
1



2

Danske Xfiles

Hvad indeholder Flyvevåbnets ufoarkiv

Teksterne i denne ebog er taget fra artikler bragt i Skandinavisk UFO Informations tidsskrift UFO
Nyt 2010 nummer 2, 3 og 4.

Artiklerne er scannet og brudt om, så de fremstår som en bog. Oprindeligt blev de bragt som tre
spaltede artikler i UFONyt, som var i A4format.

For at gøre det lettere at læse artiklerne på en computerskærm eller en tablet, er de brudt om til en
spaltet bogform.

Kopiering fra denne ebog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med CopyDan og
kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Forside foto: Ole Henningsen

SUFOI
Postboks 95
6200 Aabenraa
Internet: www.sufoi.dk
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Af Ole Henningsen

Inden for de seneste år har bl.a. Frankrig og Storbritannien valgt at offentliggøre deres hidtil
hemmeligholdte ufoarkiver. Andre lande som USA og Spanien m.fl. har gjort det tidligere. Over for
medierne har jeg ved flere lejligheder udtalt, at hvis der er et sted inden for Forsvaret i Danmark, hvor
der kunne være arkiver med relation til ufoobservationer, så måtte et passende sted at spørge være
Flyvertaktisk Kommando (FTK). Allerede for 36 år siden fik jeg faktisk af FTK frigivet kopier af interne
dokumenter og rapporter i en specifik sag, som jeg undersøgte for SUFOI.

Kontakter inden for Flyvevåbnet gjorde det i løbet af 2008 klart, at der rent faktisk befinder sig en
såkaldt „ufomappe“ med arkiverede uforapporter hos FTK, og at SUFOI og andre interesserede kunne
få adgang til dette indhold.

En af journalisterne ved FTK's pressetjeneste, Niels Toftegaard, har nu skrevet en artikel om ufo
mappens indhold til offentliggørelse i februarudgaven af Flyvevåbnets tidsskrift »Flyvevåbnet«, så en
invitation til at se materialet inden artiklens offentliggørelse må siges at være særdeles velkommen.

 
Velkommen til de danske Xfiles.
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” ... Efter at objektet langsomt har passeret 30 grader, slukkes det ene af de fire
'dyser', hvorefter observatøren via radioen kalder sin kone, der over radioen
bekræfter, at hun kan se tre dyser på himlen med noget røg efter sig. Under
radiosamtalen opstår der pludselig kraftig radiostøj, som om der var en masse folk
på den ellers lukkede kanal. Efter nogle få sekunder fungerer radioen igen normalt
og uden støj ...”

Flyvevåbnets såkaldte ”XFiles” i form af en brevordner med 329 sider uforapporter fra perioden 1978
2002 blev offentliggjort den 28. januar 2009. Selve offentliggørelsen og omstændighederne omkring
Flyvevåbnets frigivelse af ufomappens indhold er detaljeret beskrevet i UFONyt nr. 2 og nr. 3, 2009.

Kaptajn Thomas Pedersen, der var talsmand for Flyvevåbnet og stod for den praktiske frigivelse, har
ved flere lejligheder i medierne gjort kraftigt opmærksom på, at ufomappens indhold ikke på nogen
måde har været hemmeligt. Rent praktisk har journalister eller andre interesserede dog ikke haft
uhindret adgang til brevordneren. Det indhold, der kunne betegnes som ”hemmeligt”, var i grunden blot
observatørernes identitet m.v., som inden offentliggørelsen skulle sikres sløret, fx med sort tusch, som
det ofte også ses i forbindelse med offentliggørelse af udenlandske militære arkiver.

Denne fremgangsmåde adskiller sig i princippet ikke fra SUFOI's måde at offentliggøre
observatørers beretninger på gennem en meget lang årrække. Journalister og andre har ikke uhindret
adgang til observatørernes identitet fra SUFOI's Rapportarkiv, med mindre dette aftales med
observatørerne, eller hvis deres data i forvejen på anden måde er offentligt kendt.

Indeholder Flyvevåbnets ufomappe så informationer, der kan få ufointeresserede til at spærre øjnene
op? Det meget enkle og unuancerede svar er ”Nej!”. Og dog. Der er faktisk visse rapporter i materialet,
der kan påkalde sig interesse. Problemet er imidlertid, at observationerne generelt ligger et godt stykke
tilbage i tiden, hvilket i sig selv gør dem sværere at efterforske yderligere på nuværende tidspunkt.
Endvidere er der ofte utroligt få detaljer noteret ned omkring ellers tilsyneladende spændende
beretninger fra troværdige kilder. Dette gør det på det nærmeste umuligt at efterforske beretningerne

yderligere.
Det korte svar er derfor stadig,

at der ikke er epokegørende nye og
sensationelle oplysninger i det
frigivne rapportmateriale. Men
rapporterne kan alligevel være in
teressant læsning.

Kaptajn Thomas Pedersen har
selv ved flere lejligheder i medi
erne på forespørgsel fremhævet en
af rapporterne i mappen. Det er da
også en speciel rapport, som i
Aalborg Stiftstidende den 6. juli
1976 blev beskrevet med
overskriften ”Militær vagthavende
så fire UFO'er nær Flyvestation
Aalborg” .

Når denne rapport specielt
påkaldte sig Thomas Pedersens
interesse, skyldes det ikke mindst,
at han ofte har drøftet denne sag
med et af hovedvidnerne. Rap
porten vil blive detaljeret omtalt i
Del 2, hvor vi også ser nærmere på

Kaptajn Thomas Pedersen og Ole Henningsen med ufoarkivet
(brevordneren), som aldrig har været klassificeret eller
hemmeligstemplet på nogen måde.

(Foto: Ole Henningsen)
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nogle lidt mere omfattende observationsberetninger fra
Færøerne og Grønland. I nærværende artikel forsøges givet en
oversigt over ufomappens indhold generelt.

Først og fremmest er det ved en første gennemgang af
materialet pudsigt, at næsten alt rapportmateriale består af et
udfyldt spørgeskema, en formular, der ser ud til at have en del
år på bagen. Skemaet, Form. 3622, har overskriften
”SPØRGESKEMA til Brug for militære og civile Myndigheder
ved Afhøring angaaende observerede 'Raketter' 0.1.”. Det er da
også en formular, der er udarbejdet af en officer, Per Winge, i
Generalstaben tilbage i 1946, da han på Forsvarets vegne foretog undersøgelser af og indsamlede
rapporter om de dengang observerede ”spøgelsesraketter”. Disse lysfænomener blev observeret i stort
tal i fortrinsvis Skandinavien i efteråret 1946.

Form. 3622 er måske nok primitiv set i lyset af SUFOI's senere mere avancerede skemaer, der
forsøger at registrere langt flere detaljer i observatørers beretninger, men formularen har dog af
forskellige årsager overlevet siden 1946 og kan ved fornuftig anvendelse sagtens registrere væsentlige
detaljer omkring en observation. Det kan tilføjes, at formularen har været udbredt flere steder inden for
Forsvaret i årenes løb. Forfatteren har ved selvsyn fået formularen forevist lokalt hos medlemmer af
Flyvehjemmeværnet, altså Luftmeldekorpset, for år tilbage. Der findes også i SUFOI's godt 15.000
rapporter fra de seneste 50 år adskillige tilfælde, hvor denne formular har været anvendt, eller hvor
SUFOI har modtaget kopier af rapporter udfyldt på denne formular. Den var jo fra en start også
udformet  som overskriften lyder  som ”SPØRGESKEMA til Brug for militære og civile Myndigheder”.
Der er heller ikke tale om en formular, der i sig selv har været belagt med nogen form for
klassificeringer, dvs. hverken militær fortroligheds eller hemmelighedsstempling.

Rapportmaterialet i ufomappen omfatter perioden fra 1978 til 2002, og SUFOI har p.t. ingen
oplysninger om, hvor rapportmateriale, div. korrespondance m. v. fra tiden før 1978 befinder sig. I

(Foto: Ole Henningsen)

(Foto: Ole Henningsen)
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observationsmappen er der en del tidsspring og ombytninger i rapporternes kronologiske rækkefølge.
Dette kan være sket undervejs i årenes løb, eller det kan være sket under det praktiske arbejde i
forbindelse med rapporternes frigivelse. I de allerseneste år har SUFOI fra FTK modtaget få
videresendte observationsrapporter, som civile borgere har indrapporteret til Flyvevåbnet.

Der refereres ofte til ufomappens indhold som værende de civile rapporter, modtaget af FTK evt. via
andre, fortrinsvis militære kilder. Som det ses af de beretninger, der er refereret senere, findes der
faktisk også nogle enkelte rapporter fra militære kilder.

De rapporter, der er udvalgt og refereret i denne artikel, er ikke sammenholdt med SUFOI's rap
portarkiv, da der ikke er direkte adgang til arkivet i øjeblikket. Rapportarkivet befinder sig rent fysisk i
Sverige til registrering og kopiering for eftertiden hos vor søsterorganisation UFOSverige. Der forsøges
heller ikke fra SUFOI's side i denne omtale af udvalgte beretninger at give en mulig forklaring på
observationsberetningerne.

Der er fortrinsvis lagt vægt på at præsentere et passende udvalg af arkivmaterialet, hvor dette på en
eller anden måde udskiller sig fra mængden, enten det drejer sig om en detaljeret beretning, en speciel
rapporterende myndighed eller lign. De givne oplysninger er forsøgt refereret med en ordlyd og
sætningsbygning så nøjagtig som muligt ud fra oplysningerne på de kopierede skemaer i rapportma
terialet.

En første gennemgang af materialet giver indtryk af, at en stor del af skemaerne formentlig er udfyldt
af vagthavende ved Flyvertaktisk Kommando (FTK) i Karup. En ikke uvæsentlig del af skemaerne er
udfyldt af vagthavende ved forskellige andre militære instanser, men fortrinsvis dog inden for
Flyvevåbnet. Skemaerne er derefter indsendt til FTK, der if. forfatterens informationer har videresendt
kopier heraf til Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) til evt. videre behandling.

Af og til indsender observatører eller andre myndigheder tilsyneladende selv den udfyldte
rapportformular, som derfor må have været i deres besiddelse eller er blevet dem tilsendt.
Rapportmaterialet omfatter også i enkeltstående tilfælde FTKkorrespondance med enkeltpersoner og
andre, fx SUFOI. I den forbindelse er det interessant at bemærke, at det rapportmateriale, der er mest
detaljeret beskrevet eller efterforsket, som oftest er de beretninger, hvor SUFOI på en eller anden måde
har været involveret.

Det er kun ret få observationer, der ser ud til at have været igennem en egentlig undersøgelse. FTK
eller andre myndigheder er selv i nogle tilfælde inde på mulige forklaringer eksempelvis i relation til
militær eller civil flytrafik eller militær øvelsesaktivitet. Hvor dette er anført i forbindelse med
rapporterne, refereres de foretagne efterforskninger eller konklusioner.

Der har helt åbenlyst været tale om en vidt forskellig politik eller fremgangsmåde på de forskellige
tjenestesteder, når der fra forskellige kilder er indløbet meldinger om ufoobservationer. Et af de
tjenestesteder, der optræder hyppigere end øvrige militære kilder, er Eskadrille 602 på Flyvestation
Skrydstrup.

En observatør fra Slagelse henvender sig skriftligt til FTK med følgende beretning:
”På baggrund af en observation i aftes nær Sorø af to luftbårne objekter, som jeg ikke umiddelbart

kan fastslå som værende fly, tillader jeg mig at henvende mig til Dem, for om muligt at kunne få
verificeret om der mon kan have været tale om jetfly, og i tilfælde heraf, hvorledes deres udseende da
kan have været som iagttaget.

I går den 13. ds. ca. 18.48 befandt jeg mig nær Ll. Ebberup, NV for Sorø, for at kigge stjerner, da jeg i
østlig retning, formentlig over Bromme Plantage, blev opmærksom på et rødt pulserende, lys, der med
stor hastighed (ca. som jetjager) og i lav højde 50100 m bevægede sig i sydlig retning.
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Jeg må indrømme, at jeg blev overrasket, da jeg fik lyset i kikkerten (7 x 50). 'Antikollisionslyset' sad
allerbagerst på genstanden, hvis hele 'skrog' fremtrådte med en mat blågrøn tone, nærmest fosforagtig.
Jeg konstaterede ligeledes i kikkerten, at der ikke blot var tale om et enkelt objekt, men to, som syntes
at flyve i meget tæt formation.

Til forskel fra det første objekt, førte det sidste hverken kollisionslys eller andre punktlys, men
fremtrådte udelukkende som en langagtig, blågrøn genstand. Der var ingen lyd at høre fra genstan
dene, skønt jetlyd ellers forplantede sig normalt den pågældende aften. Genstandene har formentlig
passeret østkanten af Sorø på deres kurs mod syd.

Kan dette have været jetjagere? Jeg ved, at der har været flyveøvelser i området, og at man af og til
ved tæt formationsflyvning kun lader det ene fly føre kollisionslys. Men
den mærkelige blågrønne farve?

Det ville glæde mig meget at høre fra Dem. På forhånd tak!”
Brevet er forsynet med denne lille skitse af de observerede

genstande.
Dateret den 26. november 1979 svarer FTK observatøren under ref.

OP2 307/UFO122: ”Forespørgsel angående uidentificeret f1yvende
objekt.

Idet Flyvertaktisk Kommando hermed takker Dem for Deres henvendelse, og den dermed viste
interesse, kan det oplyses, at 2 Draken f1y overf1øj den af Dem anførte position 13 NOV kl. 1840, i 300
m højde med kurs mod Møn.

Det må således anses som sandsynligt, at det er disse fly, De har observeret, og at der foreligger en
vis mængde 'synsbedrag' forårsaget af særlige lys og sigtbarhedsforhold. Draken flyene har en nedtonet
mørkegrøn farve.

Med venlig hilsen
(slettet underskrift)”
Det kan tilføjes, at Flyvevåbnets Drakenfly også var på banen som forklaring, da forfatteren for

SUFOI efterforskede en rapport om ukendte genstande i luften over Østmøn den 5. juli 1979.
Iagttagelsen blev gjort af en gårdejer og hans hustru, og en detaljeret rapport blev udarbejdet af
Hjemmeværnskompagni 8113 Østmøn og kom efterfølgende SUFOI i hænde.

En 31årig sergent, der betegnes som pålidelig og med OK syn, indberetter via Flyvestation Værløse, at
han fra Jægersprislejren, i den nordlige del af skydeterræn, den 2. september 1981 kl. 22.00B iagttager
en lysende genstand gående fra nord til syd. Her stødte yderligere 2 lysende genstande til ca. ved
Kyndbyværket. De tre genstande blev stående i luften i ca. en halv time.

Under denne dato findes et følgebrev fra en borger i Velling ved Ringkøbing. Vedkommende har
fremsendt en ballon til FTK med følgende bemærkninger:

”Efter forespørgsel hos vagthavende officer kl. 19.30 d.d. angående oplyst, om Forsvaret aktuelt
anvender den slags oppustelig ballonformet genstand til evt. radarforvirring, da den er sølvfarvet på
den ene side, og efter at have iagttaget den på ca. 1 km afstand, hvor den bevægede sig lige godt over
land, vand og læhegn meget bedre end en ballon, tillader jeg mig herved efter aftale med vagthavende
at sende den op til dem til nærmere eftersyn.”

En major (navnet fjernet), chef for Beredskabsplanlægningssektionen ved Flyvertaktisk Kommando,
svarer indsenderen den 24. september 1981 med ref. OP2 307/UFO138:

”Emne: Uidentificeret ballon
Idet Flyvertaktisk Kommando takker for Deres brev og den medsendte ballon skal det herved

oplyses, at man ikke i forsvaret anvender balloner som den medsendte. Til Deres orientering kan det
oplyses, at det er Flyvertaktisk Kommando bekendt, at lignende balloner som den medsendte blev solgt
fra en af boderne på Ho fåremarked i år.”

Ballonen findes tilsyneladende ikke længere i arkivet.
Det er sjældent at finde informationer i FTK's ufomappe om nedfaldne genstande, men den 5. juli

1979 er det nævnt, at der i nærheden af Varde er fundet et metalrør i forbindelse med observation af et
rødt lys på himlen.

I et brev fra FTK dateret den 1. august 1979 står der med ref. OP2 307/UFO1l6, at metalrøret er
inddraget af FTK, og at der var tale om et fotolys udskudt fra et RAF Canberra fotorekognosceringsfly i
forbindelse med øvelsesvirksomhed.
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En 42årig fabriksarbejder, med OK syn, beretter til Flyvestation Værløse, at hun den 8. april 1986 kl.
21.05, efter Knabstrup, Knabstrupgård efter Dramstrupviadukten i alleen, har gjort en iagttagelse 
hver aften siden 29. marts 1986.

Udseende m.v. beskrives som ovalt  orange ca. som stor stjerne  størrelse variabel  varierende
lysstyrke  blinker med to røde lys. Gult lys i begge ender  tager facon så den ligner fly. Observeret i
øst. Bevæger sig, men står også stille ind imellem. Fra meget langsomt til meget hurtigt. Hastighed som
sådan kan ikke anslås. Brummer nærmest som et fly. Observeret med forskellige retninger i varierende
højde.

Flyvestation Værløse karakteriserer selv iagttageren med ordene: Lyder meget troværdig, er meget
sikker på observationerne. På bagsiden af spørgeskemaet tilføjer den seniorsergent, der har foretaget
registreringen:

”Efter at have talt med anmelderen i nogen tid, meddelte hun, at hun somme tider havde været
i tvivl om, om der kunne være tale om fly. Endvidere meddelte hun, at hun sidste sommer havde

observeret to biler, der holdt parkeret med fjernlys tændt, således at lyskeglerne dannede et kryds inde
over en mark. Hun har ikke i år observeret biler parkeret på lignende måde.

Anmelderen har tidligere kontaktet Holbæk Politi, og her af den vagthavende blevet henvist til at
kontakte SUFOI, der imidlertid har lukket. Anmelderen henviser også til, at flere af hendes kolleger
har observeret fænomenet. Anmelderen er herfra anmodet om igen at kontakte Holbæk Politi med
historien, anmelderen har lovet at gøre dette snarest. Samtalen med anmelderen er her optaget på
bånd via lokaltelefon.”

En oberst1øjtnant ved Flyvestation Karup melder, at han den 24. juni 1986 kl. 21.35 fra FSN Karup i
retningen fra SSE til NNW i løbet af 5 min. har set en meget højtflyvende glimtende genstand, der
gennem kikkert så ud som en mørk genstand, lydløs glidende med konstant fart. Det udfyldte
spørgeskema indeholder ikke yderligere detaljer eller kommentarer.

Hele 6 rapporter ligger der i FTK's ufoarkiv om det store lysfænomen, som den 4. september 1986 blev
set af mange mennesker landet over. Også i SUFOI's rapportarkiv ligger der rapporter om dette
lysfænomen, der efter al sandsynlighed skyldtes et russisk raketforsøg.

Nogle kortfattede notater på et
spørgeskema ser ellers utroligt
interessante ud. Hvis det ellers er lykkedes
forfatteren at tyde håndskriften korrekt,
ser det ud til, at piloten på et fly (FL 190?)
undervejs fra Aalborg Lufthavn (EKYT) til
Kastrup (EKCH) på en position syd for
Tirstrup (EKAH) den 23. september 1986
kl. 05.33Z observerer og rapporterer
”Neongrøn ufo. Kom op på hans højre
vinge. Fulgte et stykke tid.”

Som ”Indsendende myndighed” er
nævnt RCC, der formentlig er RCC Karup.

Der findes ingen andre rapporter eller
dokumenter om sagen i det offentliggjorte
materiale.

En 31årig mand, med normalt syn,
henvender sig efter en iagttagelse den 25.
april 1987 kl. 22.40. Fra Burkal ved
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Bylderup Bov ses mod vest (hen over militært område i Ladelund) i 45 graders højde et klart, meget
skarpt lys, observeret i kikkert. Fløj ud til højre og tilbage igen, og det varede ca. 34 min.  fløj aldrig til
venstre.

Der står på spørgeskemaet, at oplysningerne er modtaget af vagthavende i Skrydstrup, der har
henvist manden til UFOKnudsen. Ingen tvivl om, at den nævnte ”UFOKnudsen” er den mangeårige og
ihærdige leder af SUFOI's Alarmcentral, Ole J. Knudsen, der nu er leder af Planetariet på Steno
Museet i Århus. Så denne rapport må uden tvivl være havnet i SUFOI's rapportarkiv.

ESK 503, Flyvestation Bornholm, har fremsendt en rapport fra en 46årig mand inden for fiskeindu
strien. Han har normalt syn og karakteriseres som rolig og fattet. Denne mand har den 12. august 1987
kl. 22.30B fra sit køkkenvindue vendende mod øst i Tejn på Bornholm iagttaget en genstand af form
som en luftballon, med stor størrelse og med farver angivet som orange til rødlig. Angives endvidere
som roligt svævende, lydløst, og farten angivet som meget stille (langsomt).

Den rapporterende premierløjtnant fra ESK 503, Flyvestation Bornholm, supplerer på skemaets
bagside:

”Kl. 22.30B afholdt STANAVFORLANT en flådeøvelse i en position ca. 1520 NM NØ til Ø for
Bornholm. I.f.h. fandt der en del helikopter flyvning sted i området, også på det oplyste tidspunkt for
hændelsen.

Bornholms Marinedistrikt oplyser, at de intet har fået rapporteret fra skibe o.lign. om hændelser,
som den indberetning, bortset fra den under pkt. 1 omtalte helicopter trafik, samt at der ikke for disse
flyvninger er benyttet specielle lyseffekter udover rutinemæssig belysning.

Undertegnede har lovet indberetteren, at denne vil blive informeret om resultatet af en evt.
undersøgelse.”

Det fremgår ikke af det frigivne materiale, om indberetteren efterfølgende er blevet kontaktet af
militære myndigheder om hændelsen.

Flyveskolen på Flyvestation
AVNØ i Sydsjælland har fra en
borger modtaget denne skriftlige
henvendelse om en observation
den 21. september 1987 kl. 21.30:

”Til rette vedkommende!
Jeg har kun en mindre fore

spørgsel om to uforklarede objek
ter, synes jeg i hvert fald.
Mandag d. 21. klokken 21.30 så
jeg to uafhængige flyvende
objekter. Jeg står med retning
imod Næstved (rapportøren bor
ved Lundby mellem Næstved og
Vordingborg). Disse to objekter
krydser hele himlen i form af hurtige manøvrer. Det tog ca. 25 min. Det mærkelige, synes jeg, er at de
startede fra stillestående position!

Jeg står normalt og kigger på stjerner, inden jeg går i seng, og da jeg står og kigger, starter disse to
objekter pludselig. Jeg gik ud fra først, at det var et stjerneskud, men så starter endnu 'en stjerne', og
så var det, jeg blev meget i tvivl. Derfor spørger jeg jer, om I på jeres radar har bemærket noget
usædvanligt. Jeg beskriver det observerede nogenlunde som sådan (se tegning). Cirka sådan, det kan jo
selvfølgelig være lidt fortegnet, men alligevel! Jeg ser frem til at høre fra jer.”

Det udfyldte spørgeskema er tillige med rapportørens brev sendt af Flyveskolen på Flyvestation
AVNØ til FTK, men det fremgår ikke af arkivmaterialet, om der er fremsendt et svar på borgerens
henvendelse.

En rapport, der betegnes som modtaget via ”WING OPS YT 172240Z NOV/87” beretter om en hændelse,
hvor en observatør fra Ø. Hurup ved Hadsund den 17. november 1987 kl. 21.56Z kører fra Mou mod
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Egense, da der mod øst ses en genstand, hvis størrelse ikke er opgivet. På bagsiden af spørgeskemaet
står der:

”Iagttager samt hendes søn kørte i bil fra Mou mod Egense (fra vest mod øst). Under kørslen sås en
rund lysende genstand på den østlige himmel. Under den videre kørsel kommer de lige under den
lysende genstand og standser op ved siden af en allerede holdende bil (bilnummeret anføres, men er
fjernet i den frigivne rapport). Her ser de området blive belyst af to projektører fra den flyvende
genstand. Kort efter slukkes projektørerne, og iagttager kunne se nogle røde og grønne lys blinke. Kort
tid efter fløj genstanden fra syd mod nord med ringe fart samt lille højde.

NB. Samtidig med begivenheden overfløj et fly området fra nord mod syd.”

Rapporten er indsendt af Flyvestation Værløse. Spørgeskemaet indeholder kun ganske få
informationer, såsom iagttagerens adresse ”2770 Kastrup”. Iagttagelse fra ”Murskeen, overstreget, Høje
Tåstrup”. Det nævnes, at udseendet var ”Runde + trekantede lysende i alle farver”. Endvidere at
”genstanden ændrede hastighed og retning hele tiden. Stod stille noget af tiden”. Med hensyn til
flyveretningen står der: ”Alle retninger”, og vedr. højden ”Mange forskellige højder”. Og det var så det,
åbenbart. Sandelig ikke nemt, heller ikke for en militær myndighed at få noget fornuftigt ud af alle
iagttagere. En erfaring, som SUFOI's rapportoptagere har måttet sande gennem mange år.

Flyvestation Skovhuse ved Stensved på Sydsjælland har videresendt en iagttagelse gjort af en familie
fra Præstø den 6. februar 1988 kl. ca. 20.45. Familien, 47, 35 og (datter) 16 år, beskrives som
samvittighedsfuld og troværdig. Familien iagttager et lys på vesthimlen 4550 grader oppe. Rund med
spidser op og ned (en hver vej). Spidser lyste blåligt/gyldent. Genstanden var dobbelt så stor som en
stjerne og lyste kraftigere.

Flyvestationen skriver på bagsiden af spørgeskemaet:
”På det angivne tidspunkt stod familien og kiggede ud af vinduet på en stjerneklar himmel. Da de

har boet på adressen i adskillige år, kender de alle stjernerne på himlen. På et tidspunkt bemærkede
hustruen, at en af 'stjernerne' så mærkelig ud, synes at bevæge sig og befandt sig på et sted, hvor der
normalt ikke findes så kraftig en stjerne. I en kikkert (10 x 50) kunne man se objektet bevæge sig
langsomt N til NV og skråt opad. På dette tidspunkt blev der ringet til politiet, og under samtalen
forsvandt objektet pludseligt, som hvis der blev slukket for lyset.

Iagttageren fortalte om yderligere 2 hændelser, som begge fandt sted for ca. halvt år siden, og hvor
den sidste blev rapporteret til politiet:

En nabo som boede ca. 20 m fra iagttageren fik pludselig en aften sit køkken oplyst af to blændende
hvide lyskegler. Da hun løb udenfor, var der intet at se. Iagttageren, hans familie eller deres hund
havde ikke bemærket noget. Der var ingen biler i nærheden. På en spadseretur ved Skibinge så
iagttageren og hans hustru en rødbrun genstand lavt over horisonten i sydlig retning og ret tæt på.
Dette foregik efter mørkefald, og genstanden udsendte bronzefarvet, gulligt lys.”

En ca. 25årig mand fra Græsted beretter til Flyvestation Værløse, at han på vejen Esbønnerup
Hillerød, direkte syd for Gilleleje, kl. 22.45 observerede en genstand af ubestemmelig af størrelse, men
observeret på meget tæt hold, idet iagttageren tydeligt kunne observere vinduer. Rødlig og grønlig
udstråling fra genstanden, samt særligt skarpt violet lys fra en enkelt kilde. Genstanden var stil
lestående i luften i flere minutter, hvorefter den forsvandt i nordlig retning mod Gilleleje. Lydløs.
Genstanden observeredes igen kl. 00.15 fra observatørens bopæl ved Græsted, denne gang sås den
endvidere af observatørens kone. Flyvestation Værløse karakteriserer observatøren som meget
troværdig.

En 23årig specialarbejder, med normalt syn, beretter, at han den 25. juli 1988 kl. 22.08 fra hjemmets
altan i Hillerød har observeret et kraftigt hvidt lys i SSØretning 3035 grader over horisonten. Det
kraftige hvide lys beskrives som en række spotpærer, der havde svagt ovale former. Genstanden havde
ingen lyd. Fjernede sig i lige retning SSØ set fra observatøren. Dukkede op igen 22.45 fra samme
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retning. Skønnet afstand fra observatøren: 24 km. Det er Forsvarskommandoen, som er den
indsendende myndighed, og FKO nævner, at vidnet ”virkede meget troværdigt og sobert”. Den
vagthavende officer ved Forsvarskommandoen skriver på rapporten:

”Under 2. observation talte observatør med FKO i telefon, og så fænomenet ud af vinduet. Konen tog
et foto af synet, og observatør lovede at tilsende FKO kopi, såfremt der er noget på filmen. Umiddelbart
før 2. observation passerede en helcop stedet. Ifølge RCC havde vi ingen over Hil1erød på dette
tidspunkt.”

En ildkugle på himlen den 13. november 1988 ca. kl. 23.2923.34 gav anledning til to rapporter i FTK's
ufoarkiv. Den ene observatør var amatørastronom, og den anden ansat i Flyvevåbnet. Rapporterne var
indsendt til FTK via SOC Vedbæk. Ildkuglen fik desuden dagen efter stor medieomtale. Det er altså
også ganske almindelige himmelfænomener, som eksempelvis ildkugler, der gennem årene har fundet
vej til i Flyvevåbnets ufomappe.

En 31årig observatør fortæller, at der kl. 17.45 i nærheden af Bording er observeret noget på
himlen. Det virkede som et fly med blinkende navigationslys plus fast landingslys. Det berettes end
videre, at genstanden havde skiftende kurs og skiftevis bevægede sig og stod stille og uden nogen lyd på
noget tidspunkt. Når den bevægede sig, var det med normal f1yfart. På spørgeskemaet er observatøren
nævnt som ”rolig, fornuftig og velformuleret”. Endvidere tilføjes det:

”Da observationen ligger i sydlige af KARUP TMA, kontrolzone er Tårnet i EKKA forespurgt om
trafik. KA har i nævnte tidsrum haft landingsøvelse med NATO 13 (BOEING 707) AWACs og har taget
flere runder i sydlige del af TMA.”

En 45årig mand og hans 14årige søn beskriver, hvordan de den 15. oktober 1989 kl. 21.25 fra Præstø
området har observeret et sekskantet objekt med mange faste lys, i hvert fald 1 grøn, muligvis andre.
Sås flyve fra SSV mod nordøst. Larmede som en mejetærsker. Faderen beskrives som nøgtern, ædru og
interesseret. Den modtagende myndighed noterer efterfølgende, at Singapore Airlines FLT 838 til CPH
21.33 var i 6.000 fods højde over Præstø.

Det forekommer i visse af rapporterne, at modtagende myndighed noterer civil flytrafik som årsag til
den indrapporterede beretning.

Uden alder, stilling eller karakteristik af observatøren udfyldes spørgeskemaet den 19. januar 1990
med et par notater, der fortæller, at en observatør kl. 23.34 fra sit værelse med skrå vinduer i Holme
har observeret et stærkt lysende objekt i 2 sek. uden lyd i sydøst. 23 min. senere kom et almindeligt fly.
Objektet var lavere end det almindelige fly. Da vedkommende har et apparat til at måle hastighed med,
er objektets hastighed anslået til 18.000 km/t!

Midt i rapportmaterialet på formular 3622 finder man pludselig en telefax fra Statens Luftfartsvæsen
(SLV). Sagsbehandleren i SLV skriver i sin henvendelse til PLTA/ FTK den 6. juni 1990: ”Observation
af uidentificeret flyvende objekt (UFO) Følgende rapport modtaget vedr. observationen: STED:
København, Svanemøllen, havneområdet.

TID: Fredag, den 25. maj 1990, kl. ca. 0005LT
OBS.: I retning af Sverige observeres et underligt rødt kugleformet objekt, som bevæger sig fra øst

mod vest i meget mærkelige bevægelser, da objektet  efter observatørens opfattelse  bevægede sig i
flikflak, frem og tilbage over himlen. Ved vandret flyvning bevægede objektet sig med lynets hast.”

Efter at have nævnt observatørens navn og adresse skriver sagsbehandleren i SLV:
”Lufttrafiktjenesten har ikke modtaget andre rapporter om emnet. Jeg beklager den sene frem
sendelse.”

Det kan tilføjes, at der ikke er fundet andre rapporter registreret i FTK's ufomappe fra denne dato.
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En af rapporterne fra Kontrol og Varslingsgruppen, Eskadrille 602 på Flyvestation Skrydstrup, er fra
den 7. januar 1991. Det fremgår af rapportskemaet, at en 41årig control tekniker (dvs. en radar
tekniker), med normalt syn, stod på Agernæs og kiggede mod Helnæs, dvs. mod syd, da han på den
sydlige himmel, kl. ca. 20.55, så en rund og orange genstand. Den havde en dæmpet udstråling, og
lysstyrken var konstant/dæmpet med fast lys. Genstanden havde ingen hale. Personen afviser, at der
kan have været tale om en komet eller et stjerneskud, da han før har set sådanne.

Genstanden opstår på den sydlige himmel ca. 20 grader over horisonten og bevæger sig fra vest mod
øst i en bue hen over himlen, gennem den nederste del af Orion Bæltet. Genstanden forsvinder i østlig
retning ca. 20 grader over horisonten. Hændelsen varer ca. 45 sek.

Observatøren betegnes på rapportskemaet som ”pålidelig med godt kendskab til astronomi”. På
bagsiden af skemaet tilføjer rapportoptageren, der er premierløjtnant og vagthavende officer ved ESK
602:

”Personen har svært ved fastslå størrelsen. Han afviser, at der er tale om en komet eller et stjerne
skud, da han før har set sådanne. Der er heller ikke tale om et fly, da personen i hændelsesøjeblikket
også kan se et fly. Modtagelsestidspunktet for meldingen 072148 lokal tid. Meldingen er optaget på
bånd ved ESK 602 og bevidnet af 3 personer.”

Det fremgår ikke umiddelbart af rapportskemaet, om båndoptagelsen er fulgt med skemaet videre til
FTK og evt. senere videre til FE.

Observationen er if. rapportskemaet indberettet af en politiassistent fra bopælen ca. 6 km sydvest for
Odense. Der rapporteres om et lys set den 18. januar 1991 kl. 23.15 næsten lodret oppe på himlen, ret
stort, højt oppe, med hale (som contrail), ingen motorlyd. Efter denne en mindre efter (varierende
lysstyrke). Begge tydeligt hurtigere end almindelige rutefly og større.

Samme fænomen er indrapporteret af en 36årig konsulent fra Kalundborg, der på samme tidspunkt
fra stranden 10 km syd for Kalundborg ser et klart lysende gult lys fulgt af 34 mindre lys, der
forsvandt inden hovedobjektet. Iagttageren forklarer, at det tog 12 minutter for lyset at flyve fra

nordvest til sydøst, 180 grader, og at der blev efterladt
et røgspor, som stod i ca. 5 min.

Den medarbejder (formentlig vagthavende ved FTK),
der registrerer oplysningerne på det udfyldte skema,
skriver på bagsiden af det første spørgeskema om
vejret, at der ingen vind var, og at det var utroligt klart
med frost. På samme tidspunkt er der foretaget
lignende observationer fra Djursland, Nr. Snede,
Svendborg, Nakskov, Samsø, Gundsømagle og Lemvig.
Det noteres også, at ved forespørgsel til SOC Vedbæk
blev det oplyst, at man her intet havde, men at der var
rettet henvendelse til SOC fra Norge. Samme obs.
samme tid.

Med datoen 21/1 er yderligere tilføjet ”Langeland
(Tranekær). Samme tid. Havde hørt om en satellit, som
skulle være brændt op.” I dette tilfælde er der også
modtaget en række beretninger til SUFOI's
Rapportcentral. En af de mere spektakulære
beretninger er optaget af SUFOI's gruppe i Odense, der
her er gengivet fra Toke Haunstrups bog: »50 år med
ufoer  erfaringer fra halvtreds års rapportarbejde«,
SUFOI 2007:

”Fredag aften kommer observatøren gående med sin
schæferhund i byen Ringe på Fyn. Han har en radio
med, så han har mulighed for radiokontakt med sin
kone i hjemmet på deres helt egne frekvenser.

Da klokken er 23.20, får observatøren i nordvest øje
på et stort gråt objekt 4555 grader over horisonten.
Objektet er foran forsynet med en citrongul lampe, der
lyser omtrent som en billygte af de gamle, runde slags.
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Derudover ses fire andre lys i rombeformation, der nærmest minder om udstødningen fra et jetflys
motorer, men selv om det er i størrelsesordenen som en knyttet hånd i udstrakt arms længde, høres
ingen lyd overhovedet.

Efter at objektet langsomt har passeret 30 grader, slukkes det ene af de fire 'dyser', hvorefter ob
servatøren via radioen kalder sin kone, der over radioen bekræfter, at hun kan se tre dyser på himlen
med noget røg efter sig. Under radiosamtalen opstår der pludselig kraftig radiostøj, som om der var en
masse folk på den ellers lukkede kanal. Efter nogle få sekunder fungerer radioen igen normalt og uden
støj.

Herefter forsvinder objektet i horisonten efter ca. 4 minutters forløb i sydøst ned over
Kværnrup/Svendborg.

Formen på objektet kunne tilnærmelsesvis betegnes som en djævlerokke med sine vinger bukket
opad, men uden sin hale. Fra 'dyserne' kom der lysegrå røg, og objektet fløj lydløst omtrent som et
svævefly. Størrelsen var et sted mellem 10 og 19 meter.

Under observationen sås en vis reaktion på hunden, idet den mod sædvane havde halen lidt ind un
der bagbenene, men ellers opførte den sig normalt.”
Fænomenet, som beskrives i denne beretning, blev også rapporteret til SUFOI fra Gundsømagle på

Sjælland samt Silkeborg og Malling i Jylland. Efterfølgende viste det sig, at lysfænomenet på himlen
skyldtes en russisk satellit, der styrtede ned gennem atmosfæren og brød op i flere brændende stykker,
hver med en ”røghale” efter sig.

En af de danskere, der iagttog dette fænomen, var Toke Haunstrup fra SUFOI's Rapportarbejde, der
tidligere til UFONyt nr. 3, 1993, har fortalt herom: ”Formen på dette, jeg så, kan vel nærmest betegnes
som et kraftigt meteor efterfulgt både af en tydelig 'røghale' og op til flere lysende 'kugler'. Jeg mindes
hverken at have set en rombeformation eller et djævlerokkeformet objekt.”

En 40årig betjent ved Københavns Politis beredskabsafdeling rapporterer den 12. august 1991, at han
med en kollega kl. 02.30 fra deres patruljevogn i Ordrup vest for Skovshoved ser noget usædvanligt på
himlen. Den ene betjent troede, det var et fly. Den anden, at det var en radiomast. Da de så op i

I Hans A. Schrøders »Luftforsvarets grå eminence« gives et glimrende eksempel på, hvi1ke
praktiske problemer, man kunne slås med i forbinde1se med nogle af Kontro1 og Vars
1ingstjenestens første radaranlæg:

”F1yene havde fået bedre navigationsudstyr end tidligere, og indførelsen af identifikati
onssystemet IFF gjorde det let og sikkert at opnå et radarFIX fra kontrol og varslingstjenestens
enheder.

GCI Karup fik sin ilddåb allerede nog1e dage før den blev officielt etableret den 3. september
1951. Den bestod af de samme komponenter som GCI Værløse, nemlig en AMES 14 søgeradar
suppleret af en AMES 13 højdefinder. Stationen kørte normalt inden for normal daglig tjeneste
tid, som var fra 0800 til 1630. Om aftenen og om natten var stationen lukket ligesom resten af
kontrol og varslingssystemet, inklusive SOC, undtagen, når der var natflyvning. Ra
darstationens kaldesignal var SHOWBOAT.

Den 13. november 1952 om aftenen var der imidlertid folk på stationen, og da skete der lige
pludselig noget. Fra kl. 1816 ti1 2240 var der uafbrudt spor på scopet. De fleste fly dukkede op
omkring Vamdrup 50 sømil 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, 4550 sømil fra stationen. Hastigheden var ca. 240 knob. Højderne mellem
8.000 og 15.000 fod. Den næste dag skrev stationen en rapport til OC VEST, i hvi1ken man bad
om at få oplyst, hvilke højder der var blevet fløjet i, så man kunne kontrollere højdefinderens nøj
agtighed. Man var overbevist om, at der havde været tale om allierede overflyvninger, men man
sluttede dog sin indberetning med ordene:

'I forbindellse hermed gør stationen opmærksom på de sikkerhedsmæssige mangler, der er ved
en overflyvning, hvor ikke et eneste luftfartøj kan identificeres.'

Kontrol og varslingssystemet var endnu ikke modent til at køre i døgndrift, men her havde
vore allierede (?) i hvert fald leveret flyvevåbnet et probat incitament til at arbejde videre frem
mod et landsdækkende system i døgndrift med tilhørende jagerfly på et passende højt beredskab.”
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bunden, så de blå, hvide og gule lys i rodet orden. Flyvehøjden var 75150 m, og flyveretningen østlig
retning. På et tidspunkt kunne de ikke følge genstanden mere på grund af høje træer, og da genstanden
passerede patruljevognen, tiltede Polarisanlæggets display. Ruten var OrdrupvejHyldegårdsvej
Teglgårdsvej til vandet. Der blev foretaget en forespørgsel til SOC Vedbæk, som videregav den til ESK
602. Intet unormalt observeret.

En borger i Viby J. sender den l3. februar l979 en henvendelse til Flyvertaktisk Kommando for om
muligt at få oplyst nærmere detaljer omkring en hændelse, der skulle have fundet sted inden for
perioden 19.25. marts 1973, altså 6 år tidligere. En del mennesker skulle i (det opgivne have observeret
to flyvende genstande, der i ca. 3 timer  med mellemrum  cirklede i lav højde (3500 fod) omkring
Århus. Brevskriveren skriver videre:

”Det er blevet undertegnede oplyst, at et særdeles pålideligt vidne den pågældende aften kontaktede
flyvestation Karup og fik oplyst, at disse objekter var blevet observeret i Karup (RSR/TAR?), at man fra
flyvevåbnets side havde sendt REC fly, bestående af 2 jagere fra Skrydstrup, til området.” På denne
forespørgsel svarer FTK dateret den 22. februar 1979 med ref. OP2 307/UFO110:

”Emne: Forespørgsel ang. Uidentificeret objekt 1925 MAR 1973.
Med henvisning til Deres brev af 13 FEB 1979 skal det herved oplyses, at der ikke ved Flyvertaktisk

Kommando forefindes arkivmateriale der omhandler den omtalte begivenhed. Det kan til Deres
orientering yderligere oplyses, at Flyvevåbnet ikke sender fly op med det ene formål at identificere
rapporterede uidentificerede objekter, hvorfor denne oplysning må bero på en fejltagelse. Samtidigt kan
det oplyses, at det på grund af jordkrumningen ikke vil være muligt at observere et objekt der flyver i 3
500 fod over Århus ved hjælp af den på flyvestation Karup værende radar. (Flyvertaktisk Kommando er
ikke bekendt med forkortelsen RSR/TAR, men formoder, at De hentyder til GCA stationen). e.b. (navn
slettet)”

Den eneste fotosag, der findes i ufomappen, omhandler et foto af et dampudslip (fra et lokalt var
meværk) på himlen over Viborg fra 1974. En sag, som forfatteren for SUFOI allerede for år tilbage
efterforskede detaljeret, i øvrigt med god hjælp fra FTK.

Det kan også give anledning til at trække lidt på smilebåndet, når man dykker ned i det gamle
rapportmateriale og specielt ser på, hvorledes Kilden (dvs. observatøren) karakteriseres. Det skal
tilføjes, at det kun er på visse af skemaerne, at denne karakteristik findes. Langt de fleste er bestemt
brugbare i forbindelse med optagelse af en rapport, medens andre kan se mere pudsige ud, når man nu
bagefter ser dem på tryk.

Langt de fleste beskrives på skemaet som troværdige med bl.a. følgende betegnelser:
lød rolig og troværdig
meget troværdig
troværdig  god iagttager
nøgtern ældre dame
ung/normal/havde oplevet noget spændende
meget troværdig  rolig og
præcis beskrivelse af hændelse.

Andre opfattes også som troværdige med lidt andre betegnelser:
lød meget normal
lød meget normal, hverken ”fuld eller gal”!
mand på arbejde  lød helt normal
fornuftig  virkede lidt rystet . nøgtern ædru og interesseret
virkede normal og ædru
ivrig, men rolig og fattet
ufointeresseret  meget omstændelig i sin forklaring velbegavet og fornuftig
fornuftig (kvinde talte med i baggrunden)

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Visse observatører virkede måske troværdige i kraft af den oplyste uddannelse eller stilling:
saglig  ansat i Flyvevåbnet
fornuftig  rolig (medlem af luftmeldekorpset)
pålidelig (hjemmeværnsmand)
pålidelig (har flycertifikat)
lystsejler med kendskab til navigationl stjernebilleder
pålidelig  kendskab til fly
amatørastronom  meget saglig
er amatør astrolog (nåh, det var nok en smutter/red.)

Andre observatører lagde man måske knapt så stor vægt på:
rolig  dog lidt usikker
overreagerende/upræcis i sin skildring af hændelsen
måske lettere ”ulden”
en smule forvirret
afslørede stort kendskab til sagen  men må betegnes som tvivlsom
virker rolig og nøgtern/har dog ikke meget begreb om verdenshjørnerne.

Så er der de mere kortfattede, men rammende karakteristikker af observatører:
ædru  fornuftig  afbalanceret
brav
solid
jydsk

Generelt får man ud fra rapportmaterialet indtrykket af, at langt de f1este henvendelser fra
borgerne gennem årene er blevet taget seriøst, uanset indholdet.

Hvad sker der i dag, hvis en borger henvender sig til Flyvevåbnet? Der blev i forbindelse med
Flyvevåbnets offentliggørelse af uforapporterne for et år siden gjort opmærksom på, at alle civile
henvendelser til Flyvevåbnet om ufoberetninger fremover skal indrapporteres til SUFOI på www.
ufo.dk.

Det kan tilføjes, at SUFOI gennem flere år  altså også inden offentliggørelsen af ufomappens
indhold  har haft et glimrende samarbejde med Flyvertaktisk Kommando (FTK) i visse enkeltsager,
herunder også fotosager. Nu er denne praksis så i januar 2009 blevet formaliseret til begge parters
tilfredshed.

Hvad der sker rent praktisk, når en borger henvender sig til en mindre enhed eller andre dele af
Forsvaret om en ufoobservation, vides af gode grunde naturligvis ikke på nuværende tidspunkt.

Kopier af ufomappens rapporter har FTK løbende fremsendt til Forsvarets Efterretningstjeneste (FE),
der må antages at have foretaget en vurdering og en arkivering af rapportmaterialet. De første 5
rapporter i FTK's ufomappe vedrører alle observationer fra kl. ca. 19.05Z nytårsaften den 31. december
1978 af undergangen af den sovjetiske satellit Cosmos 1068, som også Ole J. Knudsen fra SUFOI's da
værende Alarmcentral modtog en mængde rapporter om. Et følgebrev dateret 5. januar 1979 med ref.
OP2 307/UFO108 fra FTK til FE omhandler netop de nævnte 5 rapporter, hvorom det i brevet hedder:

”Flyvertaktisk Kommando har ikke informationer om virksomhed, der svarer til de i rapporten
angivne observationer. Det skønnes imidlertid ikke udelukket, at det hidrører fra en 'satellitunder
gang'.”

Det kunne være interessant for visse rapporters vedkommende at se, hvilke undersøgelser, der evt.
efterfølgende er foretaget, og hvilke overvejelser FE måtte have gjort sig i sagerne inden arkivering.

I skrivende stund har forfatteren på vegne af SUFOI anmodet Forsvarskommandoen om aktindsigt i
dokumenter/mailkommunikation mv., der omhandler nøgleord og emner som ufo, uidentificeret
flyvende objekt, ufoobservation og uidentificeret radarekko. Der forventes, at der bliver udleveret en
række dokumenter fra Forsvarskommandoens arkiver  dokumenter, det skal blive interessant at

•
•
•
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•
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•

•
•
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•
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studere nærmere i detaljer.

Selv om der helt som forventet ikke er gjort epokegørende nye og sensationelle fund i det frigivne
rapportmateriale, kan rapporterne alligevel være spændende læsning. Rapportmaterialet er i sig selv
uhyre interessant historisk set, og Flyvevåbnets offentliggørelse af ufomappens indhold har endvidere
kunnet medvirke til at afmystificere ufodebatten i Danmark. Læsere kan selv gå på opdagelse i det
frigivne rapportmateriale på adressen: www.ufo.dk/ufomail/2009/um09105.php#01
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Civile og militærpersonel iagttager uafhængig af hinanden samme lysfænomen pa
himlen. Desuden er radar og jagerfly involveret i en spændende sag fra 1976. Blandt
utroligt mange relativt uinteressante sager i FTK's såkaldte ”ufomappe” er der i det
mindste en med en del mere substans i.

Sagen har tidligere været omtalt på forskellig vis i UFONyt, og
beskrivelsen af observationen i denne fremstilling er baseret på
de oplysninger, der fremgår af Flyvevåbnets offentliggjorte ”ufo
mappe”, suppleret med udfyldte uforapportskemaer, kor
respondance samt notater m.v. i SUFOI's Rapportarkiv.

Den 6. juli 1976 omtalte signaturen ”pe” i Aalborg Stiftstidende
en serie ufoobservationer aftenen før fra Flyvestation Aalborg.
Avisen anfører sin kilde som vagthavende assistent på
flyvestationen, oversergent O.H. Christiansen. Han oplyser, at
man omkring kl. 22.30 fik en melding fra en mand i Støvring,
om at han havde set en lysende genstand i luften over Frejlev
syd for Aalborg. Vagthavende udtaler til avisen:

”Vi kunne også se det, og lidt senere så vi noget længere vestpå, men det har muligvis været en
stjerne.”

Omtalen i avisen siger videre: ”at der ikke var noget sikkert spor på radarskærmen, men vagt
havende assistent oplyser, at man mener at kunne bestemme afstanden på den første observation til et
stykke syd for Frejlev, mens det var umuligt at anslå genstandens højde. Han oplyser videre, at det var
udelukket, at der var tale om fly.

Den tredje observation på flyvestationen foretoges kort efter de to første. En lysende genstand
passerede pladsen med stor fart fra vest mod øst, og observationen passer med observationer, der lidt
senere er foretaget i Østersøen.

UFO nummer fire passerede pladsen kort efter. Den kom fra vest og foretog umiddelbart over
pladsen et skarpt drej mod nord. Der var ingen lyd i forbindelse med objektet, men det udsendte et
pulserende lys. Også dette objekt bevægede sig med stor hastighed. Piloterne i de to jagerfly, der var i
luften under de første observationer, kunne ikke se objekterne, og brændstofbeholdningen tillod dem
ikke at fortsætte observationerne.

På flyvestationen udelukker man, at den flyvende genstand kan være det meteor,
der sent i aftes faldt ned i Jammerbugten.”

Samme dag som Aalborg Stiftstidende omtalte observationerne fra Flyvestation Aalborg, bragte dele af
dagspressen et RBtelegram med følgende oplysninger: ”Søværnets Operative Kommando og godt en
halv snes danske politikredse fik omkring midnat natten til tirsdag et utal af alarmopkald gående ud
på skibe i havsnød.

Gennem Skagen, Lyngby og Blåvand Radio sendtes meddelelser ud om at holde udkig efter
eventuel1e skibe i nød.

Først ved midnatstid blev problemet løst, da der kom melding fra et norsk skib i Jammerbugten i
Skagerrak. Skibets telegrafist oplyste, at der var sket et meteornedslag i Jammerbugten, og at
meteoren havde trukket en kraftig rødgul lysstribe bag sig.

Det var denne lysstribe fra rumaffaldet, der bevirkede de mange alarmopkald om et skib i havsnød.
SOK i Århus fik alene 27 meldinger, hvoraf flere var med seks til syv menneskers uafhængige
iagttagelser.”

Det er naturligt nok de første observationer tidligere på aftenen, der har SUFOI's store interesse.
Disse oplysninger tydede på en usædvanlig begivenhed på dansk område  en mulig radarvisuel ob

servation! SUFOI satte derfor straks medarbejdere i gang med at undersøge sagen, i første omgang ved
kontakt med det militære personel.

(Foto: Ole Henningsen)
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Hændelsesforløbet er i det følgende gengivet efter den senere rapport, som SUFOI's daværende
næstformand og leder i Nordjylland, Torben Birkeholm, udarbejdede efter besøg med et omfattende
interview den 29. oktober 1977 hos den civile observatør, daværende maskinfabrikant Bent Sønderby
Larsen, 43, fra Hæsum syd for Aalborg.

Det hele begynder i Hæsum ved 22.30tiden den 5. juli 1976. Bent Sønderby Larsen og hans søn går
over gårdspladsen ved bopælen. Sønnen får øje på en ”stærkt lysende stjerne” i sydlig retning, knapt 10

RBtelegrammet berettede i dele af dagspressen den 6. juli 1976 om de meteorobservationer, som ved
midnatstid aftenen i forvejen også var gjort landet over.
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grader over horisonten, og udpeger lyset for sin far. De lægger mærke til, at lyset bevæger sig op på
himlen, som en flyver med nordlig kurs. Lyset er hvidt som en projektør og bevæger sig roligt med
konstant hastighed.

På et tidspunkt tror de, at der er tale om et f1y, der har tændt en landingsprojektør, dog mener de
alligevel, at det er for svagt til at kunne være landingslyset fra et fly.

Mandens hustru bliver gjort opmærksom på fænomenet, og da de har studeret objektet et stykke tid,
bliver de enige om at ringe til Flyvestation Aalborg. Maskinfabrikanten går indenfor for at rapportere,
medens hustruen og sønnen holder øje med objektet og holder ham underrettet om situationen gennem
den åbne dør. Da manden får kontakt med vagthavende assistent, oversergent O.H. Christiansen, på
Flyvestation Aalborg, befinder lyset sig 4045 grader over horisonten, og den vagthavende oplyser, at
han og to kolleger også kan se lyset med det blotte øje i sydlig retning fra f1yvestationen.

Bent Sønderby Larsen kan via telefonen høre den vagthavende tale med radarfolkene, der bliver bedt
om at finde objektet på deres skærm. De rapporterer tilbage, at de intet kan se på radaren, selv om den
er rettet i den rigtige retning, fortæller observatøren senere til Torben Birkeholm ifølge den
udarbejdede rapport.

Da lyset befandt sig i ca. 60 graders højde, set fra Hæsum, kan man fra gårdspladsen se, at lyset i
virkeligheden består af tre lys, anbragt i hver sit hjørne af en ligesidet trekant, med en spids i
flyveretningen. Hvert lys i trekanten er på størrelse med en kraftigt lysende stjerne, og afstanden mel
lem lysene er 1012 mm i udstrakt arm. Lysene ændrer ikke på noget tidspunkt den indbyrdes afstand,

men det er ikke muligt at afgøre, om lysene ”hænger sammen”, eller om det er tre uafhængige lys i
formationsf1yvning.

Lige før ”trekanten” når zenith (lodret oppe), kan observatørerne i Hæsum høre en ”summende,
lavfrekvent lyd” fra fænomenet. Dette bliver straks rapporteret til vagthavende på flyvestationen over
telefonen, og den vagthavende udtaler: ”det lyder interessant, det må jeg skrive ned.”

Umiddelbart derefter taler den vagthavende om, at man vil dirigere nogle jagere af sted for at se
nærmere på fænomenet. I det samme råber hustruen fra gårdspladsen, at lysene slukkedes, og
observatøren siger derfor i telefonen til vagthavende, at han godt kunne spare sig at sende jagerne af
sted, for ”nu slukkede de”.

Udvalgte eksempler på dokumentationen i hændelsen 5. juli 1976. UFOspørgeskema udfyldt og
underskrevet af den civile observatør Bent Sønderby Larsen (tv.), hændelsesforløbet som beskrevet i
Torben Birkeholms interview med observatøren, SUFOImedarbejder Vagn G Andersens notat om
oplysninger fra besøg på Flyvestation Aalborg den 7. juli 1976 samt oversergent OH. Christiansens
udfyldte UFOspørgeskema.

(Foto: Ole Henningsen)



22

Den vagthavende på flyvestationen
har også set, at lysene blev slukket
”som når man trykker på en kontakt”,
og han oplyser, at flyene alligevel er på
vej, fordi de nok kunne få fænomenet
ind på deres næseradar, men at de nok
ikke kunne se lysene alligevel.

Vagthavende tilbyder at ringe
tilbage til observatøren, hvis han vil
høre, om jagerne har haft held med
sig. Derefter afbryder de samtalen, og
manden slutter sig til sin hustru og
søn udenfor.

Manden konstaterer, at den
summende lyd stadig kan høres, og det
indikerer, at objektet (1ysene), stadig
syntes at bevæge sig mod nord med
uændret hastighed  men nu altså
uden lys! Lyden kunne høres i 34
minutter og forsvandt, som når lyden
fra et fly ”fader” ud i det fjerne.

Bent Sønderby Larsen talte efter
det opgivne med vagthavende i 56
min., fra objektet kunne ses i 4045
graders højde, til lyset slukkedes i

zenith. Den samlede observationstid for ham og hans familie helt fra starten, og til lyden er forsvundet,
angives at ligge på ca. l520 min.

Fra Hæsum kunne man nu se og høre de jagerfly, der kredsede over området. Da Starfighterne til sidst
forsvinder mod Aalborg, bliver manden ringet op af vagthavende assistent, der oplyser, at pil0terne
intet havde set og intet havde fanget på deres radar. Samtidig spørger vagthavende, om man har set
mere fra Hæsum, efter lysene var blevet slukket? Hertil kan Bent Sønderby Larsen oplyse, at de havde
observeret et objekt eller ”lys” bevæge sig fra NV mod SØ, og som krydsede himmelbuen med fantastisk
fart! Hele turen tog højst 5 sekunder!

Den vagthavende fortæller derefter, at han havde spurgt, fordi man havde observeret det samme fra
flyvestationen!

Og med disse oplysninger slutter den nedskrevne beretning fra familien Sønderby Larsen i Hæsum.

En af SUFOI's rapportoptagere i området, Vagn G. Andersen, Nørresundby, kontakter med baggrund i
omtalen i Aalborg Stiftstidende allerede den 8. juli l976 vagthavende oversergent O.H. Christiansen, 3l,
og får ham under sit besøg i Oafdelingen til at udfylde et af SUFOI's ufospørgeskemaer. Heri beretter
han kort: ”Efter telefonopringning observerede jeg en kraftig lysende plet mod syd. Da jeg havde vagt,
talte jeg med vagthavende officer om det, og medens vi snakkede, og samtidig så på den lysende plet,
forsvandt den pludselig.”

Det er bekræftet, at den nævnte vagthavende officer (for Afvisningsberedskabet) i øvrigt var
flyverløjtnant og selv Starfighterpilot, men ikke i luften under hændelsen, som han dog overværede.

Senere lykkedes det SUFOI's Torben Birkeholm at få udleveret en kopi af den rapport, vagthavende
oversergent udfærdigede og videresendte til Flyvertaktisk Kommando (FTK) i Karup. Det drejer sig om
en af de gamle, militære formularer 3622, der har sin oprindelse helt tilbage i l946. I denne rapport er
hændelsesforløbet sporadisk nedskrevet kort efter selve observationen, og de fleste oplysninger bliver
herved bekræftet, selv om der også er nogle uoverensstemmelser i forhold til uforapporten fra den
civile observatør. Denne rapport fra Bent Sønderby Larsen er til gengæld af forskellige årsager først
optaget på et meget senere tidspunkt. Det er en kendt sag, at dette forhold naturligvis kan have
påvirket visse detaljer i beretningen.

SUFOI's forsøg på at gengive hændelsen med baggrund i
beretningen fra den civile observatør, som fortæller, at lyset,
som det ses i sidste del af observationen. i virkeligheden
består af tre lys, anbragt i hver sit hjørne af en ligesidet
trekant med en spids flyveretningen. Hvert lys i trekanten er
på størrelse med en kraftigt lysende stjerne, og afstanden
mellem lysene er 1012 mm i udstrakt arm.

(Tegning: Henrik Klinge Pedersen)
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Baggrunden for udfyldelsen af militærrapporten er i første omgang henvendelsen fra maskin
fabrikant Bent Sønderby Larsen i Hæsum, men samtidig er der i militærrapporten en vis sammen
blanding af, hvad der er observeret og meddelt telefonisk af denne civile observatør, og hvad der rent
faktisk er observeret af militært personel og noteret på skemaet på Flyvestationen.
Iagttagelsestidspunktet er på skemaet anført som 2246A (78 min. omkring dette tidspunkt), og
iagttagelsesstedet er anført som B. Sønderby Larsens bopæl samt fra EKYT WING OPS.

EKYT står for Flyvestation Aalborg, og WING OPS er vagthavende enhed (nærmest
”Kontrolcentralen”), der står for kontakten fra tårn til  i dette tilfælde  ESK 723 på FSN Aalborg. GCA
(Ground Controlled Approach) er et radarbaseret landingshjælpemiddel, der næsten udelukkende
anvendes militært. GCA udføres ved hjælp af en radar på jorden. Radarskærmen er opdelt i to dele, der
viser flyets position i hhv. det vandrette og lodrette plan. Ud fra oplysningerne på skærmen giver en
flyveleder instrukser om indflyvningen, således at piloten kan lande flyet sikkert. GCA er altså ikke en
radar, som den opfattes i gængs forstand.

Torben Birkeholms senere notater anfører, at der normalt er to personer i WING OPS, men den
anden, en konstabel, var ikke til stede på observationstidspunktet. I militærrapporten under punktet
”Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.)” noteres det:

”Meget kraftigt hvidt lys. Mens telefonindberetningen fandt sted, blev lyset observeret fra EKYT
WING OPS. Lyset forsvandt pludseligt  da Larsen holdt det 60 grader over horisonten i syd. WING
OPS holdt det ca. 10 grader over hor. i syd.”

Der er endvidere noteret: ”Svag brummen (motor) hørt af Larsens datter. Efter 30 sec. kom lyset
igen. Det var nu svagere og pulserede
mellem hvidt og rødt. Dette svage lys
forsvandt langsomt mod sydvest.”

På bagsiden af den udfyldte rapport
har O.H. Christiansen anført følgende
(af og til gør håndskriften og den
senere fotokopiering teksten noget
ulæselig):

”Mens dette svage lys forsvandt,
observeredes af Larsen plus WING
OPS og EKYT GCA (visuelt) (dvs.
radarobs. så lyset visuelt  ikke på sin
radarskærm. red.) et andet hvidt lys,
vinkelhøjde for Larsen max. 70
grader. For EKYT max. 30 grader.
Dette bevægede sig med stor
hastighed WNWØSØ observeret
direkte syd EKYT ca. 2310A.”

Det skal bemærkes, at Ole J.
Knudsen, daværende leder af SUFOI's
Alarmcentral, efterfølgende på
rapporten har noteret, om det evt.
kunne være et meteor. Oversergent
O.H. Christiansen fortsætter sine
notater  der ikke står kronologisk  på
bagsiden af rapporten:

”Kl. 2306A kom et nyt lys (hvidt
pulserende) ind fra vest. Da dette var
direkte syd EKYT, vinkel ca. 80
grader, drejede det til NØ. Drejet blev
foretaget på meget få sekunder og var
en ændring på mindst 45 grader.
Lyset forsvandt NØ. Sidste lys
observeret fra EKYT WING OPS.”

Under dette har SUFOI's Ole J.
Knudsen på et senere tidspunkt
noteret:

Forsiden af det af vagthavende oversergent O.H. Christiansen
udfyldte militære skema, form. 3622, som han videresendte til
Flyvertaktisk Kommando i Karup om bl.a. sine egnes og andres
iagttagelser fra Flyvestation Aalborg af lysfænomener den 5.
juli 1976.
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”Dette svarer ca. til den civile flyrute A8R4, som går over Flyvestation Aalborg. Er WING OPS klar
over, hvilke civile fly, der passerer?  det er man eks. ikke på FTK.”

SUFOI's rapportoptager Vagn G. Andersen anfører i notatet om sit interview med oversergent O.H.
Christiansen to dage efter tildragelserne:

”at lyset ligesom flyttede sig ganske lidt, samtidig mente han, at det ikke kunne være en kursæn
dring. Han havde svært ved at forklare, hvordan objektet forsvandt, idet det ikke forsvandt langsomt og
blev svagere. Det nærmeste han kunne sammenligne med, var da jeg spurgte, om det var som når man
slukkede

I Vagn G. Andersens notat hedder det endvidere:
”Personligt mener jeg, at der her er tale om en observatør af høj karakter pga.

1. Observatørens kvalifikationer inden for luftfarten.
2. Flyvevåbnet har offentliggjort hændelsen.
3. Flyvevåbnet erkender, at intet fly var i luften på det givne tidspunkt.
4. Var synligt visuelt og på GCA radar.
5. To fly blev ledt mod objekterne, men måtte vende om pga. brændstofmangel.
6. Der er udfærdiget rapport over hændelsen til Flyvertaktisk Kommando.”

Sidst i notatet hedder det bl.a.:
”Man kunne ikke ud fra radar billedet se, hvad det var, der befandt sig i luftrummet mellem

Flyvestationen og (Hæsum) Støvring, kun at der var noget.”
Det fremgår ikke af dette SUFOInotat, hvilke oplysninger der direkte mundtligt er givet af O.H.

Christiansen, og hvilke informationer der er hentet fra artiklen i Aalborg Stiftstidende.

SUFOI's forsøg på at gengive hændelsen med baggrund i beretning og udtalelser fra militært personel
fra Flyvestation Aalborg. Fra denne position sås et lys lavt på himlen, lidt til venstre for tv
antennemasten ved Frejlev, syd for Aalborg.

(Tegning: Henrik i Klinge Pedersen)
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SUFOI's daværende næstformand og
områdeleder i Nordjylland, Torben
Birkeholm, udarbejder den 15.
september 1976 en oversigt over sagen,
hvor han bl.a. noterer de mange
forskellige uoverensstemmelser og
uafklarede spørgsmål, der er vedr. de
opgivne observationer på forskellige
tidspunkter. Han nævner desuden også
mulige ekstra observatører fra Gandrup
og Støvring, der dog ikke optræder
senere i sagens akter. Det lykkes
åbenbart ikke at få oplysninger fra
disse, eller de har med aftenens senere
meteorobservationer at gøre.

Af notatet fremgår det tydeligt, at
flere lokale SUFOImedlemmer er
blevet involveret i at indsamle
oplysninger, uden at dette dog lykkes
her to måneder efter observationen.
Torben Birkeholm anfører i notatet, at

han mener, at observationen har stor værdi i kraft af de mange og velkvalificerede vidner. Han
fortsætter sin kommentar:

”En skam vi ikke fik tag i alle detaljer fra starten! Desværre har vi været i tidnød, og desuden er
flere af vidnerne dumpet ind lidt efter lidt, ligesom andre har været vanskelige at træffe. Vi klør på!”

En kommentar, som mange sikkert kan nikke genkendende til, hvis man gennem årene har været
involveret i frivilligt arbejde på fritidsbasis.

Oversergent O.H. Christiansen ønsker ikke at udfylde et af SUFOI's ufospørgeskemaer for mere end
det først observerede lys, der samtidig også blev iagttaget af familien Sønderby Larsen i Hæsum. For
som han sagde om de øvrigt noterede lys: ”Dem regner jeg ikke rigtigt for noget særligt, der er nok en
naturlig forklaring.”

Der kan være nogen forvirring i sagsakterne omkring, hvilke militære vidner, der har været in
volveret i hændelsen. Det er i Torben Birkeholms oversigt anført, at de to fly åbenbart blev sendt op på
foranledning af næstkommanderende (kaptajn) i ESK 723, der havde set objektet fra sit hjem i Klarup.
Torbens notat anfører desuden, at det
vidne, som OHC har anført i SUFOI
rapporten, ”er den ene af de piloter, der
blev dirigeret mod obj.” Dette er ikke
korrekt, men hidrører sikkert fra, at
OHC selv som vidne på SUFOI's ufo
spørgeskema anfører en vagthavende
officer. Denne var som tidligere nævnt
flyverløjtnant , og selv Starfighterpilot,
men under hændelsen, som han altså
overværede, befandt han sig på
Flyvestation Aalborg som vagthavende
officer for Afvisningsberedskabet
bestående af jagerfly Fl04 Starfighter,
der ikke blev scrambled og derfor ikke
nåede at blive sendt i luften, før lyset
slukkedes.

At der har været andre jagerfly i
luften nogenlunde samtidig med
observationen, er en anden sag.

FTK anfører i et senere svar til
SUFOI, at ”de omtalte Fl04 fly var fly

To jagerfly af typen Lockheed F104G Starfighter var
øjensynligt i luften under observationen, men piloterne så
dog intet usædvanligt under flyvningen.

(Foto: Fototjenesten FSN Aalborg)

Udvalgte eksempler på dokumentationen i hændelsen den 5.
juli 1976. Torben Birkeholms opstilling over vidner,
beskrivelser af detaljer, uoverensstemmelser og uafklarede
spørgsmål (tv.) samt hans senere første henvendelse til FTK,
svar fra FTK, notater om tlf samtale med major S.B. Hellden
(FTK) samt senest modtagne svar i sagen fra FTK.

(Foto: Ole Henningsen)



26

som returnerede til Flyvestation Aalborg efter en rutinemæssig flyvning og som ikke var involveret i
hændelsen, udover at piloterne blev forespurgt om de havde observeret omhandlede lysfænomen.”

Det fremgår ikke konkret af svaret fra FTK, om piloterne i luften var anmodet om at se efter lyset,
eller de først var blevet spurgt efter landingen. Dog tyder OHC's udtalelser til Aalborg Stiftstidende på,
at piloterne under de første observationer var gjort opmærksomme på disse, men at de intet kunne se,
og at brændstofbeholdningen efterhånden ikke tillod dem at fortsætte.

Torben Birkeholm opstiller for oversigtens skyld de mange oplysninger om observationer i et
”tidsskema”, og sender det efter telefonisk aftale i december l977 til den vagthavende oversergent O.H.
Christiansen i operationsafdelingen på Flyvestation Aalborg sammen med en lang række skriftlige
spørgsmål. Trods flere rykkere i løbet af 1978 kommer der dog aldrig svar på disse henvendelser.

Det kan naturligvis været afskrækkende i sig selv at skulle forsøge at besvare så mange uafklarede
spørgsmål om hændelser, der efterhånden ligger 12 år tilbage i tiden. En anden væsentlig årsag er
måske, at det også fremgår af oplysningerne i sagen, at flere af den vagthavendes kolleger driller ham
kraftigt efter omtalen af ”ufoobservationerne” i Aalborg Stiftstidende. Mobning er ikke et nyt fænomen.

Da man ikke umiddelbart ser ud til at kunne komme videre i sagen, ligger den stille i
SUFOI's rapportarkiv, indtil den igen dukker op i forbindelse med SUFOI's jubilæumsudstilling i
Aalborg den 5.13. februar l983  altså fem år senere. En mand henvender sig ved informationsskranken
og oplyser, at han og en bekendt har observeret det mystiske lysfænomen samme aften, hvor de havde
været på jagt i området omkring Lindenborg  i luftlinje godt 20 km sydøst for Flyvestation Aalborg.

Manden får to uforapportskemaer udleveret til udfyldelse, men i travlheden på udstillingen
glemmer man ærgerligt nok at få mandens navn og adresse noteret. Det vil jo også fremgå af
skemaerne. Desværre kommer skemaerne aldrig retur, men Torben Birkeholm har til gengæld fået
fornyet interessen for sagen og håber på ved direkte henvendelse til Flyvevåbnet at kunne nå et stykke
videre i efterforskningen trods den lange tid, der nu er gået siden den trods alt spændende ufo
hændelse fra Ålborgområdet i l976.

Torben Birkeholm gennemgår derfor igen sagens detaljer og henvender sig den 30. maj l983 til
Flyvertaktisk Kommando (FTK). SUFOI's henvendelse er adresseret til major Svend Nielsen, sådet er
åbenbart, at der har været en opklarende telefonisk kontakt først mellem Torben og FTK. I sin
detaljerede henvendelse forsøger Torben Birkeholm at fremlægge så mange oplysninger som muligt og
samtidig klarlægge, hvilke spørgsmål han umiddelbart mangler svar på i sagen fra de militære kilder.
Han anfører også, at han er klar over, at der efterhånden er gået så lang tid, at en del detaljer ikke
længere huskes af de implicerede, ligesom flere kan have skiftet tjenested.

Det fremgår endvidere, at SUFOI er interesseret i oplysninger om omfanget af eventuelle
undersøgelser inden for Flyvevåbnet og deres resultat. I det hele taget beder Torben Birkeholm om en
udtømmende beskrivelse af hændelsesforløbet, som han åbenbart formoder Flyvevåbnet må være i
besiddelse af.

I første omgang modtager Torben svar fra FTK, ref. Nr. OP2 307/UFOl47, dateret 8. juni 1983,
udarbejdet og underskrevet af major S.B. Hellden, der på det tidspunkt var chef for
Beredsskabsplanglægningssektionen ved FTK.

I sit svar meddeler FTK, at man modtog flere rapporter/henvendelser angående observationer af
lysfænomener den 5. juli l976. De af FTK foretagne undersøgelser viste, at det ikke drejede sig om civil
eller militær flyvirksomhed, men at fænomenet sandsynligvis kunne tilskrives et meteornedfald i
danske farvande. FTK afviser, at deres fly har været involveret i en ufojagt, da det i FTK's skrivelse
hedder:

”De i det tilsendte materiale omtalte F104 fly var fly som returnerede til Flyvestation Aalborg efter
en rutinemæssig flyvning og som ikke var involveret i hændelsen, udover at piloterne blev forespurgt
om de havde observeret omhandlede lysfænomen.” F104 Starfighter blev anvendt i Flyvevåbnet fra
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1964 og var stationeret på Flyvestation Aalborg, hvor flyets primære rolle var at afvise fjendtlige eller
ukendte fly, der nærmede sig eller trængte ind i det danske luftrum. F104 Starfighter var en
altvejrsjager, dvs. at den var i stand til at afvise/bekæmpe fjendtlige fly under alle vejrforhold.

Svaret fra FTK belyste kun i ringe grad de spørgsmål, som SUFOl's Torben Birkeholm havde stillet, og
svaret fokuserede tilmed ensidigt på det meteor, der senere på aftenen var iagttaget af mange
mennesker, og som havde afstedkommet andre henvendelser til FTK. Som det fremgår af dagspressen,
fik SOK i Århus alene 27 meldinger om lysfænomener på himlen omkring midnatstid.

Den første observation af lys på himlen den 5. juli l976, som var omtalt i Aalborg Stiftstidende med
militært personel fra FSN Aalborg som kilde og bekræftet af civile observatører, og tilmed
vidererapporteret til FTK på den militære formular 3211, bliver derimod overhovedet ikke kom
menteret eller omtalt af FTK. Torben Birkeholm er naturligvis ikke tilfreds med dette mangelfulde
svar, så den 30. august l983 sender han en ny henvendelse med 8 bilag, der understøtter hans
detaljerede spørgsmål til sagen. Han gør opmærksom på, at oplysningerne om et meteorfald ikke er
ukendte for SUFOI, og at FTK må have misforstået tingene, hvis man mener, at aftenens første
observation, der af forskellige vidner er anført som varende 1015 min, skulle kunne henføres til et
meteor.

Torben påpeger også, at det ikke stemmer overens med de oplysninger, som SUFOI har modtaget fra
personel fra FSN Aalborg og civil observatør, når FTK i sit svar anfører, at piloterne ”ikke var
involveret i hændelsen, udover de blev forespurgt om de havde observeret omhandlede lysfænomen”.

Torben Birkeholm spørger i sin henvendelse derfor meget konkret: ”Afveg de nævnte F104 fly fra en
evt. forud fastlagt kurs med det formål at bedre muligheden for visuel og/eller radarmæssig observation
af det nævnte fænomen?” Der spørges desuden til muligheden for at få oplysninger om arten og
omfanget af de af FTK foretagne undersøgelser vedr. de nævnte lysfænomener (observationen mellem
kl. 22.30 og 22.50 inklusive ).

Torben Birkeholm understreger afslutningsvis, at SUFOl's formål med at undersøge sagen er så vidt
muligt, at indsamle alle tilgængelige data med det formål at forsøge en identifikation på sagligt
grundlag, samt at undgå evt. mytedannelse omkring den nævnte observation.

Svaret fra FTK på Torben Birkeholms spørgsmål blev underskrevet af major M.F.S. Nielsen, chef for
Planlægnings og Efterretningssektionen ved FTK, ref. Nr. OP2 307/UFO148, dateret 8. september
1983. FTK svarer lidt kort for hovedet, at man ikke ser sig i stand til, som en tjenstlig sag, at komme en
besvarelse af SUFOI's spørgsmål vedr. de observerede lysfænomener nærmere end hvad der allerede
fremgår af FTK's svar dateret 8. juni l983. Det tilføjes yderligere i svaret, at såfremt SUFOI ønsker
yderligere oplysninger i sagen, så må man rette henvendelse direkte til de pågældende personer, idet
besvarelse af disse spørgsmål ikke kan betragtes som en tjenstlig pligt.

Torben Birkeholm tygger lidt på dette svar, men vil fortsat gerne på SUFOl's vegne forsøge at følge op
på sagen. Han kontakter derfor den 20. september l983 telefonisk major S.B. Hellden i Flyvertaktisk
Kommando. Dette fremgår af Torbens håndskrevne noter i sagen i SUFOl's Rapportarkiv. Torben vil
naturligvis gerne følge FTK's råd om at henvende sig direkte til de implicerede militærpersoner, men er
samtidig også nysgerrig efter at finde ud af, hvorfor FTK ikke kan besvare spørgsmålene som en
tjenstlig sag. Kan det tænkes, at nogen har fået mundkurv på i denne sag, eller hvorfor har det været
svært at følge op på sagen hos visse militære observatører?

Torben Birkeholm gør sig også på forhånd sine tanker om FTK's mulige identifikation af fænomenet.
Hvis FTK er i besiddelse af informationer, der identificerer fænomenet, vil dette måske alligevel ikke
komme frem, selv om SUFOI henvender sig til observatørerne.

Ifølge Torbens notater oplyser major Hellden, at det seneste svar fra FTK jo ikke var skrevet af ham
selv, men en kollega, da Hellden havde været på ferie. Hellden oplyser endvidere i løbet af tlf.samtalen,
at FTK faktisk havde bedt de pågældende personer på FNS Aalborg om at udtale sig. De havde nægtet
at udtale sig til FTK, idet man henviste til, at udtalelser på tidspunktet for observationen havde
medført generende bemærkninger og latterliggørelse fra kolleger på FSN Aalborg. Af denne grund
kunne FTK ikke bede de pågældende betragte besvarelse af spørgsmålene som en tjenstlig pligt.

Major S.B. Hellden oplyser endvidere om FTK's undersøgelser, at man i sagen havde kontaktet Ole
Rømer Observatoriet i Århus. Her har FTK fået at vide, at det observerede lysfænomen kunne skyldes
meteornedfald, og FTK opfattede observatørernes tidsangivelse som så forskellige, at
uoverensstemmelserne i forhold til meteorfaldet kunne tilskrives vidnepsykologiske forklaringer. Det
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oplyses videre i tlf.samtalen, at FTK heller ikke er i besiddelse af andre oplysninger fra militære kilder
om observationen. FTK gik derfor ikke nærmere ind i en undersøgelse af sagen og de nærmere
omstændigheder og konkluderede derfor som nævnt i tidligere svar til SUFOI.

Major S.B. Hellden pointerede endvidere, at fænomenet under alle omstændigheder ikke interes
serede FTK som et militært objekt, idet det ikke drejede sig om fænomener, der faldt ind under FTK's
ansvarsområde (dvs. ikke civil eller militær flyveaktivitet).

Major Hellden nævnte til sidst i telefonsamtalen med Torben Birkeholm, at han naturligvis ikke
ville afvise, at de implicerede på FSN Aalborg ville udtale sig til SUFOI. Der blev dog aldrig senere i
årenes løb etableret kontakt til de implicerede militærpersoner, der havde været involveret i sagen. Så
længere kom denne ellers interessante sag heller ikke i SUFOI regi.

Observationen er ikke omfattet af de observationsberetninger, der umiddelbart ligger i Flyvevåbnets
såkaldte ”ufomappe”, hvis indhold blev gjort offentligt tilgængeligt den 28. januar 2009. Dette
materiale omfatter kun årene fra 19782002. Når en del af sagen alligevel kan genfindes i ”ufomap
pen”, skyldes det udelukkende, at observationen i 1983 tages op af Torben Birkeholm overfor FTK.
Materialet om sagen i ”ufomappen” er derfor udelukkende de bilag, som Torben på SUFOI's vegne har
fremsendt, samt korrespondancen fra 1983.

Det er bestemt en fordel, at SUFOI har været en af parterne i denne sag, da man så har de fleste
dokumenter uden nogen form for anonymisering, som materialet ellers fornuftigt nok fremstår i
Flyvevåbnets ”ufomappe”. Observatørerne har tidligere på forskellig vis givet tilladelse til offent
liggørelse af deres navne. Der har derfor ikke været grund til at anonymisere deres beretninger i denne
nutidige redegørelse for sagen.

På trods af åbenlyse mangler i sagsakterne peger en nutidig gennemgang af hændelsen dog ret tydeligt
på:

at en civil observatør telefonisk kontakter FSN Aalborg og taler med vagthavende under selve
observationen
at det observerede lys bliver iagttaget samtidig fra FSN Aalborg af flere militære vidner
at et efterfølgende lys på himlen bliver iagttaget både af civile og militære vidner
at to F104 Starfighter jagere, der er i luften, bliver bedt om at se efter de(t) først observerede lys 
dog uden held
at jagerne i afvisningsberedskabet ikke scrambles, da dette er for sent, og lyset er forsvundet
at GCAradar personel får et mål på skærmen uden dog at kunne identificere det.

Det er bl.a. disse forhold, der gør denne observation til en af de mere specielle og usædvanlige i
dansk ufohistorie.

Aalborg Stiftstidende 6. juli 1976 Ritzautelegram i dagspressen 6. juli 1976
UFONyt nr. 6/1976, side 230
UFONyt nr. 4/1983, side 10/12
Udfyldt form. 3622 til FTK Spørgeskema til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring
angaaende observerede ”Raketter” 0.l.
UFOSpørgeskema udfyldt med oplysninger fra oversergent O.H. Christiansen 8. juli 1976
UFOSpørgeskema samt særskilte kommentarer udfyldt/underskrevet af Bent Sønderby Larsen 29.
oktober 1977
Notat udfærdiget af Vagn G. Andersen vedr. UFOrapport optaget 8/7 1976 på Flyvestation Aalborg
Notat udfærdiget af Torben Birkeholm 15. juli 1976
Div. korrespondance mellem Torben Birkeholm og FTK 1983 Tlf.samtaler mellem Ole Henningsen og
kaptajn Thomas Pedersen, FTK, 2010

•

•
•
•

•
•
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Spændende indberetninger fra Flyvestation Torshavn, fra Politiet på Thule Air
Base og fra andre grønlandske politimyndigheder.

Nogle af de specielle og spændende indberetninger til Flyvevåbnets offentliggjorte ufoarkiv er
videreformidlet af myndigheder på Færøerne og i Grønland. Også disse frigivne dokumenter er
anonymiserede, dvs. navne og visse andre data er slettet med sort tusch. I referatet af sådanne
dokumenter er disse sletninger i denne sammenhæng erstattet med krydser. Alle citater bringes med
original retstavning, formuleringer etc.

En 56årig maskinfører med ”normalt syn” indberetter til Politiet på Thule Air Base, 3970 Dundas, i
Grønland, at han den 5. januar 1981 kl. ca. 12.50 har iagttaget en flammende genstand på himlen.
Dette fremgår af en udfyldt rapportformular (Form 3622  her i maskinskrevet udgave) med journal nr.
1. 31181.

Observationsstedet anføres som PMountainvejen, hvor iagttageren kørte mod østsydøst ca. 800 m
øst for DET3vejen. Genstanden blev set i retningen ca. sydøst til syd i ca. 45 grader til ca. 30 graders
højde, hvor den forsvandt bag fjeldet.

På rapportens side 2 har iagttageren tegnet genstanden som en firkantet, flammende flade, der faldt
lige ned. Den lyste flammende som en mellemting mellem rødt og hvidt, hen imod gulligt som et julelys.
Den trak ingen ”hale” efter sig. Størrelsen: ”Den virkede stor”, og iagttageren tænkte på helikopteren,
som han troede faldt ned.

Under punktet om genstandens opførsel i luften (eksplosioner, røg,
lyd o.1?) noteres det: ”Intet blev hørt til lyd, hvilket iagttageren heller
ikke mente at kunne, idet han var kørende i en temmelig larmende bil.
Ingen røg. Det var næsten helt mørkt, men himlen var svagt blå i
iagttagelsesretningen, klart i vejret, ingen skyer.”

Oplysninger, der kan give holdepunkter for flyvehøjden, kan ikke
oplyses, men det anføres, at iagttageren havde en fornemmelse af, at det
var ”tæt” på, dvs. 3400 m.

Genstandens fart (formularens formulering: evt. antal sekunder, det
tog genstanden at gennemflyve en nærmere angiven strækning eller
vinkel angivet med et par pile): ca. 2 sek., virkede som ”normalt”
faldende, og ikke hurtigt som et ”stjerneskud”.

Det noteres, at iagttageren følte, at genstanden  hvis den ramte
jorden  ville ramme 56 km fra iagttagelsesstedet.

Denne skriftlige 2 siders rapport er tilsyneladende udarbejdet den 16.
januar 1981, og den indsendende myndighed er anført som: POLITIET
PÅ THULE AIR BASE, 3970 Dundas. I overensstemmelse med øvrige
dokumenter i Flyvevåbnets offentliggjorte ufomappe, er detaljer om
navn, stilling m. v. på rapportens udarbejder anonymiseret ved ud
stregning med sort tusch.

På en tilføjet side 3 den 20. januar 1981 står der:
"Der er her til kontoret indløbet oplysninger om, at flyvende uidentificerede objekter meget ofte ses

observeret i forbindelse med, at der f.eks. i et område har været jordskælv eller f.eks. vulkanudbrud. I
den forbindelse skal det nævnes, at der dagen før nærværende observation blev registreret et jordskælv
i Thuledistriktet, hvilket vil sige den 5. JAN 1981 kl. 1447 GMT (kl. 1047 l0kal tid for TAB). Positionen
for jordskælvscentret var 76,08 N, 67,82 W liggende 10 km under jordoverfladen, styrken var 4,1 målt
efter Richterskalaen.

Nærværende jordskælvscenter er beliggende nøjagtig 50 km ca. SØ for Thule Air Base, mellem P
Mountain og Savigsivik. Observationsretningen for det flyvende objekt den 5 JAN 1981 er ca. retningen
mod jordskælvscentret.”

Observatørens skitse af det
observerede objekt på
himlen.

(Foto: Ole Henningsen)
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Rapportskriveren tilføjer: ”Fortsat samme dag. Det skal bemærkes, at undertegnede den 5. JAN
1981 kl. 1305, straks efter anmeldelsen, talte med xx xx, JSite, for at høre, om man der på
radarstationen havde observeret noget, hvilket ikke var tilfældet, idet man 'ser den anden vej'.

Endvidere kontaktede jeg RAPCON kl. 1308. Heller ikke her havde man observeret noget på radar
(flyradar), og efter en nærmere undersøgelse kunne det konstateres, at man ikke manglede eller
savnede noget fly eller helikopter over Nordpolarområdet.”

Begge de to nye tilføjelser er forsynet med underskrift m.v., der er fjernet i forbindelse med of
fentliggørelsen af dokumenterne. På et medfølgende landkort over området er indtegnet iagttagelses
sted og retning.

Rapporten er endvidere vedlagt en telexmeddelelse om jordskælvet skrevet af den danske forbin
delsesofficer ved Thule Air Base og stilet til ”ionlab” på basis af oplysninger fra USGS, National
Earthquake Information Service, om det nævnte jordskælv.

Det fremgår af følgende dokument, at disse oplysninger er fremsendt til Politimesteren i Grønland, der
den 2. februar 1981 videresender materialet til Grønlands Kommando i Grønnedal. Grønland er en
selvstændig politikreds i rigsfællesskabet. Politikredsen er organisatorisk placeret under
Justitsministeriet, og Politimesteren, der har ansvaret for administrationen, er placeret i Nuuk.

Grønlands kommando, GLK, ledet af en stabschef, er en niveauII myndighed direkte underlagt
Forsvarskommandoen (2010) med bl.a. følgende opgaver: Det militære forsvar af Grønland,
farvandsovervågning, suverænitetshævdelse, eftersøgning og søredning, samt fiskeriinspektion og
støtte til det grønlandske samfund mv.

Fredag den 6. februar 1981 kommer en ret så spændende tilføjelse til den tidligere observationsberet
ning udarbejdet af den ihærdige politimedarbejder i Thule:

”FORTSÆTTELSESRAPPORT vedr. lysfænomen iagttaget ved Thule Air Base den 5. JAN 1981.
Basecommander xx xx, Thule Air Base, meddelelte mig den 22. JAN 1981 at chefen for xx, xx xx

havde observeret det flyvende objekt/lysfænomenet på deres radar den pgl. dag til trods for, at jeg
ikke var blevet underrettet derom, da jeg straks efter den telefoniske anmeldelse hertil, rettede

telefonisk henvendelse til xx.
xx xx var imidlertid bortrejst på ferie den 22. JAN 1981. xx xx, Thule Air Base, har i dag til

undertegnede via xx xx forklaret, at man den 5. JAN 1981 kl. 1350 på radaren observerede et
uidentificeret flyvende objekt i retning af 165 grader retvisende fra basen (240 grader fra magnetisk
nordpol).

Afstanden var ca. 15 nautical miles. Hastigheden var meget langsom, idet det bevægede sig mod øst
med en fart af 2040 knob.
Fra den specielle radar,
objektet blev observeret, er
det umuligt at nøjagtigt at
sige, hvilken højde, objektet
befandt sig på, men det var
mellem 2.000 og 30.000
feet.

Med hensyn til objektets
størrelse oplyses det, at det
gav ca. samme signal som
hvis det havde været et fly
af typen C14 (det/de sidste
bogstaver af flytypen kan
ikke læses på
dokumentet/red.). Objektet
blev observeret på radaren i
2030 sekunder.

xx xx oplyser på
forespørgsel, at årsagen til,
at jeg intet fik at vide ved
min henvendelse til xx xx

Den oprindelige rapport med tilføjelser samt telex omjordskælv og kort
over området. De sorte udstregninger viser myndighedernes
anonymisering af de frigivne dokumenter.

(Foto: Ole Henningsen)
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den 5. JAN 1981,
sandsynligvis er! den at
man ikke ønsker at oplyse
om noget, 'der ikke bør
være der', idet det ofte
regnes som fejl ved
radaren. Endvidere er
sådanne ra
darobservationer ikke
sjældne idet man
gennemsnitlig en gang
hver anden til tredie uge
har 'et signal der ikke bør
være der'.”

Denne ”Fortsættelses
rapport” fra Thule mod
tages og videresendes af
Politimesteren i Grønland
den 26. februar 1981 i en
skrive1se med Journal Hj.
nr. 06.032/81 til Grøn
lands Kommando i Grøn
nedal om observationen af
lysfænomenet den 5.
januar 1981 fra Thule

området. Skrivelsen er med j. nr. st/mm stilet til Grønlands Kommando, 3930 Grønnedal og 1yder:
”I tilslutning til den herfra den 2. februar 1981 fremsendte beretning fra politiet Thule Air Base

vedrørende observation af lysfænomen den 5. januar 1981, fremsendes hermed en supplerende
beretning fra politiet, hvoraf fremgår, at et uidentificeret flyvende objekt på det pågældende tidspunkt
tillige er observeret på de amerikanske styrkers radaranlæg.”

Dateret den 2. marts 1981 er der udarbejdet en kommentar til den modtagne indberetning fra Politiet
ved Thule Air Base. Det er tilsyneladende en medarbejder ved Grønlands Kommando (GLK), der er
ansvarlig for kommentaren, som knytter et par rettelser samt forsøg på forklaring til den originale
indberetning og i sin helhed lyder:

”Kommentarer til indberetning fra Politiet Thule AB vedr. observation af lyssignal.
Det fremgår af oplysningsskemaet at xx kl. ca 1250 lokal tid iagttager et faldende lysende fænomen

i SØlig retning og kl ca 1300 (tidspunkt ikke direkte anført) informerer politiet TAB (Thule Air Base)
om fænomenet, der af HJS (må være observatørens initialer, der ikke er blevet slettet/red) antages at
kunne være nedstyrtende helikopter.

Det fremgår ikke om Politiet
informeres via bilradio eller om andre
(brandstationen) er blevet informeret
først, eller om xx er kørt tilbage til basen
for mundtligt at informere Politiet.
Skemaet er dateret 16/1 men det
fremgår ikke hvornår xx har givet de i
skemaet anførte mere udførlige
oplysninger. Der anføres i tilføjelserne at
jordskælvet indtraf 5/1 kl 1447, men
ifølge signal fra usgs skete jordskælvet
4/1 1447z = 1047 lokal tid, altså ca 26
timer før xx iagttagelser.

Tidspunktet for iagttagelsen er xx
lokal middag, men i mørketiden ved
nymåne, hvor selv sydhimlen er mørk,
men afstandsbedømmelse af uidenti
ficeret genstand der iagttages som lys

En af radarerne ved Thule Air Base.
(Foto: Air Force Space Command)

Den supplerende beretning fra Politiet ved Thule Air Base fortæller om
radarmålet og sendes efterfølgende af Politimesteren i Grønland videre til
Grønlands Kommando.

(Foto: Ole Henningsen)
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uhyre vanskelig, snarest umulig,
ligesom størrelsesangivelse er
umulig, når afstand ikke kendes.

Nordlys forekommer sjældent
ved Thule, kun ca 10 % af tiden,
og vil ses i sydlig retning.
Iagttagelsen kan således være et
nordlys i 100 km højde flere
hundrede km, syd for Thule AB.
Iagttagelsen kan også være et
afgrænset område på
bjergskråningen mod P
Mountain der tilfældigt oplyses
af en projektør der langsomt
Iyser ned over skråningen.”

Navn, underskrift m.v. på
kommentaren er fjernet i forbin
delse med offentliggørelsen af
dokumentet. Det fremgår ikke
direkte af dokumenterne, men
rapporten er naturiigvis senere
videresendt til danske
myndigheder, bl.a. Flyvertaktisk
Kommando i Karup (FTK), hvor
den findes i Flyvevåbnets
ufomappe, samt efterfølgende 
som andre uforapporter 
arkiveret hos Forsvarets
Efterretningstjeneste (FE).

Politiet i Godhavn i Grønland modtager den 25. oktober 1983 en henvendelse om en ufoobservation
gjort af en lokal beboer. Dette meddeles straks videre til Grønlands Kommando (GLK) i en te
lexmeddelelse, der senere sammen med politiets rapport af GLK er videresendt til FTK. Politiets rap
port med Journal nr. J 5 13/83 lyder i sin helhed:
”RAPPORT
XX, boende xx i Godhavn der skulle have observeret en uidenficerede objekt UFO fredag den 21. OKT
1983 kl. ca. 0425 fra Alderdomshjemmet, Estap avk., 3953 Godhavn sammen med en anden pige blev i
dag kl. 1020 personligt kontaktet af undertegnede. Hun forklarede, at hun havde arbejdet fredag nat i
Alderdomshjemmet som nattevagt sammen med en anden pige ved navn xx xx, hvor hun kl. ca. 0425
observerede en objekt en meget lysende lige over horisonten sydøst for byen og meget langt afstand,
medens hun kikkede på den nærmede den sig, hvor den til sidst meget klart. Derefter holdt den sig på
samme position i ca. 1 times tid.
xx xx havde også set dette. Afhørte havde i første omgang troet, at dette var synsbedrag, med da denne
pige også kunne se den var hun klar over, at dette var ikke synsbedrag. I dette 1 times tid havde denne
objekt flyttet sig ca. 40 cm mod syd.
Medens hun kikkede på denne objekt bemærkede hun, at der var tre personlignende skikkelser i selve
kuple, hvor de to yderste var helt sorte og de bevægede som om de arbejde i et eller andet. Men den
midterste havde ikke bevæget og dennes hoved var sort og kroppen var helt rødt og underkroppen også
sort.
Afhørte havde åbnet vinduet for at prøve, om der hørtes nogen lød, men kunne intet høre. Pludseligt
farer objektet i meget hurtigt fart mod hende, hvorfor hun gemte sig og flygtede til andet værelse
sammen med xx xx. Da de kikkede ud igen var den standset igen og holdt den i luften.
Kl. 0530 begyndte den at bevæge sig igen, men denne gang opad, hvor den fortsat og forsvundet helt.
Efter ca. 5 min. efter kom den pludseligt igen på samme position igen, indtil kl. 0550. Og denne gang
forsvandt den igen opad i meget hurtigt fart. Senere havde de ikke set objektet.” Navnet på rapportens
udarbejder  en politiassistent  er fjernet inden offentliggørelsen af dokumenterne.
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Onsdag den 2. november 1983
udfærdiger en medarbejder ved
Politiet i Egedesminde en rapport
om en ufoobservation. Han frem
sender sine oplysninger til Grøn
lands Kommando (GLK). Det
fremgår af andre dokumenter, at
GLK straks ved denne første
henvendelse videresendte oplys
ningerne i en telexmeddelelse, som
er registreret hos Forsvarskom
mandoen (FKO) den 3. november
1983. Meddelelsen er af GLK
fremsendt til RDFQE/FE og til info
til RDFQC/FKO. Meddelelsens
klassifikation TIL TJENE
STEBRUG er overstreget.

”Politiet i Egedesminde har
oplyst at fire pålidelige personer i
Egedesminde har obs en flyvende
genstand to gange. Første gang
022145z til 022215z. Det andet
tidsrum er ukendt. Ligeledes har et
skib i farvandet obs en lyskegle i
skyerne.

De to første obs drejede sig om
en genstand som bevægede sig
langsomt og viste røde lys samt et
kraftigt hvidt retningsbestemt lys.
Den første genstand form beskrives
som aflang (luftskibsform) og den
anden som kuppelformet. FIC (fic
bgst) oplyste at der ikke havde
været noget at obs på radar i det
pågældende tidsrum. Politiet i
Egedesminde blev anmodet om at
optage rapport.”

Politirapporten i Egedesminde har
følgende ordlyd:

”xx, pnr. XX, XX, henvendte sig
d.d. kl. 1945 til mig personligt, idet
jeg i anledning af anden
politiforretning befandt mig på
Wille Brandtsvej, Egedesminde.
Han forklarede, at han i tiden
mellem kl. 1845 og 1935 d.d. fra
sin bopæl havde observeret 2
uidentificerede objekter over Ma
nitsokøen. Iagttagelserne var gjort
sammen med 3 andre personer.

Den først UFO havde han holdt
under observation i ca. 1/2 time fra
kl. 1845 og havde form nærmest
som et luftskib. Han så først et
hvidt lys højt oppe i luften over
Manitsoqøens fjeld. Objektet lyste

Luftfoto af Thule Air Base ved sommertid

Thule Air Base (TAB) er en amerikansk militærbase med
lufthavn i det nordvestlige Grønland. Basen blev i 1950erne
under Den Kolde Krig opført som et tophemmeligt projekt
under kodenavnet ”Operation Blue Jay”.

Gennem årene har basen desuden fungeret som
radarstation. Dels i forbindelse med fredelige formål som
meteorologi, dels militært bl.a. som en del af de
varslingssystemer, der skulle kunne advare USA ved et
eventuelt missilangreb.

I1961 blev Ballistic Missile Early Warning System
(BMEWS), som det første anlæg sat i funktion under navnet
(JSite). Det skulle give varsling om affyring af ballistiske
missiler. Oplysningerne blev videresendt til NORAD i
Cheyenne Mountain i Colorado, USA, hvor man her skulle
beslutte yderligere handling.

I 1980erne iværksatte man udskiftninger af de
efterhånden gam1e radaranlæg og lod dem erstatte af nogle
nyere og mere moderne. I 2006 startede igen en
modernisering af området.
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med et hvidt projektørlignende lys ned i vandet mellem Manitsoq og Angissoq og rettede derefter
projektøren mod fjeldet på Manitsoq, hvorefter den lyste i nordlig retning. Objektet lignede nærmest en
kahyt og efterhånden blev der tændt flere hvide lys, måske 45 på stribe. Derefter tændtes en meget
stærkt hvidt lys ovenpå objektet. Det lignede nærmest en toplanterne på et skib, men til forskel herfra,
havde dette lys nærmest karakter af en projektør, der lyste meget kraftigt fremad. Dette lys sad forrest
på objektet. Genstanden begyndte nu at bevæge sig mod nord, for herefter at forsvinde i nævnte
retning, ca. 1/2 time efter første observationstidspunkt.

Da objektet var forsvundet bemærkede anm. nu en anden genstand over Manitsoqøen. Denne
genstand havde form af en rund, boldlignende genstand. Den dukkede pludselig op bag ved Manitsoq
øen og var oplyst med et hvidligt lys. Objektet lyste nu ind mod land (Ausiaitøen) og herefter mod
Manitsoqfjeldet. Objektet befandt sig også et godt stykke over vandet og begyndte at bevæge sig sydpå i
langsom glideflugt, samtidig med at den dykkede let nedad mod vandet.

Den satte nu farten lidt op og pludselig tændte den 2 røde lys, der lyste konstant og var meget
skarpt. Lyset blev tændt nedenunder objektet, og dette skete ca. over Kajoqøen. Straks efter blev der
tændt et nyt hvidt lys nedenunder de 2 røde lys. Dette lys var væsentlig skarpere end det oprindelige
hvide lIys. Objektet forsvandt herefter sydpå, hvor det forsvandt ca. kl. 1935.

Anm. som hans 3 øvrige mediagttagere benægtede, at de kunne have taget fejl af et skibs lanterner,
ligesom de 2 røde lys på det sidst observerede objekt kunne være lanterner ved havneindsejlingen til
Egedesminde. Disse lanterner blinker iøvrigt.

Objekterne var så langt over havets niveau, at det ikke kunne dreje sig om søfartøjer.
Anm. eller de øvrige havde ikke hørt motorstøj fra objekterne. Såfremt det havde været luftfartøjer

af den gængse type, ville de have kunnet høre det, idet afstanden fra observationsstedet til objekterne
skønsmæssigt udgjorde ca. 1 km.

Undertegnede foretog herefter i tiden mellem kl. 20002050 observationer forskellige steder påbyens
højdepunkter sammen med anm., men herunder blev der ikke gjort observationer af interesse.”

Underskrevet af en politiassistent med navnet bortredigeret. Politiassistenten er særdeles ihærdig,
og han fortsætter med yderligere kommentarer på sin første rapport:

”Grønlandskommandoen ved vagthavende officer tlf. underrettet kl. 2130. Han kunne oplyse, at der
på nuværende tidspunkt ikke var indløbet andre meldinger om UFO'er over Egedesminde.
Egedesminde Radio ligeledes kontaktet og underrettet. De havde heller ikke modtaget meldinger om
UFO'er. De kunne oplyse, at flg. skibe var anløbet havn i Egedesminde indenfor det relevante
tidspunkt. 1) 'Bistrup' kl. 1915. 2) Passagerskibet 'Tugdlik' kl. 1940 fra lakobshavn og 3) p/k 'Elith
Knudsen' kl. 1945 fra Christianshåb.
Ingen skibe var udsejlet pådet
relevante tidspunkt.

Grønlandskommandoen meddelte
tlf. kl. 2215, at der ingen luftfartøjer
havde været i området på det påg.
tidspunkt. Derimod var der så småt
ved at indløbe andre meldinger om
UFO'er i området omkring
Egedesminde, men det tillagdes på
nuværende tidspunkt som
rygtedannelser.

Egedesminde Radio meddelte tlf.
kl. 2215, at man havde en opringning
fra KGHskibet 'Orsiaat', Godthåb,
hvor besætningen kort før kl. 2200 i
dag havde observeret et meget skarpt
hvidt lys oppe i skyerne over
Qutdlissat. Det skal dog bemærkes,
at det ikke var i den anledning, at
besætningen opkaldte Egedesminde
Radio, men blev gjort bekendt med af
telegrafisten på E. R., at der var gjort
observationer af UFO'er her i byen i
aften, hvorpå man fortalte om
ovennævnte observationer. 'Orsiaat'
skulle iøvrigt anløbe havn i
Egedesminde i morgen.”

Den skriftlige rapport om en ufoobservation den 14. november
1983 indberettet til politiet i Godthåb.

(Foto: Ole Henningsen.)
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I det offentliggjorte materiale fra Grønland findes en ufoberetning tilsyneladende udarbejdet af en
privatperson den 14. november 1983 og ifølge påtegning indgået til Politiet i Godthåb, formentlig 16.
november 1983. Herfra ses af en (meget svag) påtegning, at rapporten også har været videresendt til
Grønlands Kommando (KLG), hvor den har Jr. nr. 351.2.

Rapporten lyder i sin helhed: ”Nu har jeg endelig set ufo'er. Mandag d. 14 November 1983, Kl.
01.43…

fig.1.: Der var to lysende pletter, de kom fra Øst til Vest hver gang, fra store Malene til Nordlandet.
Jeg lå i min seng og kunne ikke sove, så drejede jeg hovedet op imod vinduet for at se om det var

blevet stjerne klart, eller om det evt. var blevet bedre vejr. Ca. 2 sek. efter jeg kikkede op kom der een
Iysplet, lidt stærkere end en stjerne, så tror jeg at der er et stjerne skud, men da der kommer en lysplet
mere, paralelt med den anden men lidt bagude, for jeg op og åbner vinduet, jeg betrakter dem længe
(Ca 45 sek.) Så tager jeg kikkerten for at se om det skulle hjælpe, men de var stadigvæk lige utudelige,
de fløj meget upræcist, og til sidst krysede de hinanen, og forsvandt. Opservationstid. ; 78 sek.

Fig. 2.: Der gik ca. 1 min. da der kom to til, men med en meget mindre afstand af hinannen. Jeg var
stadig i vinduet lige der, 3e9 prøvede at se efter dem i kikkerten, men jeg kunoe ikke fange dem, pg så
så med øjnene igen. De forsvandt hurtigt igen. Opservationstid. ; 45 sek.

Fig. 3.: Der gik nu mere end 4 min. før der skete noget, men jeg fandt ud af at hvis der viste sig
noget mærkligt på himlen igen, så ville jeg ikke ligge her inde mere. Jeg hører to personer snarke nede
på vejen, sætter mig op i sengen for at se hvem det er, men jeg kender dem ikke, så ser jeg 4 lyspletter
komme over blokken (jeg vil regne med at de var omkring 500600 meter oppe hvergang) denne gang
var der 4 lys samlet i en række, om farten kan jeg ikke sige andet end de var 3 sek. om at komme fra
min blok og langt ud over vandet ved Nordlander, og det er hurtigt. Jeg åbnede vinduet for at kalde på
de to mænd, jeg råbte halvhøjt. : 'Se der, se der' og peger op på lysene, de to mænd vender sig nervøst
om og err i retning af min arm, men de forsvinder lidt efter, så fortalte jeg om de lys der lige havde
været, så spurgte de om det var som lyn, men det var det jo ikke, jeg bad dem om at se efter når de gik
hen ad vejen, det skulle de nok. Nu ville jeg ud og kikke, så jeg hopper i tøjet, og tager min kikkert og
lister ud (Det skal lige siges at min far er orienteret om 'sagen' men han nåede ikke at se dem.) så. jeg
gik ud af det røde etage hus og op på fjeldet bag min blok og mill. Barakken.

Nu er jeg meget interseret i 'ufo fænomenet'. Jeg har læst en del forskellige artikler om sådanne
opservationer, så jeg var helt ivrig. Jeg stod der oppe i ca. 1015 min., da der viser sig noget igen, det
kommer stadig ude fra øst, eller nærmere betgnet lige over store Malene denne gang var der kun een,
den kom ganske langsomt hen over byen jeg brugte ikke kikkerten fordi at det nok ikke ville hjælpe
særlig meget, da denne ene er væk kommer der tre til i denne form.:

Det sker en gang til at de kommer over igen,
henholdsvis 1, 2 ell. 3. Den næste gang der sker
noget, sker det ude fra Malenebugten, de kom
samlet op fra foden af Store Malene, og i de fløg i
denne form …

De vendte og vred sig som en vand dråpe i
langsom gengivelse. Nu vidste jeg at der var 5 lys, så
jeg havde nu noget at regne med. Der gik omkring 20
min. imellem hver opservation, så jeg havde næsten
vændet mig til hvornår de ville komme frem, og jeg
vidste at de ville komme ude fra Malene af. Hver
gang at de fløj over, kom der en projektør lysende op
imod dem ude fra vandet hvor der lå en trawler og
lyste ned på vandet, så hvis der er nogen som måske
også har set dem, så er det manden ved projektøren
på den trawler.

Alle de gange jeg så dem kom der ikke en lyd fra dem. De sidste 2 gange de var fremme, så jeg efter
dem i kikkert og det ligned nærmest
en mat kalk. hvid fugl.:

Eller også var det af denne form.:
der bare vippede hele tiden.

Jeg tænkte om det kunne være en
fugl eller flere, men de kan ikke flyve
så roligt og slet ikke så hurtigt. (ved 3.
opservation). Nærmere oplysning på
tlf. xxxx Kopier sendt til flg. i
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Danmark: XX, XX, XX, XX,XX samt til Politiet i Nuuk.
Tro det eller ej. denne beretning er sandfærdig.”

En medarbejder ved Politiet i Angmagssalik (i dag: Ammassalik) udarbejdede den 5. maj 1984 denne
notits med Journ. nr. J 517/84 vedr. en observation den 21. oktober 1983:

”NOTITS  vedr. observation af en lysfænomen fredag den 21. OKT 1983 kl. 0200 – 0300
XX XX, der havde hjemmevagt tilkaldte undertegnede over radion den pgl. nat kl. 0200 råbende

over tjenesteradioen 'I xxxxxx, du vil nok ikke tro på mig, jeg ser en UFO mellem Kulusuk og Kuum
miut'. Jeg anmodede ham derfor at han kører forbi mig, således jeg kunne tage nogle billader, hvilket
han gjorde.

Lysfænomenen blev herefter også af mig observeret på samme sted, som ovenstående opgivet, men
nærmere Kulusuk. Lyset er ret stor oig var meget srtørre en alm. stjerne, og var meget klart. Vi havde
den under observation i een time uden at den reagerede eller på noget andet måde flyttede sig fra sit
position, hvorfor jeg kørte hjem igen.

Næste dag var den der igen, hvorfor jeg troede, at det var nordstjernen, men trejde dag var den væk.
Den 26. OKT 1983 kl. 0223 havde pb. xx xx observeret et lignende, men i døgnrapporten beskrevet,

som værende nordstjerne. Jeg vedlægger negativet, som kan fremkaldes. Jeg har taget flere billeder,
men havde fået rystelser, hvorfor der kun er, som ikke var rystet.

Vi har desværre ingen blanketter / skemaer, der er beskrevet i Politimesterens Dagbefaling I nr. 14.
POLITIET I AMMASSALIK, den 05. MAJ 1984”
Navn mv. på medarbejderen, der har udarbejdet notitsen, er fjernet inden offentliggørelse, men af et

efterfølgende dokument fremgår det, at der må være tale om stationslederen. Notitsen og negativer
sendes ifølge dokumenterne fra Politiet i Angmagssalik til Politimesteren i Grønland i Godthåb,
hvorfra den med ref. Hj. nr. 06.0312/84 mv/mdc den 22. maj 1984 videresendes til Grønlands
Kommando i Grønnedal med bemærkning om, at negativerne returneres efter eventuel aftryktagning
med henblik på genudlevering til stationslederen.

I Grønlands Kommando er sagen journaliseret som GLK 00759, Jr. nr. 351.z 29. maj 84. Desværre
er der ingen steder i de offentliggjorte dokumenter spor efter negativer eller aftryk af de nævnte fotos.

Den 8. november 1986 blev Flyvestation Tórshavn på Færøerne kontaktet af en kvinde, der sammen
med to ledsagere i bil havde observeret et lysfænomen på himlen i nærheden af flyvestationen. Den 10.
november 1986 udarbejder og fremsender Flyvestation Tórshavn på Færøerne følgende skrivelse til
Flyvertaktisk Kommando (FTK) i Karup med ref. 100289 om sagen:

”Emne: Rapport om uidentificerede flyvende genstande, DEN INT 209.
1. Flyvestation Tórshavn (FSNTOH) blev 8 NOV 1986 telefonisk kontaktet af xx xx (navnet på
observatøren fjernet i forbindelse med offentliggørelsen af Flyvevåbnets ufomappe) fra Suderoy ang. et
lysfænomen, der var blevet observeret i umiddelbar nærhed af FSNTOH operationsområde natten til
den 8 NOV 1986.
2. På grundlag af xx xx observationer fremsendes hermed en foreløbig DEN INT 209. Endelig rapport
vil senere tilgå i form af rapportblanket (form 3622), der d.d. er rekvireret ved FMK.
3. Den følgende forklaring er en bearbejdet afskrift af vagthavende officers notater fra telefonsamtalen
der fandt sted 8 NOV 1986 kl. ca. 1020.

4. Natten til d. 8 NOV var xx xx og to ledsagere på vej mod Tórshavn i bil. Da bilen drejede ind i
Kollefjord kl. 0058 observerede de tre passagerer et usædvanligt fænomen på himlen i vestlig retning.
Det drejede sig om en lysende genstand der virkede som om den var ganske nær ved fjeldtoppene.
Genstanden var meget tydelig på nattehimmelen og lignede ikke noget de tre iagttagere tidligere havde
set.

Bilen fortsatte mod Tórshavn og kom således forbi FSNTOH, der ligger på denne rute. Ved passage
af FSNTOH forekom det iagttagerne, at genstanden svævede lige over radomerne på tioppen af
Sornfelli. Det så nu ud som om genstanden blev belyst med kraftige hvide projektører fra FSN
operationsområde. Det hvide lys var meget klart og kunne ses som koncentrerede stråler i luften.

Selve genstanden var helt tydelig og beskrives således af xx xx .
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Orangefarvet lys som
fra et glødende bål.
Virkede meget stor dvs.
forholdsvis større end
en normal fuldmåne.
Lyset strålede fra den,
men himmelen var ikke
farvet.
Virkede rund, men var
muligvis mangekantet.
De tre personer var

overbeviste om, at
fænomenet måtte have
tilknytning til FSNTOH,
men for en sikkerheds
skyld besluttede de sig for
at køre ind (til Flyvesta
tion Tórshavn /red.) for at
spørge. Grundet uheldige
omstændigheder bl.a. i
forbindelse med ombyg
ning fik de imidlertid ikke
kontakt med vagthavende officers assistent, der opholder sig i indkvarteringsområdet, hvorfor de
besluttede sig for at køre videre. Lysfænomenet kunne observeres lige indtil kort før ankomsten til
Tórshavn, hvor fjeldene hindrer udsynet. Bilen ankom til Tórshavn kl. 0145.

5. Efter at have talt med xx xx kontaktede vagthavende officer politiet i Tórshavn, Færøernes
Kommando og Vagar Lufthavn, men ingen af disse myndigheder kendte noget til fænomenet.

I løbet af natten havde operatørerne observeret nordlys på radarscopet, men xx xx der ved flere
lejligheder har set nordlys, afviste at det kunne være det hun havde set. Det skal bemærkes at FSN
TOH ikke råder over lyskastere, og at der den pgl. nat ikke var øvelsesaktiviteter af nogen art.

6. FSNTOH har ingen forslag til forklaring af fænomenet.”

I denne sammenhæng skal det påpeges, at ufomappen indeholder en lang række rapportskemaer og
bl.a. korrespondance, som er fremsendt til Flyvertaktisk Kommando (FTK) i Karup. Ikke alle rapporter
sidder i kronologisk orden. Sammenblandingen af rapporter fra forskellige årstal og datoer kan være

sket hos FTK ved forskellige
lejligheder i årenes løb og af
flere forskellige årsager. En
mulighed er også, at
sammenblandingen kan være
sket ved forberedelsen og selve
scanningsprocessen i forbindel
se med offentliggørelsen af
ufomappens indhold den 28.
januar 2009.

Umiddelbart er det dog ikke
lykkedes i Flyvevåbnets ufo
mappe at lokalisere en senere
rapportformular 3622 eller
andre uddybende dokumenter
med et indhold, der refererer til
denne spændende og usæd
vanlige skriftlige beretning fra
Flyvestation Tórshavn om ob
servationen.

NATOradarstationen på toppen af Sornfelli (749 m) på Færøerne.

Flyvestation Tórshavns rapport til Flyvertaktisk Kommando om en
borgers observation af et ufofænomen i november 1986.

(Foto: Ole Henningsen)

•

•
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•
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Anmodning om aktindsigt i ufodokumenter bragte visse gamle arkivmaterialer
frem i lyset. To af observationerne involverer radar.

I februar 2010 anmodede jeg
Forsvarskommandoen (FKO) om
aktindsigt i dokumenter omhandlende
bestemte ord, som fx ufo, flyvende
objekt, spøgelsesraketter og ghost
rockets. Forsvarskommandoen bad
Flyvertaktisk Kommando (FTK) i
Karup om at svare på anmodningen,
og i løbet af foråret og forsommeren
fik jeg fremsendt et materiale, som på
et senere tidspunkt vil blive of
fentliggjort i anden sammenhæng.
Blandt de udleverede dokumenter
findes tre telexmeddelelser, der
vedrører ufoobservationer fra
Færøerne og Grønland. Spændende
nok involverer to af disse telexer
observationer af mål på radaranlæg.

Denne telexmeddelelse er hos FKO
registreret den 10. februar 1983. Meddelelsen er afsendt fra Færøernes Kommando, FRK, og fremsendt
til RDFQC/FKO og RDFQE/FE. Meddelelsens klassifikation TIL TJENESTEBRUG er udstreget.
Teksten lyder:

”DEN INT 200 INTREP/FRK/OO 1/FEB 1345Z meddeles fra Landsstyrets Vagt og
Bjærgningstjeneste, at motorfærgen Smyril den 8 FEB 2112Z kom ud for følgende hændelse: I Nolsø
Fjord ca 1/2 sømil fra Kirkebynes observeredes lille hvidt lys forude samtidigt med ekko på radar.
Målet gik op i fart 1 sømil på radar. Smyril blev belyst med kraftig projektør og ekko forsvandt fra

radaren. Radaren stod på 6 sømil
området og andet observeret ekko
foreblev på skærmen. Visuelt kunne
intet observeres.

2. Henset til tidsforløbet mellem
hændelse og indrapportering hertil
er sonareftersøgning ikke foretaget.

3. Skriftlig rapport følger ikke.”

Færøernes Kommando (FRK) har til
opgave først og fremmest at varetage
rigsfællesskabets suverænitet. Dette
gøres gennem overvågning af
farvandene omkring Færøerne.
Herudover deltager Færøernes
Kommando i løsningen af andre
opgaver som fiskeriinspektion,
søredningstjeneste, patienttransport
og andre opgaver af samfunds
mæssig karakter.

Flyvertaktisk Kommandos svar på anmodningen om aktindsigt
hos Forsvarskommandoen.

Foto: Ole Henningsen
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Denne telexmeddelelse er hos FKO
registreret den 27. januar 1983.
Meddelelsen er på engelsk og afsendt
af ISCOMGREENLAND og fremsendt
til RDFQC/CHOD DEN,
RDFQE/CHOD DEN INT og til info
for ZENI CINCWESTLANT.
Meddelelsen, der er klassificeret i
FKO og fremsendt som NATO
CONFIDENTIAL, lyder i
oversættelse:

”INTREP/ISCOMGREEN
LAND/OOI/JAN Kl. 2345Z
rapporterede skipperen på den
grønlandske trawler 'Lazarus' til
Politiet i Holsteinsborg, at han havde observeret, hvad han anså for at være grønne 'nødsignaler' i
sydvestlig retning, medens han befandt sig på en position 2 sømil ud for Holsteinsborg. På grund af
issituationen kunne politikutteren ikke gå ud. Trawleren 'Lazarus', der allerede befandt sig ved kanten
af isen, blev anmodet om at foretage en eftersøgning og rapportere tilbage.

Kl. 0150Z blev det rapporteret, at man intet havde set, men at man havde haft et uidentificeret
objekt på trawlerens PPI (trawlerens radar/red.) som viste et meget kraftigt ekko, der bevægede sig
mod nordvest i en zigzag kurs. Radarkontakten varede ca. 3 min., hvorefter ekkoet pludselig
forsvandt, og der var ikke senere radarkontakt.”

Det kan tilføjes, at Grønlands Kommando i Grønnedal på daværende tidspunkt havde en dob
beltrolle, dels som national kommando (i denne egenskab kaldet Grønlands Kommando), dels som
NATOkommando, kaldet ISCOMGREENLAND, som i ovenstående tilfælde er den afsendende
myndighed.

Der er tale om en telexmeddelelse fremsendt af Grønlands Kommando (GLK) til xx xx, RDFKA FKO,
og til info for RDFEAI FTK samt ZEN/Politimesteren i Grønland. Der er tale om en Nato unclassified
meddelelse, dvs. den uklassificerede meddelelse er ikke på nogen måde hemmelig eller belagt med
restriktioner for offentliggørelse:

"DEN INT 209

1. GLK er den 15. maj 1985 fra

Politiet i Egedesminde blevet orienteret om et
uidentificeret lysobjekt syd for bygden Agto.
(pos. 6756N 5337W).

2. Beskrivelse.
Lysobjektet er blevet beskrevet som
'underligt lys  nærmest som en kraftig
grønlig lyssøjle'.

3. Hændelsesforløb.
A. 0009Z blev lyset første gang observeret i et
område syd for bygden Agto af kommuneden
samt skibet 'Erik Nielsen'. (pos ukendt).
B. 0220Z observerede kutteren 'Blåhval' (pos
ukendt) et tilsvarende lys ligeledes syd for
Agto.
C. 0240Z rapporterede trawleren 'Sisimiut'
(pos 6722N 5400W) også lyset syd for Agto.
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4. FIC Søndrestrøm har ingen bemærkninger til observationen.
5. Politi rapport vil efter modtagelsen blive fremsendt.”
Meddelelsen er registreret hos FKO den 17. maj 1985.

Indholdet af Flyvevåbnets offentliggjorte ufomappe samt indholdet af de dokumenter, der er dukket op
i forbindelse med anmodningen om aktindsigt, viser, at Forsvaret og andre myndigheder gennem de år,
der er dækket af det offentliggjorte materiale pt. 19782002, året 1946 samt visse enkeltstående sager,
til stadighed rutinemæssigt har indsamlet og registreret de ufoobservationer, offentligheden har
henvendt sig med.

Det er af stor offentlig interesse at få indblik i, hvilke typer at observationer, der er indrapporteret,
og hvorledes sådanne rapporter er behandlet, hvilke myndigheder der har været involveret i
behandlingen af sagerne, og hvor sådanne rapporter er endeligt arkiveret. Der skal derfor ikke herske
tvivl om, at det fra SUFOI's side blev hilst med stor interesse og glæde, da kaptajn Thomas Pedersen
fra Flyvertaktisk Kommando så aktivt medvirkede til afmystificeringen og offentliggørelsen af
Flyvevåbnets såkaldte ufomappe.

Visse dele af svaret fra Forsvaret på anmodningen om aktindsigt her i 2010 vil der efterfølgende
blive fulgt op på. Hvad denne opfølgning og efterforskning evt. vil bringe frem af nye dokumenter og
oplysninger, kan læserne fremover følge med i via SUFOI's elektroniske UFOMail, som alle gratis kan
tilmelde sig via www.ufo.dk.




