved på sigt at offentliggøre og belyse indholdet af flest mulige af de uforelaterede 

dokumenter, som jeg indtil videre har kunnet lokalisere i fx Forsvarets arkiver.  
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Mange af datidens holdninger og handlinger kan i dag synes ejendommelige – især i bagklogskabens 

ulideligt klare lys. Udgivelsen er derfor også et forsøg på at præcisere, hvilke informationer der dengang 

faktisk var til stede. Der var stor medvind i tallerkenpostyret fra avisernes side med sensationelle 

presserapporter om disse postulerede ”ejendommelige himmelfænomener”, og samtidig var der en 

udbredt frygt for atomkrig og alskens ulykker, så banen var kridtet op for en stor del af befolkningen for en 

udbredt tro på superhemmelige fly eller bemandede rumfartøjer med en overjordisk fremdriftsform. 

Udsagnet anføres ikke for at pege fingre ad folk – jeg havde selv samme opfattelse dengang efter at have 

læst en del af ufomaterialet fra sidst i 1950'erne og senere. Der var jo også god respons fra læserne, som i 

stor stil kontaktede avisredaktionerne om alskens observationer af lys på himlen, som de ikke var bekendt 

med, og som derfor absolut måtte stamme fra ”tallerkenaktivitet”. Visse meldinger og bøger fra 

”troværdige mennesker” inden for flyvning, forsvar og rumfart m.v. syntes jo også at underbygge, at der var 

noget om snakken. Opfattelsen blev yderligere understøttet af arrogante og overbærende benægtelser fra 

andre videnskabsmænd, der måske var lige lovligt hurtige på aftrækkeren og ikke altid udtalte sig på et helt 

sagligt grundlag. 

Når man stabler den ene tallerken oven på den anden, tager den høje og flotte stabel sig i starten måske 

nok overbevisende og imponerende ud for omgivelserne, men bliver man ved, melder realiteterne sig på et 

tidspunkt. Mange ufoforskere har derfor gennem årene erfaret, at jo flere ufooplevelser, de helt konkret 

selv har efterforsket, jo mere har de efterhånden også fjernet sig fra en tro på besøg udefra. Der er ikke tale 

om ét mysterium – altså søgen efter svar på spørgsmålet ”Får vi besøg fra rummet?”, som skal opklares, 

men mere tale om udforskning af mange forskelligartede fænomener og begivenheder, som samlet set kan 

give anledning til ufooplevelser og dermed på sigt dannelsen af ufomyten, som vi kender den i dag. 

Skandinavisk UFO Information har siden oprettelsen i 1957 indsamlet mere end 15.000 rapporter om 

ufooplevelser, og hundredvis af medlemmer har gennem årene investeret tusindvis af timer i deres fritid på 

at blive klogere på ufomyten. SUFOI føler derfor stadig en forpligtelse til at give offentligheden saglig viden 

om ufomyten som et alternativ til internettets informationskaos. Dette folkeoplysningsarbejde foregår i dag 

fortrinsvis gennem hjemmesiden www.ufo.dk, og denne udgivelse er ligeledes tænkt som et led i 

oplysningen og dokumentationen – i dette tilfælde om myndigheders rolle.  

SUFOI tager grundlæggende folks ufooplevelser alvorligt, men peger også på, at grundig efterforskning og 

kritisk tænkning er helt afgørende for at finde årsager til ufooplevelser, så vi alle kan lære noget af dem.  

Der er ikke tale om et akademisk værk med traditionel bedømmelse fra fagfæller og lange litteraturlister, 

men om en præsentation, der inden for det muliges rammer forsøger at fortælle en bredere offentlighed 

noget om, hvad der er foregået bag ellers traditionelt lukkede døre i behandlingen af tingene. Det 

foreliggende materiale har for størstedelens vedkommende ikke været samlet og offentliggjort tidligere. 

Sandheden er naturligvis altid subjektiv, men det foreliggende indhold har jeg tilstræbt præsenteret så 

objektivt korrekt som muligt. 

Hvad er der så lokaliseret? Jeg har fundet materiale, hvis eksistens nogle har fantaseret og fablet om, og 

med publikationen lægges vigtige dele af dette frem, så man får facts på bordet – måske ikke alle facts, 

men de bedst mulige rent praktisk. 

Stor tak til Kim Møller Hansen for uundværlig hjælp i redigeringsfasen. Jeg vil i øvrigt sætte stor pris på 

enhver seriøs rettelse eller kommentar, som kan være med til at korrigere indholdet for eftertiden.  

 

Ole Henningsen 

Duegård, Søllested, marts 2022 
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Ukendte overflyvninger 

Ikke identificerede ekkoer på danske radarscoper 
Hærkommandoen udsender tallerken-instruks  
CIA-indberetning om forsvarsledelsens syn på tallerkenerne 
Hemmelige flyvninger offentliggøres 

 

Flyvevåbnet opstod som en fusion af Hærens Flyvertropper og Marinens Flyvevæsen den 1. oktober 1950. 
og samtidig skulle Krigsministeriet og Marineministeriet slås sammen til et Forsvarsministerium.  
Flyvevåbnets kontrol- og varslingstjeneste blev officielt oprettet 5. maj 1951 med baggrund i de allieredes 
erfaringer med radar under 2. Verdenskrig og var stærkt savnet, da Flyvevåbnet ikke rådede over en eneste 
radarstation, der kunne se ud over Østersøen, hvorfra en eventuel trussel nu måtte formodes at komme. 

Etableringen af en GCI-station (Ground Controlled Interception) 
på Flyvestation Karup blev sat i værk, efter en tilsvarende GCI-
station var startet op på Flyvestation Værløse. 
 
Karup-stationen kørte normalt inden for daglig tjenestetid, og var 
derfor normalt lukket om aftenen og natten, undtagen når der var 
natflyvning. Dels var der ikke uddannet personale nok til 
døgnbemanding, dels var de to radarstationers rækkevidde så 
begrænset, at de alligevel ikke kunne skabe et samlet overblik af 
det danske luftrum. Man havde desuden heller ikke en eneste 
natjager, der i givet fald skulle kunne afvise fremmede fly, der 
uden tilladelse ville trænge ind over Danmark. Dette beskrives af 
forskningsbibliotekar Hans A. Schrøder i bogen Det sku’ vær’ saa 
godt - Danmarks Luftforsvar under Den Kolde Krig, Flyvevåbnets 
Bibliotek 2002. Forfatteren skriver endvidere om ”Natlige 
overflyvninger”:  
 
Den 13. november 1952 om aftenen var der imidlertid folk på 
stationen, og radaren var tændt. Lige pludselig skete der noget. 
Fra kl. 18.16 til kl. 22.40 var der uafbrudt radarekkoer fra fly på 
scopet. 
 
De fleste fly dukkede op omkring Vamdrup 50 sømil (ca. 93 km) 
syd for stationen, så fløj de nordpå til omegnen af Grindsted, hvor 
de drejede nordvest på til lidt øst for Skjern, hvor kursen ændredes 
til sydvest, hvor de forsvandt vest for Nymindegab, 45-50 sømil 
(ca. 83-93 km) fra stationen. Hastigheden var ca. 240 knob (ca. 
445 km/t), og højderne varierede mellem 8.000 og 15.000 fod (ca. 
2.400-4.500 m). 
 
Den næste dag skrev stationen en rapport til SOC VEST 
(Sektoroperationscentral Vest, Karup), i hvilken man bad om at få 
oplyst, hvilke højder, der var blevet fløjet i, så man kunne 
kontrollere højdefinderradarens nøjagtighed. Man var tydeligvis 

Air Control Wing 
Air Control Wing, ACW, overvåger, 

kontrollerer og indsætter fly til 

afvisning af krænkelser i dansk luftrum 

– Forsvarets øjne og ører i luften.   

ACW skal vide, hvem der flyver over 

Danmark, og skal være sikre på, at de 

har tilladelse til det. Er det et rutefly, 

der har mistet radioforbindelsen, eller 

et fly, der trænger ind i dansk luftrum 

uden at ville give sig til kende, er det 

hos ACW, at sagen håndteres. 

Tre radarhoveder med store og 

langtrækkende radarer leverer data til 

kontrolcentret. De er placeret i Skagen, 

Skrydstrup (Sønderjylland) og 

Bornholm.  

I Kastrup Lufthavn har ACW placeret 

flyveledere og flyvelederassistenter, 

der sammen med den civile 

luftrumskontrol afvikler både den 

militære og civile flytrafik. 

Se ACW’s præsentationsfilm om deres 

arbejde: 

https://forsvaret.dk/da/organisation/fl

yvevaabnet/AirControlWing/ 

Om Flyvevåbnet og dets nuværende 

enheder m.v. se bl.a.:  

https://forsvaret.dk/da/organisation/fl

yvevaabnet/ 
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overbevist om, at der havde været tale om allierede overflyvninger, men man sluttede dog indberetningen 
med ordene: ”I forbindelse hermed gør stationen opmærksom på de sikkerhedsmæssige mangler, der er ved 
en overflyvning, hvor ikke et eneste luftfartøj kan identificeres.” 
 
Vel var Flyvevåbnets kontrol- og varslingssystem endnu 12 år efter Slaget om England og mere end 7 år 
efter Danmarks befrielse ikke i stand til at køre i døgndrift, men her havde vore allierede – formentlig Royal 
Air Force i Tyskland – leveret Flyvevåbnet et stærkt incitament til at arbejde videre frem mod et 
landsdækkende system i døgndrift med tilsvarende jagerfly på et passende højt beredskab. Der var dog 
næppe nogen politiske undertoner i disse flyvninger, for så ville de nok ikke være sket på en sådan måde, at 
de i realiteten kun blev opdaget ved et tilfælde. Der har snarere været tale om rutinemæssig britisk eller 
amerikansk natnavigationsøvelse over et tilfældigt udvalgt område, som altså i dette tilfælde omfattede 
dele af Danmark.” 
 
Sådan omtalte og kommenterede forskningsbibliotekar Hans A. Schrøder de tilsyneladende ”ukendte 
overflyvninger” (Kilde bl.a.: GCI Karup skr. af 14. november 1952. Indberetning om ukendt overflyvning. R. 
VFBK pk. 53 4-11). Men det skal dog i den forbindelse tilføjes, at Forsvarets Pressetjeneste på 

overflyvningsdagen faktisk havde udsendt pressemeddelelse om, at 
et antal engelske luftfartøjer ville overflyve den sydvestlige del af 
Danmark mellem kl. 15 og 19, som det ses af bl.a. notitsen i Thisted 
Amtsavis 13. november 1952. Tidspunkterne er ikke helt i 
overensstemmelse med alle de ukendte radarekkoer, og 
oplysningen i pressemeddelelsen er muligvis heller ikke tilgået de 
arbejdsomme radaroperatører i Karup ad de mere officielle kanaler. 
Fyrmesteren i Nr. Lyngvig, der er kystvagt for Marinen og 

Flyvevåbnet meddeler if. denne notits i Holstebro Dagblad 15. november 1952, at Vesterhavskysten torsdag 
aften (netop den 13. november) blev overfløjet af svære flyvemaskiner i tiden mellem kl. 20 og kl. 23. På 
Flyvestation Karup oplyser man i den anledning – if. samme kilde, at der ikke er noget mystisk ved disse 
overflyvninger. Det drejede sig om svære bombefly fra Royal Air Force, som foretog en øvelse i 
navigationsflyvning, og som på forhånd havde fået tilladelse til overflyvning af dansk område. Der er 
åbenbart lidt uoverensstemmelser i, hvad man på forhånd vidste og ikke vidste – og efterfølgende ville 
indrømme, at man måske ikke vidste. 
 
Det observerede ”Springende himmelfænomen” (herover tv.) blev af observator Axel V. Nielsen, Ole Rømer 
Observatoriet, Århus, i andre dagblades omtaler forklaret som den stærktlysende planet Jupiter. 
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Militær observation 
Årsagen til, at radarstationen på Flyvestation Karup ekstraordinært var bemandet den 13. november om 
aftenen kunne måske også skyldes den omfattende medieomtale, man i forvejen havde fået i forbindelse 
med observation af en mystisk genstand over Flyvestation Karup. Denne gang var det kaptajnløjtnant 
Ellehammer-Henriksen fra 2. Stations Eskadrille, der en morgen nogen tid tidligere observerede en mystisk 
genstand i luften og til Berlingske Tidendes korrespondent i Holstebro den 12. november 1952 bl.a. siger:  
Vi var den pågældende dag på det årlige orienteringsløb. Jeg stod sammen med seks-syv soldater, da vi 

pludselig så en genstand komme med stor fart i retningen nordøst-sydvest. Højden var lidt vanskelig at 

bedømme, men genstanden, der udsendte et nærmest gulligt lys, var ikke noget meteor. Det er i hvert fald 

min faste overbevisning. Genstanden var synlig på himlen, som et luftfartøj almindeligvis er, men farten var 

for stor til, at det for eksempel kunne være en type af kendt konstruktion. 

Berlingske Tidendes korrespondent slutter artiklen 

med kommentaren: Det interessante ved 

kaptajnløjtnant Ellehammer-Henriksens 

observation ligger i, at medens genstanden for 

over himlen – Solen var på det tidspunkt netop 

stået op – glimtede genstanden, sandsynligvis fordi 

Solens stråler strejfede den, akkurat som når en 

jet-jager bliver ramt af solstrålerne. Denne 

observation kan muligvis henlede 

opmærksomheden på en fremmed flyvemaskintype 

af hidtil ukendt konstruktion.  

Kaptajnløjtnanten har indgivet indberetning om sin 

observation.   

 

Og den information nåede egentlig ret langt omkring, som det ses senere i dette kapitel. 

 

Hærkommandoen udsender instruks 
Det vrimlede som beskrevet i forrige kapitel i efteråret 1952 

med beretninger om flyvende tallerkener i aviserne, også i 

Danmark. Det er derfor absolut forståeligt, at Forsvaret ønsker 

at indskærpe, at man er interesseret i flest mulige oplysninger 

om de ting, som mange mennesker mener at iagttage på 

himlen. Hærkommandoen udsendte derfor en instruks den 22. 

december 1952 udstedt af chefen for Hærstaben, 

generalmajor Erik Kragh (1901-1984). Instruksen var stilet til 

garnisonskommandanter og kommandantskaber. Den 

udsendte instruks fra Hærkommandoen ligger i sit indhold helt 

på linje med den, der blev udstedt af Generalstaben i 1946 i 

forbindelse med observationerne af de såkaldte 

spøgelsesraketter (Se kapitlet ”Tallerkenerne dukker op”). 

 

Generalmajor Erik Kragh (1901-1984), Chef for Hærstaben,  

Stabschef ved NATO’s landstyrker i Danmark 1951-57. 
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Demokraten 6. januar 1953 

var et af de utallige dagblade, 

der efterhånden berettede om 

Hærkommandoens fortsatte 

interesse for flyvende 

genstande over Danmark. 

Læ
se

prø
ve



35 
 

 

(Forsvarskommandoen, Østre Landsdelskommando: A. Sagsarkiv (1911-1957) pk. A-58, læg E.6). 

 

På det sammen med Hærstabens instruks udsendte spørgeskema, form. 3622 fra 1946, havde man nu 

fjernet skemaets tidligere ”Fortroligt”-klausul. Trods ihærdig arkivsøgning er det endnu ikke lykkedes at 

lokalisere yderligere rapportmateriale i Forsvarets arkiver, som efterfølgende måtte være indkommet med 

baggrund i denne fornyede instruks.  

 

 

Hærkommandoens instruks 
"Som det vil være bekendt, er der i den sidste tid fra andre lande talrige gange meldt om, at 'flyvende bomber”, 

”raketter”, ”flyvende tallerkener” m.v. er set på himlen over de pågældende lande. 

Også over Danmark er der fra forskellige steder set flyvende genstande, der i ”stor” højde og med ”stor” fart 

passerede de pågældende iagttagere. Da det ikke er udelukket, at sådanne fænomener kan have forbindelse med 

eksperimenter foretaget af fremmede magter, er hærkommandoen interesseret i 

a) at modtage så fyldige og nøjagtige oplysninger som muligt om sådanne eventuelle fænomener, og 

b) at fremmede magter, der måtte foretage eksperimenterne, i videst mulig udstrækning unddrages 

presseoplysninger og anden information fra dansk side om eventuelle iagttagelser, som kunne tænkes at give 

nyttige holdepunkter i forbindelse med eksperimenterne. 

I henhold til ovenstående pkt. a anmodes garnisonskommandanter m.fl. om snarest belejligt at instruere alt 

personel om, bl.a. under vagt-eller patruljetjeneste udendørs, at have opmærksomheden henledt på eventuelle 

fænomener af ovenfor omhandlede art og snarest i påkommende tilfælde at afgive melding derom til nærmeste 

foresatte. Denne bedes derefter afhøre den pågældende (såvidt muligt på det sted, hvorfra genstanden 

iagttoges) i overensstemmelse med omstående spørgeskema. 

De pågældende bedes instrueret om, at det er af vigtighed, at de anførte oplysninger er korrekte, - Svar, om hvis 

rigtighed meddeleren (iagttageren) er i tvivl, bedes sat i paranthes. 

Efter udfyldelsen af et spørgeskema bedes dette snarest belejligt indsendt direkte til hærstaben: Østerbrogade 

28, København Ø. 

Inden indsendelsen bedes den indsendende myndighed på spørgeskemaet i rubrikken 'Karakteristik af kilden' 

anføre sin vurdering af iagttageren som kilde (troværdig, tvivlsom el.lign.). 

I henhold til ovenstående pkt. b. anmodes man om at instruere alle vedkommende om, at tavshed (specielt med 

hensyn til stednavne) vedrørende fænomener og iagttagelser af ovennævnte art bedes iagttaget overfor alle 

andre end egne foresatte myndigheder. 

Skulle nogen militær myndighed, komme under vejr med, at en civilperson har gjort iagttagelser som omhandlet, 

bedes de afhøre den pågældende og indsende spørgeskema som ovenfor angivet. 

Nedstyrtede genstande og nedslagssteder af den omhandlede art bedes snarest foranlediget sat under 

bevogtning (evt. afspærring) af politi eller militær, indtil et militært undersøgelseshold ankommer til stedet, idet 

det er af afgørende betydning for undersøgelsernes resultat, at nedslagssteder og eventuelle rester af de 

omhandlede genstande bevares i den stand, hvori de forefandtes efter nedslaget. 

Nærværende henvendelse vil ikke blive fornyet og bedes derfor opbevaret, hvorimod yderligere spørgeskemaer 

om fornødent (i begrænset omfang) kan rekvireres ved hærkommandoen.  

E. B. Erik Kragh, Chef for hærstaben." 
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CIA-indberetning om Det danske Forsvars syn på flyvende tallerkener 
En indberetning til Den centrale amerikanske efterretningstjeneste, 

CIA, dateret den 20. august 1953 bruger en oversættelse af en artikel i 

den stockholmske avis Morgon-Tidningen den 13. juli 1953 som kilde 

og beretter i overskriften, at det danske forsvars ledelse ser alvorligt 

på problemet med flyvende tallerkener. 

Rapporten omhandler kategorien militær flyvning, usædvanligt fly, og 

vedrører landene Danmark, Norge, Finland og USSR, og noterer at det 

oprindelige sprog er svensk, og kilden publiceret i Stockholm. Endelig 

noteres det, at der er tale om information, der ikke er bedømt. 

Det fremgår ikke direkte af dokumentet, men det er nærliggende at 

antage, at indberetningen er foretaget af en CIA-medarbejder med base i Stockholm. Rapporten bærer 

overskriften ”Dansk forsvars ledelse ser alvorligt på flyvende tallerkener” og fortsætter:  

København, 12. juli -- Dansk Forsvars ledelse ser alvorligt på problemet med flyvende tallerkener. 

De militære eksperter er af den opfattelse, at selv om de fleste af observationerne [af flyvende tallerkener] 

har vist sig at være astronomiske fænomener, bliver der alligevel observationer tilbage, foretaget af 

trænede observatører, der kunne indikere, at tallerkenerne er opsendt fra sovjetiske baser i Det arktiske 

Hav. 

Det danske flyvevåbens ledelse har for nylig udarbejdet en rapport til Forsvarsstaben over forskellige 

fænomener i luften over Danmark og de tilgrænsende havområder. Rapporten er baseret på observationer 

fra Flyvevåbnets radarstationer. 

Disse observationer sammenlignes med informationer vedrørende de fjernstyrede projektiler, der er 

registreret i atmosfæren over det nordlige Norge og Finland. 

På baggrund af disse observationer er den militære efterretningstjenestes medarbejdere kommet frem til 

den konklusion, at projektilerne kunne være opsendt fra en sovjetisk base ved Novaya Zemlya i Det arktiske 

Hav. 

Rapporten beskriver også en observation gjort af en officer og 7 menige fra Flyvestation Karup i Jylland den 

12. november 1952, hvor observatørerne fik øje på et objekt i luften, der lignede et fly, men som bevægede 

sig meget hurtigere end nogen kendt type fly. 

Disse [danske] observationer sammenlignes med et antal norske observationer, herunder en speciel 

observation gjort ved Horten if. oplysninger fra Den norske Forsvarsstab og Den norske Marine, af et ukendt 

fly over flådebasen ved Horten ved Oslo-fjordens munding i oktober 1952. 

En anden konkret observation fandt sted under en militærøvelse i det nordlige Norge for nylig, da 

mandskabet ved et antiluftskytsbatteri udenfor Bodø observerede et mystisk objekt i stor højde. Et jetfly 

blev sendt op, men var ikke i stand til at nå objektet, som forsvandt med fantastisk hastighed. 

Endelig anfører CIA til slut i sin indberetning, at rapporten fra det danske flyvevåbens ledelse understreger, 

at denne "flyvende tallerken-trafik" over Skandinavien ser ud til at være af stor aero-teknisk interesse. 

I CIA's indberetning understreges det i en kommentar, at den er baseret på den fulde tekst i artiklen i 

stockholmeravisen Morgon-Tidningen den 13. juli 1953, og at man desuden uden held har gennemgået de 
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danske aviser Berlingske Tidende, Social-Demokraten, Politiken og Information for eventuel omtale af 

sagen omkring det anførte tidsrum.  

Dette understreger måske kun, hvad mange rapporter og dokumenter i CIA's arkiver gennem årene senere 

har vist med al tydelighed: Denne form for indrapporterede oplysninger er ikke anderledes end en 

almindelig journalistisk virksomhed – helt afhængig af emnet samt ihærdigheden og seriøsiteten hos den 

person, der laver indberetningen. 

Men vedkommende CIA-medarbejder skulle måske så have været lidt mere grundig og gjort sig den 

ulejlighed også at gennemlæse Berlingske Aftenavis – en avis med et rimeligt stort dækningsområde! Heri 

havde signaturen ”het” – journalist Hans Edvard Teglers (1925-88) – nemlig en artikel den 11. juli 1953 med 

overskriften: "Tallerken-rapport" til Forsvarsstaben. Teglers var efter krigen knyttet til Arne Sejrs 

antikommunistiske efterretningstjeneste ”Firmaet” (Se: https://da.wikipedia.org/wiki/Firmaet). I virkelig-

heden er nævnte danske artikel ophav til historien i Morgon-Tidningen den 13. juli 1953, der senere 

nævnes af CIA som en af kilderne. 

”Tallerken-rapport” til Forsvarsstaben 
I artiklen nævnes det, at Flyverkommandoen i 

Vedbæk har sendt Forsvarsstaben en rapport 

om forskellige fænomener i luftrummet over 

Danmark og tilgrænsede farvande. Denne 

”flyvende tallerken”-rapport menes at 

indeholde en række oplysninger, indsamlet af 

de radarstationer, der udgør Flyvevåbnets 

varslingsnet. 

Denne rapport sættes naturligt i forbindelse 

med oplysningerne om de fjernstyrede 

projektiler, der inden for de seneste par 

måneder er blevet sporet i stratosfæren over 

det nordlige Sverige, Norge og Finland. På 

grundlag af disse oplysninger nåede 

efterretningsfolk til den teori, at projektilerne 

kunne være affyret fra en arktisk sovjetbase på 

Novaya Zemlya ved Barentshavet. 

I artiklen nævnes masseobservationen den 28. 

september 1952 kl. 18.32 også, og at de fleste 

astronomer gik ud fra, at det kunne have 

været et meteor. Andre astronomer kunne ikke 

få beregningernes enkeltheder til at passe med 

et meteors egenskaber. Det var i hvert fald et 

meteor af usædvanlig karakter, sagde de. 

De øvrige i artiklen nævnte observationer, der 

har påkaldt sig CIA’s interesse, er refereret 

tidligere i dette og andre kapitler. CIA-rapporten 

ses efterfølgende som dokumentation. 
Berlingske Tidende 

10. juli 1953 
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https://www.cia.gov/readingroom/docs/DOC_0005516159.pdf  

 

Kastrup Lufthavn mørklagt efter ukendte flys krænkelse af dansk luftrum 

Et af datidens mest foruroligende tilfælde af overflyvning af store dele af dansk luftrum af ukendte fly fandt 

sted om natten mellem 28. og 29. april 1954. Overflyvningerne strakte sig 

over ikke mindre end 6 timer. 

Berlingske Tidende bragte allerede 29. april på forsiden en notits om 

ukendte fly over Sverige. I Kastrup Lufthavn oplyste den vagthavende i 

kontroltårnet, at man også der med mellemrum natten igennem havde 

observeret ukendte maskiner, der var kommet ind over Danmark fra 

Øresund og atter forsvandt i retning mod Malmø eller mod sydøst.  

Berlingske Tidendes luftfartsskribent Povl Westphall har altid haft gode 

kilder i Forsvaret, og hans omfattende artikel om sagens detaljer fyldte 

næsten halvdelen af forsiden den 30. april 1954, bl.a. med et kort interview 

med forsvarsminister Rasmus Hansen med baggrund i denne alvorlige sag. 

Berlingske Tidende beretter, bl.a. at Ukendte fremmede flyvemaskiner, hvis 

nationalitet efter de seneste undersøgelser formodes at være russiske, 

cirklede i går nat i mere end en time fortrinsvis over Københavns 

luftområde. Flyvningerne var ikke anmeldt, og det drejer sig derfor om en 
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krænkelse af dansk luftområde, og 

at Lufthavnen i Kastrup blev i går 

nat mørklagt, da man fandt ud af, 

at det ikke var maskiner, der søgte 

landingsmuligheder. 

Avisen beretter endvidere, at 

Chefen for flyveledelsen i 

Danmark, luftfartsinspektør, 

kaptajn Sv. Aa. Dalbro, 

udarbejdede i går en rapport 

sammen med sine medarbejdere, 

der fra flyvekontroltårnet i Kastrup 

havde fulgt de fremmede 

maskiners færd, en rapport som 

allerede i går eftermiddags 

tilsendtes Flyveledelsens 

Ministerium, som er 

Trafikministeriet, samtidig med at 

Flyverkommandoen i Vedbæk 

modtog et eksemplar af 

rapporten. 

I første omgang troede 

flyveledelsen i Kastrup, at det 

drejede sig om maskiner, der 

søgte nødhavn, var kommet ud af kurs eller havde fået radiosammenbrud. De to maskiner lå et stykke efter 

hinanden, og da de nærmede sig Kastrup, gik de ned til 1.200 meters højde. De var fuldt belyst med 

styrbords- og bagbords lanterner og en ualmindelig kraftig agterlanterne. 

Man åbnede radiofrekvenserne til maskinerne, men kaldte dem ikke, fordi der trods alt var noget mystisk 

ved det hele. Maskinerne forblev tavse, mens de cirklede over Københavns oplyste lufthavn, hvor også SAS-

hangarerne lå badet i lys. 

De vagthavende i kontroltårnet tilkaldte lufthavnsinspektør Dalbro, der beordrede lufthavnen mørklagt 

efter en samtale med Malmøs flyveledelse, som nu kunne fortælle, at flere maskiner fulgte efter. Derefter 

var man klar over, at det ikke var en legitim flyvning. Det kunne have været amerikanske maskiner på 

træningstur eller britiske bombemaskiner på øvelser, men rapporterne fra Sverige ændrede opfattelser.  

Luftfartsinspektør Dalbro underrettede Flyverkommandoen i Vedbæk og sendte direkte meddelelser til de 

vagthavende på flyvestationerne i Aalborg, Værløse, Karup og Skrydstrup. Desuden det britiske 

hovedkvarter i Bad Eisen og det amerikanske flyvevåbens informationscenter i Frankfurt. Derefter var der 

ikke andet at gøre end at afvente udviklingen.  

I over en time var maskinerne over København, og derefter forsvandt de i retning mod Avnø, Skelskør og 

videre efter beretningerne ned over Sønderjylland. Man kunne give RAF-hovedkvarteret i Bad Eisen rapport 

om, at maskinerne havde kurs mod denne del af Tyskland, beretter avisen videre. 

Berlingske Tidende havde også talt med forsvarsminister Rasmus Hansen, der fortalte, at da han om 

Berlingske Tidende 30. april 1954 
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