
SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede >)Raketter« o. l. C 
RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: Ø!IIIIIIII!!~~~~--~~~~~~~~~~"·-------
Stilling: ------------- Alder:---- Syn:------

Adresse: ----------------------------------------------------------

· ,.., '1 . Z.ooL u h . .L{ 
Iagttagelsesdato: _t--_~... J~ Ø.. __ Klokkeslet: 0-,oo 'C- (nøjagtigt?) o-r seJ- C.N.L 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): __ ..:::5~' ~==!-!ol~lf.f..l..åar--Lk:.::&:::.:j:p.;;·e..,_..LnAe....~<d:.~..-.:..;YY:.:.:lad~--.:h-.:;~~t--:.;;;......~..;;.-~-...._ __ _ 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? ---~S:_;yd~--------:----------------------
Angiv ved et Rids, under hvil~. 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): _______________ _ 

1 0-kt;i ~s ;'!tV) f!rl2n kj-t. sk ~ &nf?J J~L:/ 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et ,.Rids over Genstandens Form). 

Genst~ndens Opførs~l i Luften (~ksplosion~r, Røg, Lyd o.l.?): hevazg<::.!.~" I~J .J;dj 
4 'V~~ k~ ~frwv~ .- ( Zk $c}Wt øi ~~ ~ 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: a).)..p__ re.,J-11/v~~ .. ~ 2 CW\1
\ he,vll·j~<!- p~ 

· ~'V\ wt\eV\ 
Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: _.1:._/__,._. -----------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 11 Sek. . 
gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ___ /_·· _. ---------

lagttager 
I Tilfælde af Nedslag: 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): --~.c_-------------------

N edslagsvinkel (u) 
an gi ve t ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):---~-·----------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa F al d: H vor beror de? __ "_",.".;_,------



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede )) Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:-----:::.---"..------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: ____ _...::::. ________ _ 

Genstandens F art (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 11 Sek. . 
gennemflyve en nærmere angiven Strækning el~~~nkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ~ / c 

•I //// 

lagttager 
I Tilfælde af Nedslag: // 
N edslagssted (nøjagtig Angivelse): __ _.::-:::.../--------------------

N edslagsvinkel (u) 
an gi v et ved en Skitse 
som hosstaaende: ~ // 

/,_ 
/ 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?): ___ ....;/:..__/ _______ _ 



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede >)Raketter« o. l. ( 
RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

lagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

· rq :;'? 2(;";;c z.. 
lagttagelsesdato: -'-/~~--Klokkeslet:...::..--.,---

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): -.~=.~::.l!.-~=..:::_~~~~~<;-,t.-.i-.....:;.,..::....::..;::....:;;.~~...._.::.w..~ ........ 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? _ _,_i\1_"_
1
-+-N"-· ?'ø:::o..~_. -l. bJ ..... ·..."tti~ . ...::W-",."'-1;_,J{/l.f:I------------

Angiv ved et Rids, under hvil~. · ~ Genstand! __ , . . ' 
ken Skraavinkel (v), den saas: ti.i..T 

v 
l ~~~---~---

Eksempe : Iagttager 

Ge. ns;an~~ns Udseende (Form, 

fttv\JiUJl v ·t-

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et ,.Rids over Genstandens Form). 

Gaevga~ /5U 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: __ V~...;e:::;_.A.~yt-..:::::..J{J:;,yq::..;'v:.ri ______ _ 
,. / l / v 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: ---,..<.-----------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 11 Sek. . 
gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ----="/,;;../-;:__:"'-------

' 
Iagttager 

I Tilfælde af Nedslag: 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):-----------------------

N edslagsvinkel (u) 
an gi v et ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa F al d: H vor beror de? __ __.=::~;__·· __ • __ 







N 
N 

3oE.2-7 

til Brug 
.. SP~.RGE~KEMA A.: IY7?)~. J\JU 1S'j~ 

for mthtære og c1vtle Myndtgheder ved Afh.ørmg .. angaaende.~----'----
observerede >)Raketter« o. 1..-~ 1 

(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) ~ 

Iagttagerens Navn: BBI 
Stilling: ..::S:::::i2:::::~o::!.!\e~e::.::~=-· ------ Alder: _.:_i S'.::___ 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: -.fl; f}- 19Cj Lf Klokkeslet: lo'Zc>- i<)?5 (&~nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): _B..I...<lo'"'-l'frn::l..!<:.l4------------~=~-~~ 

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.!.): _________ _ 

\--\0\d J l~SetAds, J S~b[q 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et_,.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. L?): -:---:---.------:--

l;evaL~: S\S hcu-h§r ooq= hik'Vtirn itJL~b~~ 
.bVVl 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: No&_ ~v-c.).,{-_ 
Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: __ /._··..:..·----------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ?: 

11 Sek. 

lagttager 
I Tilfælde af Nedslag: 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): _____ /._'·-----------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

s--. Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. L?): ___ _..:_-"_·-------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa F al d: H vor beror de? __ _:'_%'_, _____ _ 

~Indsendende Myndighed: _________________________ _ 

~ Karakteristik af Kilden:---------------------------
0 

1%. Nedslagssted bevogtes af:--------------------------



(\j 
(\j 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Syn: ok (briller) 

Toftlund 

Iagttagelsesdato: ___l!:t;_6_ 19_2i_ Klokkeslet: 0210 (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): Højt på den sydlige stjernehirrunel _(øst) 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? --------------------

Angiv ved et Rids, under hvil.. "~v Genstand 
k en Skraavinkel (v), den saas: .~\ _ 

Eksempel: Iagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.I.):--'"R."ums"""'~k~l~·b>!.'_' _...__ ___ _ 

Form: ikke definerbar Farve: ? dog 3-4 lys 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et_,.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. J.?): Fra vest mod øst 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: Fra vest mod øst 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: __,M:.::e:::.t.g:>.::e::..:t~h!::ø:...i~..::t:..._ _______ _ 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

I Tilfælde af Nedslag: 

11 Sek. 

Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):-----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa F al d: H vor beror de?----------

';R Indsendende M yndighed: -~C[).l;!J"!..!...U.,J.s;;.-l.!:!.LW.-l.~-

s Karakteristik af Kilden: ----"''-'---'-"-<-----=-====---------------
"' o 
rx. Nedslagssted bevogtes af:---------------------------



( 

ir'L 05 _ 9tl SIEt·lEhiS 910ØE0CIJf'lf·1CEhl I.IEDB~EI• 

SPØRGESKEMA 
til n rug fm militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede ~>Raketter« o.l. (RCS: CHODDEN INIJ.l-20209 ) 

In~:ttagerer1s Nnvn 1 

Sti !U n g: 

/\cl rene: 

<:vt. T~lfo1 

initta~:elscsdnto: !.:J.;..fi... 19!11.. Klokkeslcott 22 3D 

Iasttaaet Era (nøJagtla Stedanalveh~) 1 ll'tllm~6.r.li~~~..; 

l h vil k et Vcrdl!nRhiørne~ a a as Gemstanden? _ _"_Y,....;C!::.........$_;._./~~-
AnJJiv vecl et l\lds, undor hvU,, 
ken Skranvlnkcl (v), don uas1 

Ek1empolt 

,,,.,......,,.. rtrtzttttr 

(:t d,q /5 /?-711}) 

Genstilndens Udseende (Form, Farve, Størreb~, Beska{t'ønhad o.l.)t---~-~~~-
__ ...... S.._o_;;_._._. ____ '' o ..... _IJ_v.....,c: ..... ~~~.~/2. ... ._T __ ;:::;....;.i49....,.t....:...f> ...... S:....K-....:....$..";.,1?_;;;.. _1-1:........."'---~-~----- ·:: 

(Tern, om m~tllfi't, P4A Papiroli Ba1d<le ct.:J~Id~ ov*r O•natandem Form). 

O~n~t11ndQn5 Opfoml i Luften (EkaploalQner, Ri% Lyd o.l.?)i ----~~----
L.P_~/(!r...A ~l.? §:N,47 Æi - 17c:;._,p d :f y2 I'?.Sil<;;c/2__ l L J) -ft_ 4 L.A::' 

( IV&-Øfl1..?t ~114-t.lt:; ~.14/e).. ~ /A/G,ÆN__l- YJ) ~ L.! Z:[: (2Ø;5,_ 

Ovntt11ndons Flyvaretning l. Fo.rho!t! til VndtnGhJ"rnUMI ....... --........ -~~m.·~· -~--·~·-------·-· __ .......,.. 

Oplysnlni~r, der kan ilve Hold-opunkt~r,' for PJyvehejdtr~i ... · ..,1 ----------~ 
. ·.:.:. . -·:! ~;t;• .l . ''.; ,·,· • ' . . 

1 

' 

Oenst11ndl'ht Put (~?vt. Ant01l Stkunc!u, · dtt. t~ø Gt:utand•n •t 

R'onnomflyve on nærmere nnglv~n · Str~~i!IM vU11i Vinkd &nilvtt 
vod et P11•-Pile som hosataaende) 1 < .3o SfE.KMA!,j)E.R_ 

l Tllfæ/cJ.n t1/ Nllri.~lag: ·' ·· 
N edsJngssted (n ø jagtig Ansivels~) 1 _!:........._Y._'Il_·w._. _;z>_Ht_~t_·L_. __ e_q_·~-3~0.::... ·~· ·-1-1"-t.,::_&..;:;Z:;;...e..:;· ;....._.;...FR...;...;.-...;;-9_ 

N eclslngsvink~l (u) 
nng!vet ved en Skitse 
som hu~~lililiH'Iclo 1 

l 

(lrmt~nrlrm Iinfinni l N1rlrlarrrr~i1h1lH•t dt·k;11lnrln• n ! 'Ol 
~: j:~{~~~A·.·. l l • , • 

/!._?./ r:;r~ /c_ (" .1: 
l ····-~ -..-

Hnr nn!ll"M fj,mvt Rtster af G6tiiiAt\d(ln? I UA 11Aid, Wvep !:Ina!' da 'F-~~---~-

IA/t'fE./1 ~{'Ææ,, ~Bs~e:u/' - ~!vT-~1--~t/~~ ./{{ 71_ IV'I"~Jff~' 
~ mu~enqeuue myn<:ugneal, .J._..::- '~~--' 
e Karakterii!lk af Kilden:---------------.--.------~--
~ Nedsl~gsstod bevogte$~{~-------~---......... ~----------~ 



(\j 
(\j 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. ( 
RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

-===::.::::__ _______ Alder: _ __.,6~5 __ Syn: briller 

5600 Fåbor 

Iagttagelsesdato: _12_;_3_ 19~ Klokkeslet: 2200-15 (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): -'"'A~d=.r.se.2s.2s.se.!..!n~--a!2.=.1~ta,..nL!!e~n'-L-______ ~~----

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? __ _:NE:.:=_ ________________ _ 

t:g'sk;::,,~k~,~~)~~~:' ~:~; .~ G"''"d ~=-'. '<5, 

Eksempel: Iagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): __________ _ 

Krans af hvide prikker, der lignede stjerner o 
(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et·,.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): _...:I::.:n~g::>.:e:::n.:....::l:.~Yc.::d:._-____ _ 

"sejlede" roligt gennem luftrummet i ca. 15 min. 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: _ _:.NE~.!!rn~o~d'-"'S~W~-------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: Lavere end normal trafik i 

luftve·en 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): Ej muligt at besvare 

I Tilfælde af Nedslag: 

11 Sek. 

lagtlager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): -----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

';R Indsendende Myndighed: Eskadrille 602. Postboks 306. 6500 Vojens 

i Karakteristik af Kilden: _...:T:::r::.:o::..væ::.=r::..::d::::i::.u. _____________________ _ 
o 
r:. Nedslagssted bevogtes af:---------------------------

l 



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede >)Raketter« o. L 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens N av n: 

Stilling: 

Adress,.: 

evt. Telf. 

Iagttagelsesdato: ~~-~- 199.:{ Klokkeslet:! O -j O S ...Q ~jagtigt?) 
\[o ·\o,, G l' t.7r o J U Atvn .J V, i~. V\. o c Jrlilf)_ · . Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): v S,.NL d--Q.,;'IA. c:.r:rs-

1 
J vi V\.. f-/V __ 1 liN~ . 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? U\JCX" ~'(__S(··o,,'ho~ 
Angiv ved et Rids, under hvil•. v ~v Gensland 
k en Skraavinkel (v), den saas: «~\ _ 

Eksempel: Iagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.)=-------;<:·------

YbS\u-0~ ffi ~- 09 Cf· bCL aM~rvuJc(,uol ~ boeæL 
VtC\&rJl citt Cll)J\rJtJ-- ~Oj J;M VI\ -41e ttt~ 1'Vleul j ·-'L Slll-7&i 

Qjf; \Oteh'Mck 0/Vl~n,Vv( S10 
(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et-.,.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):------------

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: -------:".---or"'-/-----

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: -----cr::---------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ----#:......t.------

I Tilfælde af Nedslag: 

11 Sek. 

Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): _____ ____.~..:_ _______________ _ 

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

/' 
Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):-----~--·------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? __ ~;/"'-r __ -____ _ 

';R Indsendende Myndighed:---------------".:::./ __________ _ 

~ Karakteristik af Kilden: --------------:;:.,.L.---'------------
o r:. Nedslagssted bevogtes af: __________ ....:::_ _______________ _ 



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede >)Raketter« o. L 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. T elf.: 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? 

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: Iagttager 

N- NU 

d R <Nv-o eP o v-ec n~e Genstan ens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. l.):-

/q uJhj , !'W? 9 .d ~,1 voJL ~ f0J! d ;g J 3 3 tik_ n ,.: :.;-c~./2..,_;(!. 
~ 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et·.,.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):-----------

1'-<cr""Je~ ~ o:c/~J. 4d ~ 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: 1 Jo~~ 1 J)c./ecfe u.,., 
Oplysninger, de_,f kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: i..)u<-~ ~ 
~IA..R_~c~ hp[t-

J ; 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved /Jet Par Pile
0 

SOilJ hosstaaende): ---,-----,-----,----,-,--
t~9 wwcr ,:J<~-&1 ~"'...:Jk. o-. fe~.. kR.(, ker fe,~ 

11 Sek. 

lagttager 
l Tilfælde af Nedslag: "" 
Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): -"'/<_o ___________________ _ 

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?): ------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa F al d: H vor beror de?---------

C\J 

~ Indsendende Myndighed: _'f=._j_·lv_' _t!_4_R ____________ .wltc.:;'q~g-"i$..~o;;::f.::~2------
s Karakteristik af Kilden: /_pj r()fr<t 0 '1 1.--ov(flr-cflrq_ (A~O-~f,>R.r~-et c/· t7:.----rtf{c,, /"~er.sc·rv 
"' .r + o 

rx. Nedslagssted bevogtes af:--------------------------



N 
N 

,... n r. /, '·. . -~-------

Bilag til FSNVÆR skr. O 307 - i....- C U -t ' J" ::z_) C< .. ; -- -~ l 
SPØRGESKEMA ·A -J:-c;:7?::/b-l -F~-.-------··j 

til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhør n g_ angaaendf 0 J&U 1iJY.i / 

observerede ))Raketter« o. l. ( ) ···' 
RCS: C H ODDEN INT-2o2o9 -- 7 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. T elf.: 

Iagttagelsesdato: f!_o ;L 19~ Klokkeslet: (1250-0~~øjagtigt?) 
Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): 'b~\\V..,\JE::\t_) ~~ t-_(J~ti{:;;t_. v~ 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? 

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

.~G""'"d 
lagttager 

Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): ~\Jf\J...~; ~-l.tS, 
\lf2_ \.\L\) \F.Q~;\,c,\ ~:-3t, L\ S~J.,'-~ V\,1..;0\?E.. ~>L. 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:-'-'"-'-'~--''-""'-""'~~~----

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: ...",.=->......._~~l..!->.o.:'--/-c_y_~:s:;w=--

!.,.~()\ Olr-t'-•"' 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning ~Her Vinkel aqgiv!!t l. ,. 

\
\ Y),-;- - \ ,,· <,,y >. 

ved et Par Pile som hosstaaende): 1:'\U 1'-\ \e.\ IJ.JJ." X·\'.lf,~;i::ll(;:::-
SV..R _, 

I Tilfælde af Nedslag: 

11 Sek. 

lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): -----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?): ------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

7 

';R Indsendende Myndighed:---------------------------

~ Karakteristik af Kilden:----------------------------
0 
r:. Nedslagssted bevogtes af:---------------------------



·~ 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede )) Raketter« o. l. C 
· RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: / 

Stilling· 

Adresse: 

evt. T e !f. 

Iagttagelsesdato: '3.c.;3__ 19/3 Klokkeslet: ;J/(.5/:J (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): --"&'-e-~---~-· · __ =-:-t ........ _________ ~~~--~ 

I hvil k et Verdenshjørne s a as Genstanden? _/7:12-_~.:.......'·~_,_, ':-o...:;'..::_:.;../-_4-_/,___tft_·~-'-. __ • .....;../..:..'· --'/i'-"--/-<Ø_v_'_, __ _ 

Angiv ved et Rids, under hvil•. u/v Gensland 
ken Skraavinkel (v), den saas: ~~L-

Eksempel: lagttager 

Genstanpens Udseende (Form, .Fa~ Beskaffenhed o. 1.): 

i~ f;f'cea ~ 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: ____ M+/__:. ________ _ 
Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: ___ ___;./ _________ _ 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angi~ _ 

ved et Par Pile som hosstaaende): Cc. d"?-(_.,· ~L / . · 
.; 

Iagttager 
I Tilfælde af Nedslag: / 
Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):-----"""""/_/ ________________ _ 

_-· 

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

\ 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?): ------------

1~ '?\_ Har nogen fjernet Res ty af Gen~.ta~den? I saa F al d: H vor beror A.? (' _ ?? _ /~. 
~(~ ·1J5FI 1- t~~t-~.~ }:z i/ø/k-ry ~c0 h • 

gj f l 
;R Indsendende Myndighed:---------------------------

å Karakteristik af Kilden:---------------------------
'-< 

& Nedslagssted bevogtes af:---------------------------



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede >)Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

---- Syn:------
i2CDS7CD 

fLDJ?A- ·/(/Yi_ V>-_: 0 N l}-J 
iagttagelsesdato: ?D_; i_ t{JJ Klokkeslet:. (nøjag,tigt?) 

lagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): Vcj-e"-l v"-<..1/t~-.... A ~{V/2/{ 

lt-·'f.'d. 

{12/J-fn. 

h )k d h /:J,; ~·yo ti R;- N / 1·---vfe...._j. 
I vi et Ver ens j ørne saas Genstanden? -/-,.::...:.."-------:--~__:_ __ __.: _____ _ 

Angiv ved et Rids, under hvil•. _::=:v Genstand 
k en Skraavinkel (v), den saas: .~ ~ 

Genstandens 

S.:o ~""" 

Eksempel: Iagttager 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et-,Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): ------------

\)f\ND\C..-;:-\ ~\'ijv't.._c4 ~u ot ~O rto v f'~0 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: ___ .;C_.r-<:r: __ n_._D_·v_'::::t::.:....~..:·:.._:-_:_· __ _ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: --------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

I Tilfælde af Nedslag: 

11 Sek. 

Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):---'"--"'--------------------

N edslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?): -c::.."-----------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa F al d: H vor beror de? __ ,...·,:_· ------
/.:: 

;g Indsendende Myndighed: ------<oJL---f:f-------r------r--c----.,-----

e Karakteristik af Kilden: -------.,:\--I-----__:_-1--·--=---.L------,-l--+----
H 
o 

P« Nedslagssted bevogtes af:?""'-.------...,..-,.-~-----., 

() 
/ 



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende //l / {._/ 

observerede >)Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

lagttagerens Navn: 

Stilling: _l._. n_._--- Syn: --'"C'...:"";;..:--_l-:...:\· __ 

Adresse: 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: ____;_f_'_ 19_._. Klokkeslet: \~b 'l- (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): _...:f_,_,"."----'. O.:.:o....:d:..;:J-:__ __________ ~-~--

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? -------:--------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. _~v Genstand 
k en Skraavinkel (v), den saas: .~ _ 

Eksempel: Iagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): _...:.{-',~'--.z-'J'---'-t'l·-'"l"-C•l_·,_.o:r----
4 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): _...c('"-y-'-:J-'-, _ _;;_}...;.C::..:.t·..:...1 _..;.<...:.'-...::~'O::.);;..\ ...:t\f-1!-

r· f.,t .. ;.',f \ o:J-· 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:-------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: --------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 11 Sek. 

~ gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

N 
N 

ved et Par Pile som hosstaaende): -·-''_1 ·-''+1-:::--'-,:?...::.;.."'-J..;..{ ___ ,.~ ... _._-~) __ 

Iagttager 
l Tilfælde af Nedslag: 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):------------------------

N edslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa F al d: H vor beror de?---------

';R Indsendende Myndighed:---------------------------

9 Karakteristik af Kilden:---------------------------
~-< 

~ Nedslagssted bevogtes af:---------------------------



N 
N 

Bilag til FSNVÆR skr. O 307 - r. v r'\ 1 i t. l . .. v 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. T el f.: 

iagttagelsesdato: _!!l;j.J:_ 19 '12. Klokkeslet: 2oZc; G:ZCnøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): ----''--. -=-.:i...:..{_Lin_c:.:...:~= 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? __ .J_f/...::.__,oYi.:..!...),Jc,..'_,_/.:..;:J:.>.,----'A"-"":::..('------------
Angiv ved et Rids, under hvil•. .~v Genstand 
k en Skraavinkel (v), den saas: .~ \ __ _ 

Eksempel: Iagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.):---,-,.--------

. Lf?f \eJ . hej s k terre. roieJPdz ru h' l{ 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et·_,.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): ----'f'-!.L-"'øj::..~,r----!.0:...:v:..,;r~l(~'41.!-. __ _ 

rvnJi. S~oJ s-LI/e, ei cpleb\il< . 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: _ _.:._A/~rr;..:.J<:.t{~· --·~ufJ~--L--...!;tlc:. . ..,:.;?:._{:__. __ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: ___ ;_/_· _' ---------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): C"'-· --{ sc.k.. 
Iagttager 

I Tilfælde af Nedslag: j/; 
Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):------------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?): ____ ___.:·~---'~::....__ ____ _ 

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa F al d: H vor beror de?----""~/:...._ __ _ 
7 /' 

~Indsendende Myndighed: __________________________ _ 

s Karakteristik af Kilden:---------------------------
'-' o 

!%< Nedslagssted bevogtes af:---------------------------

- ~-/ 
.,.. +· 



N 
N 

Bilag til FSNVÆR skr. O 307 -
-14,79 l '-' ...) . 

til Brug 

SPØRGESKEMA (J' 
:~~ .. J "C~. ·-·----~---·-·····_: __ u_ %L lJ.Sl .. 

for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 
observerede >)Raketter« o. l. r;///} 

(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

lagttagerens N av n: 

Stilling: 

Adresse: 

Iagttagelsesdato: 2...:; jlQ_ 19 'S2. Klokkeslet: l 'fY~- IC)Lt:;-fnøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): fQ_.f.:\ ADD · f\ L( t'\~ · 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? __ z_l:=-·N'--'-\-_', ----------------

Angiv ved et Rids, under hvil.. " --::v Genstand 
k en Skraavinkel (v), den saas: ~~ 

Eksempel: lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): __________ _ 

'/ 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et· .•. Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):------------

Ctt-->G~L-'f'v ~q-..)~ Kl2.Ai \\(:,\ L'{") .f\i:Q.L0.01-.':>K 

./ Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:---'-------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: f L 'i v t:. ri~.:yD.;_ L.. !W c_.c_l.. 

et-J o Q..01~~s.<, ~e:~~ s. -:Jt::oc k\JP~ .::.~"=> ~~0~.'2..c:. af f' i.. 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): __ _,/'--·--------

11 Sek. 

Iagttager 
I Tilfælde af Nedslag: 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): __ ____,/_·--------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):~-/_· _________ _ 

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? __ .;_/_·-------

';R Indsendende Myndighed:---------------------------

~ Karakteristik af Kilden:---------------------------

~ Nedslagssted bevogtes af:---------------------------



N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede >)Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens N a v n: 

Stilling: 

Adresse: 

--------------------~--~Alder: ______ Syn: __________ _ 

(11 u tiÅ:{.-.._ (A([ a: J,-..t t~1 l! v-~.._" ) 
( 7 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: 7 j lo 197G Klokkeslet: ,Zo~fl (nøjagtigt?) O'Q · 

lagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): ------------------~----

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? ;::2.-&. ·!j_c:t. ,--y,-?..CCX. 

Ang;v vod et Rds, under hv;I,, ,/v Genstand 
k en Skraavinkel (v), den saas: .. ~l~ 

Eksempel: lagttager 
/ - - ' 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. L): /J?-u.. HL ~/..c/ 
,4c-A<-./~:-:-pt.~; ?c_,_.,_;/ et.v._.:,L _/.{c{('Ut /"r--~·<-<"' /~J;;t. (<. fcvCc..v- . 

(T egn, om muligt, paa Papirets Bagside et,:Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Ek;p~os~~ner, Røg, Lyd o. I.?}: . ~..- ;f c· fjz <'( 

.;,../'V>-t.·L~C-f. ,/J'Z C•t"'C-( Ll-f~L. /Y--<...C~ .~-<···<j ACJ7.~)t·-..,_~ 
( ~ ( 

j 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: ~ .ei25Jvz .:5 y D -~ /VC'Il!) 
J 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: __ -_-------------

Genstandens F art (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven. Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): -------------

l Tilfælde af N edslag: / /- ;" iJ , 
Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): ,~...._.... ./- 0'7;-v.Jhk--J (?{. r;ulcr•·v.,. ........ 

N edslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

11 Sek. 

Iagttager 

0 : !c./..<..Lt:L-v...-. 

Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?): _._-f_·-----------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa F al d: H vor beror de? __ .->!r;'---------



Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

I l /J Q, 1 7 r;-r, ( ) agttage sesdato: __ f.J.b_ 19-iQ_ Klokkeslet: ...=t-:::;,..>"'--v---.L/ __ nøjagtigt? 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): _:.;;:6_$n~...:::æ::::d_=-_::_-----------~~---~ 

I hvil k et Ve r d ens h j ørne s a as Genstanden? __ .c.__L;::o:-:.!..r~C::<::!'/:___:0'?::_'::.7V::z....:__~..::::,:::.:::::_:/:__ _______ _ 
/ 

Angiv ved et Rids, under hvil~, 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

'~Genstand 

Iagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): _________ _ 

6_ui-/ A~if ~/.) 
r f' 7 

{./,lrJ'd/- J~-. d) 

(T egn, om muligt, paa Papirets Bagside e(,.Rids over Genstandens Form). 

l 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: __ __::5::..:----?:.;., <?c...::;_c/__:_~----------
Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: --------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): trf0-?/".rtft/? ('C ?%-z;--t::t';-

11 Sek. 

Iagttager 
I Tilfælde af Nedslag: 
N edslagssted (nøjagtig Angivelse): --~~.:::.:.!::..:,/c-='t/:.../_...:::/7-'..::.,-=V:::.., -=-C-='4-::._:,;::;...::t/;.r:,-:?::::..-,---___________ _ 

l 

N edslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?): ------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? _________ _ 

e Karakteristik af Kilden: 
~ 
o 

IX. N edslagssted bevogtes af:----------------------------



lagttagerens l"' av n: 

Stilling: Control teknikker __ å_r __ Syn: Normalt syn. 

Adresse: 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: _7_;_1_ 192..L Klokkeslet: ca · 2055L T (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangiveise): Personen· stod på Agernæs og så mod Helnæs, 

D.v.s. personen så mod syd. 

l hvil k et Verdenshjørne saas Genstanden? _P_å_s_,y_d_l_i~g"'"e_h_i-:-m_m_e_l_. __________ _ 

Angiv ved et Rids, under hvil•. ~Genstand 
k en Skraavinkel (v), den saas: 20 • 

v 
)f 

Eksempel: lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. l.): G~:mstanden var rund 
o~ orange. Den havde en dæmpet udstråling og lysstyrken var konstant/dæmpet 

mat fast lys. Genstanden havde ingen hale. Personen afviser at der kan være 

tale om en komet eller et stjerneskud, da han før har set sådanne. 
(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. I.?): Genstanden opstår på 

sydlig_e himmel ca. 20 grader over horisonten og bevæger sig fra ves.L.!Jl.Q..d~ 

i en bue hen over himlen, geonem den nederste del af Orion Bæltet Geostanden 

forsvinder i østlig retning ca. 20 grad9r over horisonten. Hændelsens vari~hed ca.45 sE 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: Fra vest mod øst. 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: --------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at . 
gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller ?Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

Iagttager 
I Tilfælde af N edslag: 
Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):...:..../ _____________________ _ 

N edslagsvinkel (u) 
an gi v et ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?): --1.'----------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa Fald: Hvor beror de?--'-~---------

Indsendende fvlyndighed: ~ontrol og Varslinqsgruppen. ESK 602. FSN SKP. 

Karakteristik af Kilden: Pålidelig med god kendskab til astronomi. 

N edslagssted bevogtes af: _...:..;._. --------------------------



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede >>Raketter« o. l. ( 
RCS: CHODDEN INT-

~========~====~==~ 

Iagttagerens N av n: _ 

Syn: Normalt syn. 

Iagttagelsesdato: _7_{_1_ 192..:!_ Klokkeslet: c a· 2055L T (nøjagtigt?) 

lagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): Personen· stod på Agernæs og så mod Helnæs, 

D.v.s. personen så mod syd. 

l hvilket Verdenshjerne saas Genstanden? _c.P..:å:.......:s:...<y..:d:.:l:.:i"'gc:e_:_h:.:i::cm::cm:.:e.::l.:.. __________ _ 

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v), den s a as: 

Eksempel: ~ 

~Genstand 
2o· 

v 
lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): Genstanden var rund 

o~ orange. Den havde en dæmpet udstråling og lysstyrken var konstant/dæmpet 

mat fast lys. Genstanden havde ingen hale. Personen afviser at der kan være 

tale om en komet eller et stjerneskud, da han før har set sådanne. 
(Tegn, om muligt, paa. Papirets Bagside et.,.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): Gr"nstanden opstår på 

sydlig_e himmel ca. 20 grader over horisonten og bevæger sig fra ves.L.!llil.lL.ø..ct 

i en bue hen over himlen. geonem den nederste del af Orion Bæltet Geostanden 

forsvinder i østlig retning ca. 20 g radar over horisonten. Hæ~delsens vari~hed ca.4~ 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: Fra vest mod øst. 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehejden: --------------

Genstandens F art (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven' Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

I Tilfælde af Nedslag: 

Øst?' ~est.t 
~ ~./ Syd. 

v 
lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): _1:..._·---------------------

N edslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel Nedslagsejeblikket (Eksplosion o. 1.?): --"----------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?_:._1_· --------

Indsendende f1yndighed: gontrol og Varslingsgruppen. ESK 602. FSN SKP. 

Karakteristik af Kilden: Pålidelig med god kendskab til astronomi. 

Nedslagssted bevogtes af:_.:._-;._.-------------------------



Personen har svært ved at fastslå størrelsen. Han afviser at der er tale om en 

komet eller et stjerneskud, da han før har set sådanne. Der er heller ikke tale 

om et fly, da personen i hændelsesøjeblikket også kan se et fly. 

Modtagelsestidspunkt for meldingen 072148 lokal tid. 

Meldingen er optaget på bånd ved ESK 602 og bevidnet af 3 personer. 

Premiereløjtnant 

VO ES~. 602 



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende t/ 

observerede »Raketter<< o. l. 1 
(RCS: CHODDEN 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

lagttagelsesdato: _Qf_l _ 19..5.1 Klokkeslet: (,<;!C[. (nøjagtigt?) 

l agttage t fra (nøjagtig Stedangivelse): _.:_P.c..;--"'/"-'-)/_,:::.'~!.'-'.~'-/-":.0'-'~/:.::-':_,_t:.:_-;:...~·..::J_· ____________ _ 

l hvilket \'erden~hjørne saas Genstanden? 

Angiv ved et Rids, under hvil.. ,/v Genstand 
ken Skraavinkel (v), den saas: -~~ _ 

Eksempel: lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): __________ _ 

/_ '/<. 1;:(//C:.,A:!r.c/.:_' '/ ;c·;~. _:.,//":· __ .:·~,.~c_:-- ;r.(:.:~;; //c /-c;_:;, 
-5 ( //!:/-C.~t.//~ ;{./;:-:>;:'!_;./+_.cl// ~t; e>v .-:'-----)~'/_::' (r·fr:'_.,/ft/-"~ C) C:.~ /j6:~/{&1 c 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside d,Rids over Gensbndens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):------------

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:-------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:--------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven. Strækning eiler Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hossiaaende): ---------

l Tilfælde af Nedslag· 

~ ,. •/ 

v! /(1 /-.'//l' • ~{((~;/ 

lagttager 

'-!' \.tc:;r j 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):------------------------

Nedslagsvinkel (u) 
.1ngi ve t \'ed en Skitse 
som hossiaaende: 

G~nstandens Opførsel Nedslagsojeblikket (Eksplosion o. L?):------------

llar nogen fj.,rnet Rester af Censtanden'> l"" Fald: H\'or beror de? _________ _ 

Indsendende Myndighed: 
FLYVES K OLEN 

Karak ter i sti k af K ilden: ------------>=rVtti"":'ht71frnt'1\'ttl;fii\----------
fLYVtGJAII01~ AVNØ 

f\! edslagssted bevogtes af: ------------lf:tlo-tY'lfl!E=t'fii'IV-EEti-d -t2;tJ0~-----·----
4750 LUNDBY 

Form. 3622 



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. C 
· RCS: CHODDEN 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

lagttagelsesdato: t~ f-~- 19j}__ Klokkeslet:23/[ l} 
lagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): 1~p&X-"--. 

' 

I h ·1k " d 1· G 1\SCQ ~-r..._ LocQrJ v t et v er ens tJørne saas enstanden? -~v:..!·o~'t""-=--==~...:._~----------

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

Genstandens 

~~Genstand 

lagtlager 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):-----------

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:-------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven. Strækning eiler Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): 

l Tilfælde af Nedslag: 

v 
lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): -----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa Fald: Hvor beror de?---------

~ Indsendende Myndighed:----

~ Karakteristik af Kilden:--------------------------

&Nedslagssted bevogtes af=--------------------------



L ....__ 6 '----" V ·~ ""'-- d . 
vJ,zo L{ ~l ):?J cl ,2J. \,·--u-C ~Zel 2(4., 

L; S'"~ de o b &-irz ve~ o~e•-z ~D'"-- k (f f ~12 o ~ 

O j 'A i'Z[•{C<-. Cr~, 

k.) (( . ~)v ( vlz 
<;,v t.'-- c) bo n.-~ S!Yvv '\ ~ 1 '}cl. 
10 1; k f. ~.en/ ' 

~ AVv"~-1) . 
{,. ~d<;Ø 0--\o, 

L efrJvj-
Lt/, i W-<. J Jo..._,_,<. {t'Titf•\Jf-tc'~r<.) .Sc"'M- .,;,.:.._ 

,t(V1M<. ~;.,j "_, ~ -<>c;ka.:..J s:c:-

/l.!.u.c"'- C~ tN2Kvv! r , 

!).s._ ved ~fle_grfo~(' ~j S:-oc v(_ci bcQ_tc_ _ 

0{ (V r;6_} oyJ~11(1 ( ~ ... 1 ~V>. Ot \.J ~r(_ 1

1 v~__'f:ti hOve(( . 

\N~"-" uf cL~rz Vu rz.. ~~&J h e }J v-<-.._cf.t/~ 1 

tJ Co c f re c"' /v o 17 XC ~ \j-t~"---'- (l ~~:,c; 
1 

,;, '"·· "'t... 
~6 () 



( 

Bilag til FSNVÆR.s~r. <; JP7 -0 () 8 't ------··------·-···-··-·----·--o 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede )) Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN 

Iagttagerens N av n: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

]agttagelsesdato: ~~-~- 19ZL Klokkeslot: 2 3 15 (nøjagtigt?) • 

f ( · · s d · 5..1.. _o S _f \A:-*Jv"'vl bovcj/ lagttaget ra nøjagtig te angivelse):--,." J v-."~~ ~v-

/O k,___ -(v-"" (,(" lv..,J bo..-::::) 

hvilket Verdenshjørne saas G-enstanden? ~-__:_N::.._-_A.J~\J;:_ ____________ _ 
Angiv ved et Rids, under hvil'. 
ken Skraa,·inkel (v). den saas: 

-~Genstand 

lagtlager Eksempel: 

orm, Farve, St?rrdse, Beskaffenhed o. 1,.): 

(.) / o i c;: 3 - i v-. ~- cA.-e_ 

/""-,;.~ l-\<, \f .eJ o b j .e 1-d--e t 

(Tegn, om muligt. p<la Papirets Hagside .c:t,.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):-----------

E{-/-0-(ucX k""• f-+; •·/ ve=;j =rpav-- r;føv ,;i-veJ! 
f5 e_ v CQ-.<-2 e h <;;;.c:;, k-e--{ e. v e_ -<-~ 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Ver-denshjørnerne: _ _:...r_:..r_"'...:___:.._N:..._\J:_-__ S.::_:/6:::· ___ _ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: _ _lfc..:J:.:o"Ø:::,:J~·I----------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, d~t tog Genstanden at "Vl Sek. 

gennemflyve en nærmere angiven Strækninfl eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): (- 7_ "-" ~ '-'..., f.h=-- !eo..r 
t1 e"'~ e-.-.., !0? ~-r,"'"'~~ f.? o"' 1 ;~ -/ J agttager 

[Tilfælde af Nedslag: ~ J vv i~:J 
N edslagssted (nøjag_!ig__..-Kngivelse): ---.~-------------------

/c: 
l!staad 

Nedslagsvinkel (u) .// ens [J 
engivet ved en Ski-tse" ~ 
sotn hosstaaend{:". _- u . ~ 

-~/ ~~-----L------~-
Genstandens Opfors;;fi Nedslagsøjeblikket 

/__./ --------· (Eksplosion o. 1.?): ------------

Har nogen fjernet .. R'est~r af Censtanden? l. saa Fald: Hvor beror de?----------
, ... " 



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede >l Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN 

lagttagerens Navn: 

Stilling: .; 

Adresse: 

evt. Telf.: 

lagttagelsesdato: Z J;_/ 19'jj Klokkeslet: /7-3--a &tagtigt?) 

lagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): ~~?·J u...-<-d S 

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? ___ -5:=_.:..·---,--------------
Angiv ved et Rids, under hvil •. 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

Genstandens 

~~Genstand 

lagtlager 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside ct~.Rids over Genstandens Form). 

splosioner, Røg, Lyd o.l.?):_---;;---------

h c(f V f2-rz;-:(e_ 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:--?-;----------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: ---'7"'"'-··~·---------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------
lagttager 

I Tilfælde af Nedslag: /. 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): _ _L/~·---------------------

N edslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel 
/ 

Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? _________ _ 

~ indsendende Myndighed: 

~ Karakteristik af Kilden:---------------------------

~ Nedslagssted bevogtes af:-------,---------------------



N 

SPØRGESJ~~~~-
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende O 

observerede »Raketter« o. l. C:S 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: Alder: _ __:·4~7:...__ Syn: læse b r i l. /l a n g s 

Adresse: 

evt. Telf.: 

lagttagelsesdato: __}J;_1_ 19~ Klokkeslet: 1640 (nøjagtigt?) 1 time 50 minutter 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): ----'HC!..L'.=e.!!m~m~e,_tL-_______________ _ 

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? F l Y V e r e t n i n g : Ø s t m o d v e S t 

Angiv ved et Rids, under hvil •. 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

x~ Genstand 

lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. l.): S k a r p t h v i d t l b l eg g u l t 

lys 

(Tegn. om muligt, paa Papirets Bagside et·.,.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):-----------
Bevægede sig langsomt vestpå. Retningsstabil. 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: Ø s t - v e s t 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: t4e n e s a t v ære l æ n g e re 

ude (oppe) end trafikfly. 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): 1 t 5O m 

I Tilfælde af Nedslag: 

v 
lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):------------------------

N edslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa Fald: Hvor beror de? _________ _ 

~ Indsendende Myndighed: _ __:K.:..V:...G~/:...E::..:::.S~K.:::.5.:::.0.:::.0 _________________ _ 

e Karakteristik af Kilden: ___ M_e_:g~e_t_t_r_o_v_æ_r_d_i...:g:_·----------------
1-< æ Nedslagssted bevogtes af:---------------------------



Bilag til INSTIU<S FOR IÆJ-F9'JVÆR i'lJ. 350.9 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede }) Raketter<< o. l. 
(RCS: CHODDEN 

Iagttagerens N av n: 

Alder: :{' 2 · Syn: F/1\.1 /. 
(3LI.j/;2u? 

Iagttagelsesdato: .l.!!; _!L !9 q l Klokkeslet: /O lo (nøjagtigt?) 

lagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): O t' ,:3N Il/!:[ i/ N-;,::- /j J,2,;:.!)5/~ 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstamlen? --------------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. • ~v Genstand 
ken Skraavinkel (v), den saas: -~ 

Eksempel: lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.!.): So -"1 ,(,.Jt<:Z::: t 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,.Rids over Genstandens Form). ;--;,3&'!( o:o;(_ 
Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?): ;:::.z;'l//3>vi:>2 )J.~; 

r-';J;C/ ;r; E) _j/;-E.2k "( J._-!~ l~{,,;; A/ .<i jy 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: l;:: le!,::; !}t-(} IVJo); IV F 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: .,! /-Jv,C:, f:;A}j) F/.../ .b&/2_ 

Nok;'JI]z../ o /3!./3 ,Cv/3 i? ,;;_s. 

Genstandens F art (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gen11emflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): -~0 s.::;;:::_ 

I Tilfælde af Nedslag: 

v 
lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):------------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.!.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

N * Indsendende Myndighed: F .i_ '/vE !;?/;)'ifo~ t/;"J;/2/,.(/;.Si:::_ 

e Karakteristik af Kilden: ___.:,1--_-D::::...:f:'.::·..:.N.::..:;:U..:.r-_-_i"-.-!...1::&-~-----------------
k 

& Nedslagssted bevogtes af:---------------------------



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede >>Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 
(/ 

evt. Telf.: 

lagttagelsesdato: _zz /..!E_ 19.2!._ Klokkeslet: oooo-O..&D(nøjagtigt?) 

lagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):_-'0::::..::~--.:.~=!::!..._,_ ________ ~-----

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? _ __.:5=.·_-_A.!_::._--=.5=-------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

:::=: Genstand 
0 ~l- qo 

Eksempel: lagt!~ ger 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.I.):__,U;--~-_,--..;;~-'--· _..;;..._ 

Ø(. l,-.~~. /l·;a.a-r~ d~, ;()6t;.~ 7· 

(T egn, om muligt. paa Papirets Bagside et .•. Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Rø~, Lyd o. l.?): ' ;:: ~ "._e...... ~ · J 
Æ·~i:2o~.,. ;;U:c. /?Ltw ~? fv;4 ~tL.. 
/æ<-<. &J.. u o fh'-<.1 AV~. N \IV ~f . 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:-------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:-------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eiler Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): /<fo" ,if ~~. 

I Tilfælde af Nedslag: 

v 
lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):-----------------------

N edslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?): ------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

N 

.;R Indsendende Myndighed: _;-._: .... :S::_A/:__:V_fi-.:::-~f2_=----------,o-----------
e Karakteristik af Kilden: ;2oL .-& F/] ilt:=! b ?Ge5 Pq !GI?Rf.16S6. oPrq:JG€ 6,; 

& Nedslagssted bevogtes af: 4-~~<J fhr/ /.>..t<t-/led. 



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede >>Raketter« o. l. ( 
RCS: CHODDEN 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

lagttagelsesdato: .22, ;_f;_ 19/\ Klokkeslet: CO\o -cdf0 (nøjagtigt?) 

lagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse);JSIO(O_/--..J 1-...l f\00 ,,,.{C A ORet_:;,-.:_-

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? _S~·='Y:_:_O~L=::..''.o;C5-c:~---------------
Angiv ved et Rids, under hvil,_ 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

M~ Genstand 

lagttager 
D ty:; o 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. L): __________ _ 

OOAC ~~o; o Too2L)LO 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et.~-Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. L?):------------

1'-Ar-E ic::-(2.c:Y"l oo- 'J,·cc:~l\cn:- ,{ e,n G\.A...c 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: s:(A'\\or-J/'i;- R. 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:--------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at• 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): H e. eJ d ~co_,~lcJ 

I Tilfælde af Nedslag: 

.(/vel_(_ /;>un-1 d- ~x"c0-~l 
v 

lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): ____ .:=U;,.''~::-;-------------
//C) 

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. L?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? _________ _ 

!l 



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. ( 
~======~=--=~~~~~ ~~==~~~R~C~S~:~C~H~OD~D~E~N~~~~ 

Iagttagerens N av n: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: _ 

Iagttagelsesdato: -i3 !L 19 '7/ Klokkeslet:O/.~a .~o2t{(nøjagtigt?) 
lagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): _-c:a;_c<::i::~:__':_:__:_:• __________ ~----

l h '!k " d 1 · G -"'AA ~ 1 w.ss;-Vl et ver ens lJørne saas ;cnstandcn? __ _:_/~rF<-v::;:_::.;'<'r:__ __ :_:_:__ ________ _ 

Angiv ved et Rids, under hvil,, .~v Genstand 
ken Skraavinkel (v), den saas: ~ 

P- - 06 o - ;i, o ' 
Eksempel: Iagttager 

Genstandens Udseende f Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. L): J{i:u/ 2 , l ''; !) <' /L / o . t ;_ 

#du4< $2"'""" .-uÆc<'U~'?' J "'"""' """"-~ ' t;_,_ 
Yaufaf6~- ·o/'1 f /W<- ,Jr .æ~. 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): C~ ~ J,~ 
5w ~ .ott '/ti~ 1 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: __ _::6:::.' :--._----7\X)~--~A/_!_ ___ _ 
~ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:-------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): 5 ,r;;..e.l(. ,M 6~ 
l 

lagttager 
l Tilfælde af Nedslag: ~ · ~ " _/ /. /J 
Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): _/_ . .:_' ___ _:_/l_:__::··~_:::____:__:_~tul:J.:_:_,f-flfd:~{/1..,::...:..:.a(:__. ______ _ 

N edslagsvinkel (u) 
an gi v et ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. L?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

~ Indsendende Myndighed:-----------,--,------,------::-----:---;-

~ Karakteristik af Kilden: _____:_/1'0.!...:::..{.=--:1' i'---c4::::,'L...,cfh!::.~:::L!:.~<:::::Lt __ _;:-~:::__::.:, :_:·:_:-W:::·~~~L!.·-=~:.:.:.·.:.:&(::::::::.!_,.._ 
& Nedslagssted bevogtes af: ___ 

6
_1 ___ (/ __ ? __________________ _ 



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN ~".,._,.,o,.-c>Y 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: --~==~~~==~~~---L~~~L--r~~~~~~~~~~~---

evt. Telf.: 

l h,Hh< V«doo•hiom• ""G'""''''"' 6!f, N;{,,7 l . 

Angiv ved et Rids, under hvil•. .~v Gensland 
ken Skraavinkel (v), den saas: .~ _ 

Eksempel: lagttager 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: -,,.1-A'::...!:cr~/,L.!;!:.t>:_;.·~'-...:./".....=.e~~-· ~/?'!L./ 7_,:ø<:.,;"7;z. __ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: ---"'J....!o:!J2~-_;_/...;.5~0~....:n-2::..::.!---!~:_ ___ _ 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven. Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ----------,..\L--

l Tilfælde af Nedslag: 

v 
lagtlager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): -----;r'::-_ _________________ _ 

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

/ 
Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor be~-.---------

';R Indsendende Myndighed:----·------------------------

E Karakteristik af Kilden:------·---------------------

&. Nedslagssted bevogtes af:---------------------------



FcN/f?~c l i/ 5~e j{~;{ 

o'om vp)cfc r-c/ Cl v ?,;:: / l,/ ,/,~ -2 

Jn-LI C/nc-r"n?cc/t' ø6 . .s:. 



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende /L7 

observerede >)Raketter« o. l. 
~~~==~(R=C~S~:=C=H=O=D~DE=N~I=NT=-~~) 

Iagttagerens N av n: 

Stilling: ------------ Alder:---- Syn:-----

Adresse:----==---

evt. Telf.: 

· /.) v o 1- JJ.<.o.)>z>- t3. . 
Iagttagelsesdato: --=..f_o_ 19_!_ Klokkeslet:&& " (nøJagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangiveisel: -~/-_-.::::c.::.:>::c,"..:· ··.:..;,-'!~---------------
{ 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? -------,---------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

~~Genstand 

lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): __________ _ 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,;Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?): /ir:tc:._..{z_· ~~;::. c·cl v 
~- <.<. tf ki c,- -".; _,t;_. J)cSt-iCl-L" _,.jt/.., .•• /,c-ui. 

04 <l(i kO'? iM! '-''-'""" /:_ lv:, c c c. 
l l l 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:-------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: --------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eiler Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

I Tilfælde af Nedslag: 
lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): ------------------------

N edslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa Fald: Hvor beror de?----------

';R Indsendende M yndighed:-----'------'-----.,'---== 

e Karak te ris ti k af K il d en : _;,6:..o::...:2___::.:.__--:"___:-'-:_:_.:.::::.::.:c..l...:.-q---=:--= 
k 

fl. Nedslagssted bevogtes af:---------------------------



Bilag til FSNVÆR skr. O 307 - FTK 
SPØRGESKEMA 

til Brug for militære og civile Myndigheder ved 
observerede »Raketter<< o. l. 

(RCS: CHODDEN INT-2o2o9); 
- - (. 

v 
Iagttagerens Navn: 

N 
N 

lagttagelsesdato: 'ly ;.JJL !9.9.1_ Klokkeslet: \T L1 S fl (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): M c,C1 <,.c\ r .oc1c)b"<) (f ur' '>!2"'- ,") \,..G,~ J Q \LY 

s.o-u. V-f' t 1 s-\ ' '""o c_; b~\:,,"~~ 
l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? --'"-'-P_'>"-'-----------------

Angiv ved et Rids, under hvil'. .~v Genstand 
ken Skraavinkel (v), den saas: .~- _ 

Eksempel: lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): _________ _ 

-~\-t w f1 . 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et·,.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): -----------

\%,, ~; ~v/\,·, \- Cv'< r ~;lo/\ \:>o o ) 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:-------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:-------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): l S - ! C> ~-"- \ 

I Tilfælde af Nedslag: 
Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): (.._",\s_,~ l··\ -d 0..-1 <,\,_c, v 

'(G;St,'"'l~~ \ '-,1."('..,.'-A -'2.0\ vCI Q·~-'J <;,(-<?.ro· 

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

lagttager 

Mod J;"·buJ.,"I 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. L?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa Fald: Hvor beror de? _ _;./v~-e"''l------

';R Indsendende Myndighed:--------------------------

E Karakteristik af Kilden:--------------------------

æ Nedslagssted bevogtes af'--------------------------



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. L ( 
RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens N av n: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

lagttagelsesdato: _.!_/-LL. !9..:U.. Klokkeslet: 2/fO Il (nøjagtigt?) 

lagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): ....:;4~-kb:.r.!Z~E:..;S~S::c6::::.-..LtV~--------------

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? _V!.:C::::~"-'5:....:..T ___ ,.-------------

Angiv ved et Rids, under hvils. 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: ~ 

~Genstand 

v fo' 

lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): _________ _ 

?lf!NETL!CNEA.JJJF Gc/JSTI9!J1J ME}) u.a.a;E!.11Æ.S'>IC-F Ri,; oe- artæ
BL/N k vEJ) l<fl!v?),!;;J 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et~.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?): 5/oj) FØI2.5T 51//t:F 

l t,--G Hi/v 8EVÆC-E.l)F s;c,: ])Et!.F;::TEIZ. 57'"DOI/67L. 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:-------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:-------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven. Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): .101'1 !!2-iiF/IcFL "/ 

l Tilfælde af Nedslag: 

v 
lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):-----------

1-lar nogen fjernet Rester af Genstanden? [ saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

~ Indsendende Myndighed:--------------------------

e Karakteristik af Kilden: _ _;,f..:.!l.:::::O:::'..!V.:.r-""E::.-:.::Q~l)::.;fc;{,,:.;-__________________ _ 
f.< 

& Nedslagssted bevogtes af=--------------------------



SPØRC~~SKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved 

observerede »Raketter« o. l. 

lagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? ill1T T'fL J~=-_L;r ()(~ 1~1==: T'.JK 
Angiv ved et Rids, under hvil• 
ken Skraavinkel (v), den saas; 

Eksempel: 

Genstand 

,,~----
Iagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): GbvSI7\,-J(k:J·J TUL;~ 
i\1Ebn i1.f- '-->,11\J,)E: J<I-Yc,;r ()(" f.r/'1./j)r F~T ( 7Ti~nb"l<l Sil\'i2KI 

L' c.., 

(Tegn, om muligt, paa Papirets B;a,gside et .. Rids over Genstandens Form). 

?~tr\r N0;"pf_ 
J ' 

N!EGie/ 

t::=Jo (1~ J-./coi,)C:. ?Å LI E'-,/c,~')f;.IV t"> F i·',yt, 1\)1rv&,, Mv.D f\JoR!)·-VG.'::>T 
:J j 6 v 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:(!hl Il l C..::,/ 06 ·J?E-IUR 
Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: LÆnJb'::>\ J\)c.l)c CA, 
S.) fY1, o •J;= r( ('f:.f11vr.,r;"r.:-.V):. f\\ 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eiler Vinkel angivet 

ved et Par Pile so U: hosstaaende): Ufr,JG,q I\J,;:. v,"- .\en r.~' 
vi\ g -lU ~tiC 

v 
lagtlager 

I Tilfælde af Nedslag: 

Nedslagssted (nøjagtig -Angivelse): ..t:%:...•<1.··-----------------'------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

"/o Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?): _..:/~n ________ _ 

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?.....t./(...:0"---------

~ Indsendende Myndighed: _:.{,...:<.,:...:..Y..:V..:E:::.-.!:::>:.:.T...:"l.L!_T..:I.J.O~IV:..l::.._..:.T._I_I;U=:.:TieD~=:...f"__;. ________ _ 

~ Karakteristik af Kilden:---------------------------
&Nedslagssted bevogtes af: _________________________ _ 

.. -........... ~- ----~-



~ 1 o 0 1 

,J/t::T hi\) 1 !_?~K T(;·~ c~s .AT ~fuSKE -YATUE:-f\} 

\}( \~~v~t:__Dt=- t0~S1- TiL 1-7-ytle:ST/ino)r-J 

l~ ARup o~ 01ELJJ~ ~~~yrJs1
11 

Dt=-1\) AFr GID. 
J/E S4~0E; AT Oc Yr-JGt=J0 ~Lyvr'JY\f'\:t~E-K__ 
t-il\\il)E OVE/Z_ VOI~ES OfVl1C2/?Dc" 
!>~r~r\s!C \-<o~JTAt<lEJ)c vf fly)Jt:sl7tnDa)J 
-1 l rz s ll~ L) p N V o(( v) =t=f ~ SA- P1 (Y/~ bt:-SKcJ), 
~f VAR Oo~ f:JE::_~-'70-J~ .(-li<KE eA AT v/ 
H A (1VE ~E::T r\JtG~-J u_SIED J;~r0l~c;-1, 
0AGcr0 c F~ R_ TALTF j 8

E..G., v'V1cO L~'vlftu CJ.! Et,_ 
il -).. '. 0 o 

O 00 
11
Sj1DE::!" HAiJ ~" l~ 1 (f\)6EJ)c T7 L lf·QST1?vf 

u(~ \7-\b-.~ v'V)EJ) (jfc7( IIJOZ) r:-1\) fv\5 o K. 

t-o 12J-/Å~NlYc;, EC '( JIVJED D Is~ opL;srv9 l_~ t_/~ 
''; Q (J \ \ o v 
/ ,c;Gi\JD T7L Al PiJ\JfE :IJEr\J 'v6jA~~T7~t:.. 
D. /\ '[7-\ ..__/ 
jf-"JVo 

Q 

\)f C- K ~~e r\)E, ·-f] L TjEJ\) E._<;/7:~~·-- (v7-sD y j) Ei2LJ ~ t=i?t:: 
oeLy_s'\/.T\\J['JE..0. _ _) l 

Jvu ~ ,k";{L~J"" 
(__; 



N 
N 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: Plejemedhjælper __ 2_9 __ Syn: 6/6 

Adresse: 

evt. Telf.: 

lagttagelsesdato: __ 1;_7_ 192..Q. Klokkeslet: 00338 (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): Adr · gennem sovekammervinduet. 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? _s_V_f_o_r_a_d_r_. --------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

Genstand 

M~50-60 grader 

lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): Rund, hvid, på 

størrelse med en tallerken og kraftigt lys. 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside e(,.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, ~B€!-~ o.l.?): Fløj meget hurtigt uden 
lyd i stor ring i 2-3 min. 2 minY1kom tilsvarende genstand. De to 

genstande dannede ringe ligesom ottetaller i 5-6 min. 0045 kom et fly 

(formoaentl1g rutefly) fra SV, hvorefter den ene genstand hurtigt for-

sva11dL. De11 anden fol(jførte 10 % af r1ngen, stod st1Ile lavede ziksak og 
Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: _.S=-.~1'=--------------
forsvandt meget hurtigt uden lyd eller nedslag. 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: VHÆA/01 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

I Tilfælde af Nedslag: 

Hun gjorde opmærksom på 
at ruteflyet også måtte 
have observeret genstand1 

ne. 

11 Sek. 

Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): _________ .;.._ ____________ _ 

N edslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?): ------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

';R Indsendende Myndighed:---------------------------

8 Karakteristik af Kilden: _:._J../_l/_11J-=--. __ <-;;;;;._t.(J....;L>:;..__~7-~__.:..o_,l/,_..;..:~~;::~~.;:.t:::>=..;;/_·.;::6=--------
H 

~ Nedslagssted bevogtes af=---------------------------



Statens Luftfartsvæsen 
----·-----------,.~--·---- ··-· ·-···- -- -····-- -·- ··------

Civil Aviation Administration - Denmark 

Telefax j Facsimile 

97 1 o 18 14 

Til/To: 

Dato/Date: 

6. j u n i 1990 

Vores ref./Our ref.: 

Deres ref.jYour ref.: 

Sagsbehandler 1 Contact person: 

Erik f _;.t, .. ·,'iSen, lokal 477 

o o 

;..\ ,;der inkl. denne side/Number of pages fncluding lh!s st-·~::(:·t. 

sider j pages. 

Emne/Subject: OBSERVATION AF UIDENTIFICERET FLYVEND_E ~m~Js_\T •.': }_L:_ 

Tr. 
li. j Følgende rapport modtaget vedr. obser\;aVuner:: 

STED: København, Svanemøllen. havneomrSdec 

TID: Fredag} den 25. maj 1990, kL ca. 0005 '-' 

OBS.: I retning af Sverige observeres et un~(r; igt r!dt 
kuglefOl'met objekt, s·om bevæger sig f;·.l ~t .:·nrj 
vest i meget mærkelige bevægelser, cla ).J_),c·,.<
efter observatørens opfattelse - bevægede si~ > 

flik-flak, frem og tilbage over himlen. V•xi vanc:
ret flyvning bevægede objek+.et sig med lynets !;.;i L 

Box 744 
PtlDnE: t 45 36 44 48 .\8 

Ovenstående observeret af: 

hvor evt. supplerende Of.•ly 1111 oH ulor1en s. 
Lufttrafiktjenesten har ikke modtaget andre rap~orter 
om emne' 'c:>-:J bekli1g,:.r·· !">(: sene fr,vqsen::J..:' c;.-;.... 

50 E~~~bjergvt-} 
Telex 27096 

/ 
~::c~-24150 Ccpe~~r:u~p~r. S\1 
Fac.Si''~.!e t 45 :}f;, J,i 03 O:? 

Olh.~c r.c.urs 
g 00-15 GO 



N 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: l.!_; Ll9 ')O Klokkeslet: 2.. C~ O~ (nøjagtigt?) 

Iag'ttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): --~l..L.::o~pt-=cJ:::...:......t..._.--· ---------------

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? ---~_p.___...;;_.".'-0-:-_N ___ "":;:> __ N_LJ_·_' ___ _ 

Angiv ved et Rid,, unde. hvil•. "~v Genstand 
ken Skraavinkel (v), den saas: .. ~ 

Eksempel: Iagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): __________ _ 

\2.\ G-J \ #': clt 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et-;:Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): ------------

~ ove...._ 
Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: -------.l--------
Oplysninger, c\ er kan give Hold~punkter for Fl vehøjden: 

,')\z "'"v &t -~ o . (}.{) ~ 2: 2 S- 0.12 el JJ-7-1{}? 2 2 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 11 Sek. . 
gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ___ _,_ __ ,...,...,,..._ ___ _ 

~"-(N L'& i J- l?~ ~·:\----' 
I Tilfælde af Nedslag: 

Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): _____ ___:~=-----------------
,..--: 

N edslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?): --~--.---------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?---------

~ [ndsendende Myndighed: _\~_0_,--f+.-------1-----------'~------
0 (QJ!~I-\. e Karakteristik af Kilden: 

H 

& Nedslagssted bevogtes af: --i!:---=------------------------
10-r,.rlJ-eJ (A .k- 2l 2o\0 2 /:::'; 



N 
N 

observerede »Raketter« o. l. ( 
RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: ---------Syn: _________ _ 

Adresse: 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: .J.'J/_2_ 19 ~O Klokkeslet: //j/p 6 (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): _ __.t.Æ:..::...!::~lo...:.../"~t''-". s~·.:::.s:...:c'~/:....:7~--------------

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? #lt7cf
1 

~ /' / · f r R , /J? o c( S S cf. 
{' . / . 

Angiv ved et Rids, under hvil$ ~Genstand 
k en Skraavinkel (v), den saas :. 11 1/ j { 

.~ ri!/ nn ,e-
Eksempel: Iagttager V 

Genstandens Udseende (Form, _Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. l.): . /1 c~ ~-r 
si er"/ltSRv~ 1!-j hvr~· Ar/. j,. 1;:·"7 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et·.;Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): --------------

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:-------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: --------------

Genstandens F art (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 11 Sek. . 
gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): -------------
Iagttager 

l Tilfælde af Nedslag: 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):------------------------

N edslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i N edslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?): --------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa F al d: H vor beror de?---------

';R Indsendende Myndighed:---------------------------

e Karakteristik af Kilden: ---------------------------
H 

r~ N "els b ~sstf>cl hevol!tes af:---------------------------



N 
N 
~ 
r<'\ . 
e 
H 
o 

rx-. 

.. ........ T ... H-- -- -- -: (RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 
// 

Stilling: c· (/T Alder: Syn:------

Adresse: _.t;..;X;.....,!rh:___:__,_/_..)_-.::::.Zi1::..~-L,;-:....l ___ ___:_f_-r_o..;../!-_-_ .. _S:_· ______ _ 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: 1f;:z_ 19 zr~lokkeslet: :l3SD (nøjagtigt?) / 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): 1«-~~--c_.f? -,-( 1 

//{.---G-G-:= 

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? ___ /-_--(_&_,...:f);:...--:-__ S_--_
1

_---c_-7-?;::--G~Z-...:..'-----
G d (~ 

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v), den s a as: 

Eksempel: 

~ enslan 

Iagttager 

Genstandens 

_ec4 
Udseep-de (Form, FJrve; Størrelse, Beskaffenhed o. l.): s 1-rr-f ,S"'-1-~ 

_ __;:;__:__-r-_.:__~-;---=-__;___;_-ri~~____.r::::..:__:~-=-.!::.,-.c..:::..:::!~;,.-__:~~ ·- -e.-
g-· c:e .r ()A-// 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: /--( oz:f ~J cf ' 
Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: __________ {! ___ _ 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 11 Sek. . 
gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------
lagttager 

l Tilfælde af Nedslag: 
Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): ___ _._....._ __ r _______________ _ 

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?---------

...... 
Indsendende Myndighed: _/ 

/ 

Karakteristik af Kilden: 
..--~-

,/ 

"" Nedslagssted bevogtes af: 



(\J 
(\J 

LJJ. ~ .... '""'6 ... '"'&._ ................. .._._. __ ---o .__ · --- --' 

observerede »Raketter« o. l. C 
RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: Alder: ___ _ 

Adresse: --=== ?-cf<ib 

evt. Telf.: ------------

Iagttagelsesdato: _l(_/ tJ 19~ Klokkeslet: jt}r;l) J3 (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): _..!../i.J...l;::.B::..:::J~,S~·..:::t...:...Et---.::._1 _A...:;.t'_)_IG_I<_c-C:..:;..-_S.;......;Y_. ------

~-; 3 ~~IV??C' 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? --------:---------r-----
Angiv ved et Rids, under hvil-. 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

~Genstand 

lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): _________ _ 

litft /67 - L-Y~ Æ!il5D tJ 1/11-L R5R M ~T 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et-.:Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): -----------

l/I!RPG/-IEJJ C/9' V?: .SE7(--

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: /J:);rc//;' 
Oplysninger, der kan give Holdepun er for Flyvehøjden: ----:.---~~--~--

d t:?. "z- s h-1/l ' f2<:-?' 144&( d~~~ 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 11 Sek. . 
gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): -----------
lagttager 

I Tilfælde af Nedslag: 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):----------------------

N edslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i N edslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?): ------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?---------

';R Indsendende Myndighed:--------------------------

8 Karakteristik af Kilden:--------------------------
H 
"' 



N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede » Raketter<c o. l. 
( RCS: CHODDEN IN'f-2o2o9) 

Iagttagerens N av n: 

Stilling: ----Syn: ____ _ 

Adresse: 

evt. Telf.: 

Iagttagdsesdato: 2.:;,/...:2__ !9~ Klokkeslet: J O 'u.- (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangh:else): S:t'~o.~,)tJ;,;kt1<vG-Vlf07 !!!C lt1.-/thv'it!.JJit.!C< f~ r< J 
\llt:,y 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? __ _:._M~o:_1:_::) __ 
1_:._...J::.,,fo~~if~------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

~~Genstand 

lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.!.): __________ _ 

1/!'lt.v.l'/o(( G.~L .S(Jf!,(,vli: VIZtZ.. UC/ff.J~>? i)li'tJn J/c 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside ct~-Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. L?): 

S ru i) ::?ftcLt.:__ (;1)/i'IV C.. Y!) 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: -------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: --------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven. Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ----------

l Tilfælde af Nedslag: 
Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):-------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

v 
lagttager 

Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?): ------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa Fald: Hvor beror de? _________ _ 

d 

-~ 1 sende11de Myndtgkd: _/}_r::j1__4ffS!?!J:!~'!,__if.YfiL!J~IJ!f:/i.!_U!J:__:1!.=-![v,u,i!_V,_[t7 /bC.t/i/;,· 
/ - n . 

e Karak ten. 'k-:1f Kilden: /-v~ !J/ i(u/'JJ/•'1;/itf'tl. ~~~Ct!i~ l' /~•St(toN . r"'uuf/ Otdii'!C•JV 
H 

f:. N,edSiagsstcd bevogtt'S af: f1---vlhffU)tf•1.. fiL Lu hf-(_ "Uf"u < 1'-rrl~v:.:..:'):__ ______ _ 

Y/-t-JI'1/JLOÆ"t. rf~'\ 1/;JLtCrL t,fl1 ) t::'t.l1t1t!: C/i'JCt(l/fZ,)i[,(_ }1[,- C/Ct./ii-.uJ-1. Ctl<-Jf/,kv•) 
O 6. 1-'-•fT•..,nvt S IC.. ,:::., tZ /::.'v( C,- 11/- Ul>'l'l!-. 



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 
~~~(~R~C~S~:~C~HO~D~D~E~N~~~~ 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: -:::----- Syn:-----

Adresse: 2J-?(, / ,<;eri-u . 'r' 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: .!L t_!:/._ 19 tf'<} Klokkeslet: 22h-- .?2'{~ ·(nøjagtigt?) 

lagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): __ .:..O~c"-/'-;"-~"-'J.J::...:..t'_") ______________ _ 

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? __ 0....:._"_,_0"'-'"'L."-/-~/I'-'-7-t'-t-....:i<...cr:c.:f-c."-~·':.;..,o';/n:Jf-''-=e_/J.;.'-=-"'=-..I __ C;;;_S t~ 
Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

~~Genstand 

lagtlager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): __________ _ 

Gr<lhl§ //--øc/lj t~l!~/roue 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,.Rids over Gcnst.1ndcns Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): --'-;-"Q'-._..=-....,.:....::Cf..._' ------

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:--------------

/}za_".s &-c .-::;- r /y~ 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at vl Sek. 

gennemflyve en nærmere angiven Stræknmg eller \.:.n kel angtvet 

ved et Par Pile som hosstaaende): l,-i:1:.t..?if"'?- .f (f /c--.-,.'fJJ;-.,L 
· lagttager 

l Tilfælde af Nedslag: 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):------------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?): 

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa F al d: H vor beror de?----------

';9., ludsendende Myndighed:----------------·---·---------------

i Karakteristik af Kilden:--------------------

~ Nedslagssted bevogtes af:----------------



N 
N 

DlldY cl! t~KbUZ SKr. 
nr. O 305/097 af SPØRGESKEMA 
27 Mftf .B~&~ for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 3 

observerede »Raketter« o. I. ( 
RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Syn: Normalt syn 

lagttagelsesdato: 1,&_j_3_ t9.21L Klokkeslet: ... zo""s ... s,__ __ (nøjagtigt?) 

lagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): Stod i Øster Lindet og mente at geostaoden var 

ca. over Gram. 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? _ _.:=.S~W------------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

~~Genstand 

lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.!.): __________ _ 

Rund lysende med mange forskellige farver 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,.Rids over GenstJ.ndcns Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?): Fløj op og ned med hastige 

ryk på samme sted 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:-------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: Mente den ca. havde højde, som 

et normalt passager fly 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

I Tilfælde af Nedslag: 

v 
lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): ------------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: H \'Or beror de?----------

';R Indsendende Myndighed:----------------------------

e Karakteristik af Kilden:---------------------------

"' &. Nedslagssted bevogtes af:----------------------------



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens N av n: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: Z. 'l;_]__ !9 .fl Klokkeslet: fTb2..1:? (nøjagtigt?)(. 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): _--.:S:...o::::..<.11l2..:...1!-'::.."-i.JLe ___________ ~~---

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

M~ Gensland 

Iagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): L. YS t'7ViJE PR t t<: 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et ,.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): 2 1(/ · 2-1 cl Oll ~?le 

H t ML t::"-.1 poT? s v r 1v OCJJ eY'I?!c. v s s (.fJ<.._ 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: _ __z=:Ø::...;::::S_:1_-_.:.~...:.c-::.....::s;~/------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: pt:7V lsc-vÆcfei)C S/(, 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): __ .....:_:ff_"l2_77__;6:::.....cf ____ _ 

I Tilfælde af Nedslag: 
Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): ------------------------

Nedslagsvinkel (u) 
an gi v et \'ed en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l s Ja Fald: H vor beror de?----------

';:g Indsendende Myndighed:---------------------------

e Karakteristik af Kilden:---------------------------
~-< 

& Nedslagssted bevogtes af:---------------------------



Bilag til FSNVÆR skr. O 307 - Q_9_9 4 
SPØRGESKEMA 

til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 
observerede >>Raketter« o. l. ( 

RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens N av n: 

Stilling: 56 år Syn: __ _LE~innLt __ __ 

Adresse: 

evt. Telf.: Hele familien har set objektet 

lagttagelsesdato: ...ll;_s_ !9Æ Klokkeslet: 0950 (nøjagtigt?) fulgte den i ca. 12-13 min. 

I agttaget fra (n o j ag t i g S tedangiv e l se) : _-.!..H~øwil.!,b!.ly..liv:.s;:ewi-=--l!.V.,;.i!.!.b:t.Y.!!.Ves.J..j __ _;4;t.l!..3~0L..!V!!..lh!. b~}(O-~~---

I h v i l k et \'e r d en s h j orne s a as (;ens t a n d en ? ____ S_,yc..d _______________________________ _ 

Angiv ved cl Rids, under hvil.. 
ken Skraadnkel (v), den saas: 

Eksempel: 

M~ Genstand V=lOo 

lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. l.): 

stor, stor ildkugle 

Oval, gul, meget kraftig, 

(Tegn, om muligt. pa.1 P.1pirets Bagside et.,.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): Fløj mod syd 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: -----~S~d:__ ______________ _ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: Over trætophøjde 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eiler Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaacnde): --"'C2.8.::.·-b2d.5-=.-L30J..L.kts.~m.u_t~.._,_. __ _ 

l Tilfælde af Nedslag: 

11 Sek. 

Iagttager 

N edslagssted (nøjagtig An gi vel se): --------------------------------------

N edslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):----------------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa Fald: H vor beror de?------------------

N 
N 
';g Indsendende Myndighed: Operationsafdelingen; Flyvestation Vær løse 

e Karakteristik af Kilden: Meget troværdig, rolig og præcis besk r i vel se a f hænde l sen ,_. 

æ N edslagssted bevogtes af: -----------------------------------------------



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 3 

observerede »Raketter<( o. l. 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens N av n: ~·······----------------------
Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: ------------

lagttagelsesdato: _}f]___f_lL 19.8.2_ Klokkeslet: 0630 (nøjagtigt?) Lokal 

T agttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): __:.H~i:.:_n:.:_n:.::e:.::l:.::e:..:v ____________ ~~~---

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? ~M~o~d-!:ø~s_::t _______________ _ 

Angiv ved el Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v). den saas: 

Eksempel: 

60 Gensland 

lagtlager 

Genstandens l Jtiseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): Raket lignende. 

metal lignende (blank) 

(Tegn, om muligt, pa.1 Papirets Bagside et.,.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): Af gi ve r let røg, svag 

lyd, svage flammer fra bagenden 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: Fra nord mod syd 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: ~2wD.uO.uD.uDL'-.:::.......3~Du.DLUDLUDc..' ______ _ 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eiler Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

l Tilfælde af Nedslag: 
lagtlager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): _::·l:_:_• ----------------------

N edslagsvinkel (u) 
<~ngivet \'ed en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):_._/_. _________ _ 

Har nogen fjernet Rester af Censtanden? l saa Fald: Hvor beror de?----------

';R Indsendende Myndighed: ......LE_.~l~y:..l:v..secgs"'t-"a-"tdi.!do.un......r.Vgoæ"'-r""-lø!2.s=e ________________ _ 

s KarakteristikafKilden: Pålidelig, kendskab til fly ,_. 

~ Nedslagssted bevogtes af:---------------------------



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede >)Raketter« o. l. · 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

Iagttagelsesdato: /S f l O 19 J' <J Klokkeslet: 2/2S 2.. (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): t?-e,ef~~ · 

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? _~_-__ g_LV ___ ~...,--~-~---/U--tt:-<-ce_~~~pf_:___:_· 
Angiv ved et Rids, under hvil•. " -/v Genstand 
ken Skraavinkel (v), den saas: .~ 

Eksempel: lagttager 

Genstan~ens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): 

-~ ~ ~d_ ~~v-=- 1&tf; 
/ Ccø~. ~~~ ~d!~. 

l 

· (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,.Rids over Genstande?" Form). 

Genstandens Opførs~l i Luften (Eksplos7· o n r, Røg, Lyd o. l.?): M l< 1'1-Ke..,_e-< 

~ ~ ...v-T'-('9 ,.. v/~ -
l 

J-ø M. .-1-c:" ~~ 6fM-" ~~ 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: ;;. - s w ,.(/t( {/--e( .t< c.r~ ~ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:-------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven. Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ' / 
7" 

I Tilfælde af Nedslag: 
Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): 

,, v?f~~ 
''"''•" r~ c~ ( 

11 Sek. 

Nedslagsvinkel (u) 
,,ngivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

~ vf'fx; -e 
~~!Jano C ,MCI d -~ l' {1'\srJl 

Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):_,_·-~-~-~"-, v_/.-~,.J.,.i;)'---·-----
Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa 

~ Indsendende M yndighed :,.,..;;-----,.H--~ ___ K __ ? __ · ___________ ~--y-----
Karakteristik af Kilden: (k 2 Jt/cl~~kt-l (J;.d~ =/J .u.-,~~ • . 

e 
H 

& Nedslagssted bevogtes af:--------------------------



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhø.ring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 
~==~~~~(R~C~S~:=C~l~!O~D~D~EN~~~~ 

Stilling: !~J.~-~N;f;m;· rJ:<:•Ø:R===~~~!~~~~~;~~=~~:::~:~::: Adresse: 

evt. Tclf.: 
NC\! ot,.en. 5 EavE.ner r,r- 1'H·.T q PF."Il.\'1"'.,. ... €R.. 

;(o/ o o.' :l()C'>,\-- 1&- ) lagtla!:olsesdato: __ lQ_ l9_o_,_ Klokkeslet: - (nøjagtigt? le_~ ..-..: .. , 

lagttaget fra (nu jagtig Stedangivelsc): _...lR~ø::.:<'!.:..v::.·~t G-!:-------------------

l hvilket Vcrdcmhjorne saas Genstanden? o v Eri /Ni.IID • F. N CM v u: ~"1<">1' ve,.r· 

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
ken Skraavinkcl (v), den saas: 

Eksempel: lagHager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): __________ _ 

(Tegn, om muligt, p•• P•pirds D•gside ct,Rid• over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Ro g, Lyd o, l.?): 

.L TJ. 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: ---'~"'-'.!.1 . .!.n!..:7~-,c:;c~·"-~':..!1.!:1.:..!:P-s.· --------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: -·~I.:;N::.0c:.·.!.:li..::N.::___:::__~,:.;.'t.:;"-:..:'~tc::..''!:i';;.t':_..!l.::•c:::.·r~--

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genst~ndcn at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende)1 ___ .,::;/<:.._;;o:_ ______ _ v 
lagttager 

I TilfæleJe .1( Nedslag: 
Nedsl~gssted (nøjagtig Angivelse): ___ _::;.--::_;;;::.' __________________ _ 

Nedslagsvinkel (u) 
~ngivct ved en Skitse 
som hossla~endc: ·l 

Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplo.sion o.l.?): __ _:/:.__"_-_______ _ 

.. _<. 
Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l s~a Fald: Hvor beror de?_....:.:··c.."..::·_· -------

';R Indsendende M yndighed: _..;:S;;.."=--'-'".:..· v-=c..:D:__ ______________________ _ 

e K~raktcristik af Kilden: TROVÆP.Drc~ - Vr/?.lfcJ:>F. rc.'"?'L'V;'7,'6- o.;. VefLI'u<<'tc'U'ar;-
H 

& Nedslagssted bevogtes af:---------------------------

-~-



;1.::-~c:}t&' ...,,. 

Je .. ,f'o 

vre P.t. r 

'l') 

t'j"Vt1../IVE 

c. u. O :to 

c;, C' t,.. 012. 

t·;·c·r,·t':f: 



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede )) Raketter« o. l. ( 
RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens N av n: 

Stilling: 

Adresse: 

Alder:-~3'-"8'---- Syn: Normal 

4581 Rørvig 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: _f.Q_j .l.Q_ 19.Jl2.. Klokkeslet: 2005-2015 (nøjagtigt?) 

lagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): ~8~o!Læ~l---------------~---

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? ---.!oZ'-'e::.!.n!.o!i~t~----------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

~Genstand 
v 900 

x 
lagttager 

OlilX~XX~6~~ l Jdseende ~~. Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. l.): _.l.JlDLJJgLJJet!lnu_fun.lJrLJ.mu...... ____ _ 

Kraftigt blinkende lys, langt væk, rødt hvidt grønligt lys. Eksplosions-

agtigt, lignede mange kraftige projektører. Bredte sig l en ring og op-

løste sig efter JO mio. Set af 4 personer 
(Tegn. om muligt, paa Papirets Bagside et,.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): ------------

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: Zen i t, lidt mod vest. 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: Meget langt 11de i Cifrurnet, 

ti l syneladende. 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eiler Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

l Tilfælde af Nedslag: 
Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):------------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel Nedslagsojeblikket (Eksplosion o. 1.?): ------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

';R I n d sendende M yndighed: _E~:...~..l )l""WIPE;;Ss.tuaoutL-Ju· D.llD.L...lll.iJiæt!lr.:.JlJ<ØJ..:oSil:P:._ _______________ _ 

e Karakteristik af Kilden: Eorn!l ft i g, vi r kede lidt rystet. 

"' & Nedslagssted bevogtes af:---------------------------



N 

"'' 

SPØRGESKEMA 7 til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 
observerede >)Raketter« o. l. ( ) 

RCS: CHODDEN INT-2o2o9 

Iagttagerens N av n: 

Stilling: ----Syn: _____ _ 

Adresse: /{21-c 1-lct_fc-lc-

evt. T el f.: 

J G' c -. 2 :2.> . ., ( l /. 
Iagttagelsesdato: J;_l_ 19 lU Klokkeslet: -' 0 T .IT(nøjagtigt?) 

T agttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): HO Ll-1 E · fiC;i fftv (L( f::-L{)~ !.t7J<:; 
i/ If. !~EZ S r.:: /L t c u S li 1<2 Å v/tV u ut::-----:f: . 

hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?-------------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

~~Genstand 

lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.!.): _________ _ 

::::--:; 77/-:;;r} k l ( y -C7t_::::J.J i) ;;; o a :]EJe l 

{Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): /l-IVSt_ XE 1- 1//f;{' te/; Ile ~.!J 
. o ./2 6te7c::. . O i_IE?'-; LY' .J.) fifl /2. 1::1 AP/H/..11/ il t'. Al /--ild_ t; !-/!lSr)(::;/lc-2) 

(·6.7t::7(727; Ti!,CT: /f coo lcf/..~/f. 1 
- 2 -·:!:>J-tt!v :.5i:7vt:.~-;zy lc?:tt. 1 

t::T !1/ff,/ .. :tJc-!tr';T ;t_·y. 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: ---~'-;_'_Y_ ... t)_d_~_ ... ::...S_>_· -----

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: C\ (3 ,-:J ~7-c i?:--T 11/!1\? 

i.J-lCt..~;(_,: c-=/,/ O <JET /1C./lt/I~J.Dc7../~C:: Pz y 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven. Strækning eller Vinkel angiyet 

ved et Par Pile som hosstaaende): /a. {?Oc;; /<!)~/T. 

I Tilfælde af Nedslag: 

11 Sek. 

Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): -----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?): __;__ __________ _ 

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

';R Indsendende Myndighed: ___ _ 

e Karakteristik af Kilden:--------------------------

"' æ Nedsl.1gsstcd bevogtes af:--------------------------



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

o b serverede )) Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

. r'):;. :~,----t--------· l ' 

l r , o / ;>() , /1/ /~-j /.:. . . 
lagttage sesdato: __ ( __ 19.~- t,Jokkeslet: _u-"'· •-"-'--' l:._ (nøpgtlgt?) 

lagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): __ -- ( 

~! /' .J~ • .!: ... ' 
l hvilket Verdenshjørne saas Genstanclcn? __ · .. _::::__··-----------·-------

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

Genstandens l ldsecnde (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): 

______ __:_~ ~-~--2----~~--~-5....::_-~i_: _ _c ____ ;? (/_-"-))-'----

(Tegn, om muligt, pa.1 Papirets B.1gside et,Rids over Genstandens Form). 

GenstanJens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): --------------

-... -~ .:_)_ '; . 
r" ,.• ~ 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: ~:Z/1· /-=::;__!.._~ / l,~· -( .(/ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjd~n: 
< ·./~ ~~-, i..... ,.,.:.·/l. ~f {~)/ '} / t.. { ,/ // J, •• 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eiler Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): 

l Ti'/fælde af Nedslag: 
Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): 

NcdsL1gsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossta.l~ncle: 

.. "' (. _:.::_ 

lagttager 

(;enstandens Opførsel NeJslagsojeblikket (Eksplosion o.!.?):_.------·----------

Har nogen fjernet Rester af Censtanden '? l s a a Fald: H vor hero r de?-·------·--------

--------------------·---·------------- ---------
~~ ". /1 /)'·:"')l-~_./;# 
s:~ !lJd\t:ihi'.'ll,h· t/iyu.li,~hr-3: .. /\·~('<.-.. ('~: __ i' . 

r; Ka!dkteti:-i!!~ :!f K;I,Jttl: ... -.L~i_~{::~~;:. ___ _ 
; .... 
() 

C >t:\ 

.. . -. 

8 



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN IN'l'-2o2o9) 

Iagttagerens N av n: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: 3u j _l_ {9 'io Klokkeslet: 21 ~i - (nøjagtigt?) .2/'lf l.o:.-PL 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): /?Ø; t? Ø· !J Æ/H /1/ //v6t:. 7v 

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? ---"-~r-:::-~-.5~/----------------

Angiv ved et Rids, under hvil •. 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

~ Genstand -o 
v c'/'. 'i;) 

~ 

lagttager 

Genstandens 

j-rf,-J[/ 

Udseende (Form, Farve, Størrelse, 

S,-·•/t"P"', SC!f-/ /'Y1(~c/ .ft/,-N( 
l 

~~;c;t"rc/(. !w t'nrle -". /t/tnc*'d. 
/ 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: ---'-'"-"-)
1

_.!:./..'::V _________ _ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:--=;.....:--; __________ _ 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 11 Sek. 

gennemflyve en nærmere angiven. Strækning eiler Vinkel angivet 
0 

ved et Par Pile som hosstaaende): ---'-----------

Iagttager 
I Tilfælde af Nedslag: 
Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):----~,:::::__.:.._ _________________ _ 

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?): ----~/=-'-··------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l s a a F al d: H vor beror de?----"/=---------

',R Indsendende Myndighed: 

e Karak te ristik af Kilden: _ _,_/f;-'~-''t~?('-'c;:..·/'----'u"''lc.:7..:."'.c.'/..!r(/'-'·l'-'/:....",ti:.___o::.O.:;.(/:___..!.s·~:c·'-'-I'.:../-"Jc:.:-'·..L''-----------
~ J ~ ) l l 

& Nedslagssted bevogtes af:---<~::.·..:·-------------------------

9 



Bilag til ESK602 skr. O 305/056 af 22 FEB 1990. 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede ''Raketter« o. l. ( 
RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens N av n: 

Stilling: ---Alder: 42 år Syn:.:::.O.:..:.K ___ _ 

Adresse: 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: 2.1_/ _.2_ 19 _9ll Klokkeslet: c a 191 O (nøjagtigt?) 

lagttaget fra (rwjagtig Stedangivelse): Toftlund Ha Il en (udendørs l 

l h vil k et Verdenshjørne s a as Genstanden? ..:.M""o"-'d"-'-N'-"o'-'-r-"d'-----------------

Angiv ved et Rids, under hvil •. 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

M~ Gensland 

lagtlager 

Ca. 45° over horisont 

Censtandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.!.): __________ _ 

iD 

Dråbeformet med lang hale, virkede stor og bred og afgav et blåligt lysende skær. 

(\J 
(\J 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):-----------

Bevægede sig hurtigt over himlen, og forsvandt ud af syne ca. 200 over horisonten. 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: Fra Vest mod Øst 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: ......:.c.1. ____________ _ 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eiler Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): __ ..::c:.:::a:..:·---.:.1..:::0_:::.S.o::.e:.:.k.:... ___ _ 

l Tilfælde af Nedslag: 

11 Sek. 

Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):--+----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel Nedslagsojeblikket (Eksplosion o. l.?): __:_1..:..._· -----------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I s a a Fald: H vor beror de? _,u_ _______ _ 

';R Indsendende M yndighed: Eskadrille 602 (modtaget af VO !=EB 1990) 

e Karakteristik af Kilden: __ T.:....:_ro~v.:..:æ=.r:...d=.i "-----------------------
1-l 
& Nedslagssted bevogtes af: _:...1. _________________________ _ 



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede >)Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens N av n: 
~~------------------~r----~ 

Stilling: 

Adresse: ~~--~~------~ 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? __ ll/_tY2_bl_0:{--=-><=-"------------
Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

'~G'"''"~ o 

Iagttager 

· · (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et-,:Rids over Genstandens Form). ~ ·--7" 
Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):---.---------

V ~C-v-d'-7 d~.- ?:<-J: ~~ /)~ ~ ((~~-~q) nae.;; 
2) -~ .~t& ~1 0? &<mZ1dc ~ ~ (TWy ~ '1M? k__ ~0~ 
v ..t_t/.l~ ~ ·-7' 

i y /;P-
Genstandens Flyveretning i Forhold til. Verdenshjørnerne: j/ :j?/" ·~ o-v(; 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: ~l ~- /h (.n{ · 
l 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet . 
~ .>~ , / ~~ -KL ~ .J _;,~ .y :V 

ved et Par Pile som hosstaaende): ;/9'~'"7 ~ 

I Tilfælde af Nedslag: 

11 Sek. 

lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): ----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?---------

';R Indsendende Myndighed: · . 

i Karakteristik af Kilden: UFd ~~ ~d ~læ-w::f.vtcp ;: .U-vv ~ 
~ ·Nedslagsstecl-b-evugtes--af: uc.f.t.{e'fd.-"J ") fv~ 



{ . ' ·. _/ _____ / _______ ) .. _____ /-----~! 

o 

lj ~14;~~/v ?)({~~ tr. . 
01 ~~v/V~ f.~ tU~~u; fj~d 
~~A~ "! ~ ~ ~<-l~~~ cif! tf ru; v 

~~c~~~~ 



N 

---00-
SPØRGESKEMA 

til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 
observerede >)Raketter« o. l. 

(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 
l){.,'> ('V'<U.\.."' 0'>\?'i) 

---- Syn: Br, Lt.Ei~-

Adresse: 

evt. T el f.: 

Iagttagelsesdato: l 5/.....!...1::... 19.11. Klokkeslet: o6 3,1{ ·L (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): __u.I\'"')O"'"IZ.::..:D=:.___t;;f=...::Oe:..:.K.:,___+:'..:....· ...~,a.J...l,;,R.;::Ø:........:Go::...:..:R:..::o;;..,:E=-/.J..:._ ______ _ 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? _5--'-y...;;.O __ !_k:...;;.....;..,AJ....._,... __ vff::.._:_k_.:::.._ _______ _ 

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: Iagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): _________ _ 

L;"Lt....F 5~flfZP !...vs pL-ET brv EN ME4ET 
' 

5?.AR...p 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et·,;Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): -----------
l/i4ND i?t.3/ _ , 

1/tJi?...r;"o; {/ff/Jt?,ryl J-LyvN,lJ6, 1 /...fJU 1-IØ,J DF' 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: ---.~tJ_:_;\::lJ:.:__t-_, .. .:::L;....5..:__E_.=. ______ _ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: ..5q? .Oe.N l 12.....5(31( 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): -----------

I Tilfælde af Nedslag: 

11 Sek. 

lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):-----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i N edslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?): ------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

~ Indsendende Myndighed: -c;_.:...D..:..G.-.............:&:....."_.-G._v_/ _____________________ _ 

å ~a rakt&: i m~~: _...:t;-::..:~l...==i'--~A'"-;VJ~Aw{;.....::Øl::!/1...~..-_.a,;.;....?,L . .Lft:...c"""o~t"'-a"'-6=------------
H 
o r>:. Nedslagssted bevogtes af: _________________________ _ 

.-t. ·''·•· 



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede >)Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens N ~v n-. (heraf l voksen 

Stilling: 

Adresse: 

evt. T elf.: 

Iagttagelsesdato: Æ/JL l9..lill.. Klokkeslet: 1530-SOA (nøjagtigt?) 

I agttaget fra (nøjagtig Stedangivelse) : __ .:::;S.:::;a.::.:m.c:.:m..::::;e-.::::.s""om"'-a"'"d""r""'e:::.:s:::.:s:::.:e:::.:n..:.__ ____ ~~~---~ 

I h vi l k et Ve r d ens h j ørne s a as Genstanden? ...;Ø::.:s:::..ct:::..:....;fc...::o::..:r'-"a::.::d::..:rc..::e:.::s:.::s:.::e:.:..n,__ __________ _ 

Angiv ved et Rids, under hvil•. ~ Genstand 
k en Skraavinkel (v). den saas: 

V 30° 
x 

Eksempel: Iagttager 

Genstandens Udseende (Form. Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): Lang og lysende 

genstand på 5 cm der voksede til ca. 15 cm grå farve 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et-.,.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): Stod stille i begyndel

sen derefter fik den fart på. Kunne ses i ca. 1/2 time. 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: __ __:.:Ø;_:s:..;t:..__ ________ _ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:--------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): F art kunne ikke opg i ves 

l Tilfælde af Nedslag: Intet. 

11 Sek. 

Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):------------------------

N edslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?): ------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

';R Indsendende M yndighed: __ _,_F-"l~y'-'vue,_,.sut'"".au.t""'i..~-olLnL...l!\/.ll;æ..!..r_,_l "'ø""'s"'e ______________ _ 

s Karakteristik af Kilden: ---------------------------
!-1 
o 

r:.. Nedslagssted bevogtes af:---------------------------



------------------------------

N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. ( 
· RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens N av n: 

Stilling: _3_1 ___ Syn: _e:fc. ___ _ 

Adresse: 

evt. Telf.: 

. .zv •1 . 17-'1 --Iagttagelsesdato: __ ;_!._.{./_ 19 __ Klokkeslet: __ ~> ___ (nøjagtigt?) 
o 

Fir?~~OR-0 q 1219_1<-uf s:~ Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): /7-?"~J- J::~ C.<.;otv.[) 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? 

Angiv ved et Rids, under hvil •. 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: Iagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): ~de- ~ d 
. l<'i; ~- f-wL_ ~tu-u.-.v/'-<'">-V .-u~~ ~d'M-4 1r r<144 ,tfd 
4~~r§z-6/ ~ -Åuu.,;h_,s--d.d_ Ai.:nt zt=~4~t/VV .~ 7 4v trrvv 

~h/·$' 
(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et-.:Rids over Genstandens Form). 

~t7- ~;-/~--Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: -~-----~----1...-V'-------'--~_..;..v __ _ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:--------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve ,en nærmere angiven Strækning elley _;'inkel ~ngi~et 

ved et Par P1le som hosstaae~de): 4(~~ rc;44 
~ ..-G.c-t-v eu.">d?-? .vv · · 

11 Sek. 

Iagttager 
I Tilfælde af Nedslag: / 

N edslagssted (nøjagtig Angivelse): -----------------------

N edslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.!.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?---------

;R Indsendende M yndighed:--------------------------

~ Karakteristik af Kilden: _/..::~:::::_.::.'J.:::· i---1~t-:::....::::.:::.=~:::..;::;r-· --=-~...,71-1 _6-vL;....· "-=':;f--~~.:;;.:;_"""""=..:(~~::=.":::;;_-"'--
o r:.. Nedslagssted bevogtes af: _________________________ _ 



.,? æ-- ~v~~v ~ / t:--~ t: 7 ~--c- æ/ /cc?k7oP TM ri'> 

;&rJ~hnu- e--v 4:~ ~ t:7claf r<~ ( ~ riz~ 
!c ,q ~u:vv {,~ ~~rtvLc.- ~ ~ 4 ( -~n~ ~ 
/uq-rv /3 (Ae>ØA.!'i /b~ /1-W?'-C S '/ ~ ~'o/'0<-f ~ 

~"'uL~-v --t:-· ~ Æ0 .-c: ~Y T H 4 ., 

·~-



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede >)Raketter« o. l. C 
· RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Te !f.: 

Iagttagelsesdato: .f.L/ -::L 19 .f7 Klokkeslet: (/'dO- li .3 O (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): ...:.&~:;=o.::::øL=-·-----------~~~---

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? --------,--------------

Angiv ved et Rids, under hvil •. 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.!.)=-------~--
/ --J - .. f"> • -l f/ • l il 

SoP? Jd- Si-oi6T c: ~ .....Q..._C L..o.at '"~ '-' 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et·,:Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): ----------

rJUd 6 ct!.ti& h.2:t:u t y..? 
/ J 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: b'ycJ Ø5·f- /lOrd~ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: --------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): .5ø"7 d i?'t«z.. ,J.!y 

I Tilfælde af Nedslag: 

11 Sek. 

lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): -----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?): ------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?---------

';R Indsendende Myndighed=---------------------------

8 Karakteristik af Kilden:---------------------------
1-< 
o 

r:<. Nedslagssted bevogtes af:--------------------------



N 
N 

---00 
SPØRGESKEMA 

til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 
observerede >)Raketter« o. l. 

(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens N av n: !!llllllil!liJill!iiiiill!fiJJIRIIIII!III!IIIIIIIIIIIIIIJiliiJL _______ _ 

Stilling: _ Alder: l)IJ & J; 

Adresse: 

evt 

Iagttagelsesdato: Å/ ...:3__ 19 8'7 Klokkeslet:-.:!.:~~.!-

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): ......JW..::..::::.t::~.!-!.;.:::;:_:_:...:.:__---' 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? --------------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

~Gen•l'"d 

Iagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffe~hed o.l.): EDAHEl SoH E.IJ 

TP.EI{/pJ{. /{DNSTftiJT .>f(tfl)/JE,IJ/)t H!)IOI !-Y.S ' f>EAIDOEVf.S. 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,:Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): J<'O H HED j:. Al 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: Ff.lil NOf1 D<h~ l Hof) SI( D VEST 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: --:.F....:f.....:dJ::::..;:.J_I-:..:.:..A:..!:V:....:...' -------

Genstandens Fart (evt Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven' Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ----------::--:-::--..:... 
!3J..EV o&. PEAtoOE:t\..) 

I Tilfælde af Nedslag: ;to 15 A- :J-o 11 Æ-

11 Sek. 

lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): -----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?): ------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

';R Indse 
MCJP1rrbt:'t 

ende MJPÆ!fhed; _____ = 
-~~'!~·-. '...-_ -r-------------------

e Karakter· . Kilden:-------=== os 
H ./ 
~ Nedslagssted bevogt af:----------------------------

-
6 



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede )) Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens N av n: 

Stilling: Alder: .".-,---- Syn: -..,.,,...----

' ~ dW~~Y' Adresse: 

evt. Telf.: -- ? 
Iagttagelsesdato: Z '1;_2 19 ,f 9 Klokkeslet: ::9 ~ ?J_g f?(nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): _____ ·_...c;~&~· ..:..:;~...:;/}-_--tA=L;__ ___________ _ 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? ___ ___"f:'-?.:_.c;//_ . ...:_.,.,_
1
..---'------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. ·~=:=:v Genstand 
ken Skraavinkel (v), den saas: ~~·· 

Eksempel: Iagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): _________ _ 

.)--vc~·y-t-4~ /~!/}"/~r /J'7?rt-ft /?rz- /z-æh~ 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,:Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): -----------

<f-truv ~t-c/ ~--r& r/J/7--;;v7-y§: 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:-------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: --------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 11 Sek. . 
gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------
lagttager 

I Tilfælde af Nedslag: 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):-----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?): ------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa F al d: H vor beror de?---------

'*- Indsendende M yndighed:---------------------------

8 Karakteristik af Kilden:--------------------------
H 
o r:r.. Nedslagssted bevogtes af: _________________________ _ 



Bilag til FSNVÆR skr. O 307- 06 3 8 
SPØRGESKEMA 

til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 
observerede »Raketter« o. l. ( RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens N av n: 

.g 

Stilling: God/læsebriller 

N 
N 

Adresse: 

evt. T el f.: 

Iagttagelsesdato: _.1Q_j_5_ !9...§2.. Klokkeslet: 1445z (nøjagtigt?) 

fagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): ____ P __ å_a.:..d.:..r.:..es.:..s.:..e.:..n _____________ _ 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? Bevægende fra N mod S. 

Angiv ved et Rids, under hvil•. v ~v Gensland 
ken Skraavinkel (v), den saas: .. ~ 

Eksempel: lagttager Sammenlignende med højden på fly fra 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, F?e~~a~~JheEJ<~~ I.~?_E_K_E_B _______ _ 

Reflekterende flersidet genstand, hvor lodrette akse var lænoere end den 

vandrette. Den var rød og havde en størrelse som et cockpit. 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et·,.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):-----------

Bevægende fra nord mod syd. Der var ingen eksplosioner, røg eller lyd 

herunder motorstøj. 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: _.:..M;;:o:.::d:._;:S:..~.Y..::d:.,__ ________ _ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: Har et piletræ på 26 m som 

blev brugt til sammenligning. Dog mente anmelderen at oenstanden ikke var 
højere end almindelige fly. 

Genstandens F art (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): Langsommere end prop. fly. 
Hurtigere end svævende ballon. 

I Tilfælde af Nedslag: 

11 Sek. 

Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):------------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?): ------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? _________ _ 

\f'\ r ' 1.6 •. J!-··- J n .... -- .... '-.:.-. .... ,... .... ~....&-1.:. .... ___ .· c-1 ...... ---.&..-'-.:-- ,, __ , __ _ 

• 



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede >)Raketter« o. l. ( 
· RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: ------------ Alder:---- Syn:-----

Adresse: -----------------------------------------------------------
evt. T el f.: 

Iagttagelsesdato: -2 ;z/ ..::::5_ 19 c;q Klokkeslet: /oJ /5 23 (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): ~~e n t/ t"' d c!?~. 1ft 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? 

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraa vinkel (v), den s a as: 

Eksempel: 

.~ GeMtond 

lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): _______________ _ 

/rekq,a/e / o;7 .ser 2eaa c>/7? c>n 6" U~c.de 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,;Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?):-----------------

. lre#ar:;-re / yer7SIC2J7d>' .S<:Jr / rce9. 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:--------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: ----'-"...:..k:.::..:..:K::;_("~_,q;~:;~"-"-y--..!../o::::..::o~/YJ~""'·-

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------------

I Tilfælde af Nedslag: 

11 Sek. 

Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):-------------------------------

N edslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?):-------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? _________ _ 

';R Indsendende Myndighed: _________ . ____ _ 

~ Karakteristik af Kilden: -----------------------------
0 

r=. Nedslagssted bevogtes af:----------------------------

9 



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. L (RCS: CHODDEN 

lagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresst: 

evt. Telf.: 

iagttagelsesdato: 9_;:::z_ l9ffi Klokkeslet: Q~ ~ejagtigt?) 
lagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): -~-"(="-~=':..:§L=<=---------:----------
~ ( \lJt>s.J<.....;n ote>u -o2.4s-/h,r,>.J 

I hvilket Verdenshjerne saas Genstanden? _ _;:;S::._;z!::::,_ __ :--------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

•~Genstand 

lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): __________ _ 

~ 

(Tegn, om muligt, pu Papirets Bagside et,;Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):-----------

~~~\~(";' 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: ___ 9_~_;_..;::,.;,;:b=-.L..=Cl>..-(">='------
Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:--------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven' Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

I Tilfælde af Nedslag: 

v 
lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): ------------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa Fald: Hvor beror de? _________ _ 

;R Indsendende Myndighed: 

~ Karakteristik af Kilden:---------------------------

~ Nedslagssted bevogtes af:---------------------------

l 



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhørhig angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 

Iagttag~rens Navn: 

Stilling: 23 

Adr~ss~: 

evt. Tdf.: -----------

lagttagels~sdato: .2ÆiQJ.. t9n Klokkeslet: 2.. '2:0 'il' (nøjagtigt?) (.S<:.., 2.. "2. 'i:; 

lagttaget fra (nøjagtig St~dangivelse): lf,i e m m e i s q./-{q t1 

l hvilket Verdenshjern~ saas Genstand~n? ___ .5:::....;..5--+~=---:-------------
Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: lagttager 

2 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): k>"a(l{,s f hvid! 
lys som !cg ~n crrz.kke..· sieo-f-,e~r~r, der havd~ 
.;v~l e>•tC!.tf ("'rW]er 

(T egn, om muligt, paa P~pircts Bagside etQRids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Rag, Lyd o.l.?}: _ _,;,"-'...,!<!:::....,"7-!::~=-..:-f.::::_;.y~ofa._ __ 

/-farne./.t si,.j d -fJ,;~ N--fn<"!:-5 S.SØ p 

Genstandens Flyveretning i Forho!d til Verdenshjørnerne: ___ s_s-"t;!=----------
Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: <kean~ i 

..Ir-..?. a.b~~rvC!Hr '2-V kn.-r 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven' Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ---~::::....:_ ____ _ v 
lagtlager 

I Tilfælde af Nedslag: 

Nedslagssted (nøjagtig A.ngiv~lse): -'----',.....;--;--:::::.'..:·=---------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsol i Nedslagsejeblikket (Eksplosion o. l.?): ___ ....::;/_-_. _____ _ 

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?--~"------

lndsend~nd~ Myndighed: _ _!.h_;:O=r..::S:..::V...:q::!...!J"-=S::-k:..._:<>=""'"':..:..::.:_.,:..:..:a=..-r:.:...:..l.:=o~':..::..._,.:._ _______ _ 

Karakteristik af Kild w: ___.v::...!..l.::..,r.:.k:::.:.e.:::./.c.:<:.=-_..::W'I;.:_;;.~~c.:L::..::.I _ _::!.:.!:rc.:<:>::...::::V..:Æ:::.!:..r.:d.:::::"•j;;;..::t'--_:"~6;:-.:::S..::"':.:6=e:.;.r!.f~. 
Nedslagssted bevogt« af: ______ .:::___:--:-:...·_:_·------------------

Form. 3622 



UIA.J~.". .f. øbs~rvC<-//ovt -IC(.Lie. ot.s<!fvct-/,pr 

H-ud r kO ?!-(.&lo .-r f c;> G s c: (azvt o VI'Ut.-t-e r-
u. J. <>-( V•'LA.du.~-1:. k~",.,~..., -6_':-t fe-/o o.f 
Syn~ f 

1 
"'& ~ 6s e,- v q -6.r'.-- /=v-cc-4 ~..( -/r•.!.c~,__,.ct_ 

F Ko k.cf><. 
1 

.s;;,f(.W'I {- of~r 

;z/;vr.evt. l-!"""';ddJ.bqrl fP"'2~ob~u·vc.r.lr'oVI 

f'a.r:.~r~ 12-<A 4~/c.c>{ s -1-<def. L(rffrc 
/ZC<: havol.. 1/"• ·~~ ova-r-- ;f,•/-t.,.fc-f ('<t.'"' 

d(._-fk y$ c& ~u~ lc..f. 



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede >>Raketter« o. L (RCS: CHODDEN 

lagttagerens Navn: 

Stilling: 3.0 Syn: ~"'~-t 
6 q 2o u td.Jiælc. 

. /9 ,_/ -
lagttagelsesdato: _f_o_ 19 J'/! Klokkeslet: .Zj;S 2- (nøjagtigt?) 

lagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): -::~'-+==""'-----------------

l hvil k<! Verdenshjarne saas Genstanden? _.:;Ø_t\1'-"'f}'---'---:-------------
Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

(Tegn, om muligt, pu Papirets Bagside et .. Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Rag, Lyd o.l.?):-----------

.rn.ær.L._vv ~k{!{!/V ~~V>- f;/ ~r-mL,(., .-z.~ 
/J-rya{, ;d, ry ~tf ~ rt.-~ ·""'-'-?.<:n ·4, cf 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: --'Ø"--'d"--"'-' :..;...S...=;
7
ctd=-'='U-"'""-'·----

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehajden: -------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven' Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ----------- v 
lagttager 

I Tilfælde af Nedslag: 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):--~---/.-------------------

N edslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?): --?'"'"---------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa Fald: Hvor beror de?--;;rt--------

3 



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. ( 
~======~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~RC~S_:~C~HO~D~D~E~N~I~~~T~~~~~o2~o~9) 

lagttagorens N av n: 

Stilling: ----Syn:-----

Adresse: 

evt. Tdf.: 

lagttagelsosdato: _!i_/_j_ 192.1.. Klokkeslet: 00:.30 (nøjagtigt?) 

lagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): fit/J1E J.f)FR~,.I!. /i -:JEcl 

hvil k et V ord enshjørne saas Genstanden? .....:S:::...cY_:.O:::__·__,.S=fl.-=t>'-'·~=~«:r __________ _ 

Angiv ved et Rids, under hvil•. • ~v Genstand 
ken Skraavinkel (v), den saas: .~ 

Eksempel: lagtlager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): 6-t:NST (J,Jp€J.f 

LtJ re J<øpr I vEr~.srflc s:IP€ G-(<4111 ..1. /1(!-:JtU. ,s:x.o,z-
o&- &. u 1... J.::f'6-l T fJT vÆteL 

(Tegn, om muligt, pa..a P.apirets Bagside et ... Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?): 6-crJslfl,.JDIZ,./ 

HoJ..Or ~.I!,. Sf fti.J:o,.J;ta.. J" Ov'Cfi.. 2o /'1Z,.Ju 1 r.M 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:-------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:-------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstandon at 

gennemflyve en nærmere angiven' Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): -----------

I Tilfælde af Nedslag: 
lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):-----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l sa• Fald: Hvor beror de? ________ _ 

~ Indsendende Myndighed:--------------------------

~ Karakteristik af Kilden:--------------------------

(;. Nedslagssted bevogtes af:--------------------------



"' 

-00 
SPØRGESKEMA 

til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 
observerede »Raketter« o. l. 

(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

lagttagelsesdato: _1_/JL t9M.. Klokkeslet: ,;l./10 -J-f/b (nøjagtigt?) Æ 

lagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): _ __,8-<.::::o!..P..:.!.='E''-'L"'-----------------

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? __ s_'_f_8:;_A_b5-'-_l .,..o_i ___________ _ 

Angiv ved et Rids, under hvil•. .~v Genstand 
ken Skraavinkel (v), den saas: "~ 

Eksempel: lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. !.): _________ _ 

(T egn, om muligt, paa Papirets Bagside et .. Rids over Genstandens form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?):-----------

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: _____________ _ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:-------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven' Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): -----------

l Tilfælde af Nedslag: 

v 
lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel Nedslagsejeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

* Indsendende Myndighed: __ .:.:Hc..co..:o....:r:_l'l.:..'-..:~<:::_.:_f_ 
e Karakteristik af Kilden: OliEli R 'i Æ &E.A t=.IJIJE(UPt:itB/s ÆF 
& N edslagssted bevogtes o f: __ lf_-E_v_o_E_l-_S_c_-_~_··------------------



f, S. OBS CA/0/J../!OÆ E:T HIIJDAE fLY t C:il ~ooø H {idJJOc, O b 

~oH F(MTE Rd>Oj0flØN/Jti /31-t!Jif/ZIJOE /....;/5 , fl.J/El HoH Ff1/t I/L'5t

Ob Ff..(/;J i (br;rv'r,. AE.TIJ/N(, . PA Ft.YtiT !fAVIJJ; fi15'Si:Jkr 1 

([JSIJ-/b flt::TIJtAJ/;> 1 >'TE& Dt.R pJ-UO<;fJ..i& eN ~Ul- GEIJS'II't(f/0 0P · 

FRA JoADE/J. &&IJ>r'!HJPEIJ VAA WL OG pl' 51'd>t1AEL5P Ht=P EAJ 
ST.JEP,/JC. (,E1JSTI1NOE.IJ fLAC.!<REO~ SI& .UH!DDf.J.t3!1flT U/J/JeR FLY2.T 
{-IVOA DE.JV Fc.>A 13L6V l OE.T Ft.Y{;T Uf000}!./,_J?"11CT f/ERE.f'T&n FLØJ 

HoO fJORD. C.A /O'J-!!5' Æ Ft.d>J FLYET /&GAJ H<>D dJs;r. Dt:.IJ 

bUJ..If &E.I.JSI/1/tJf) FoRr5ÆrrE l tJoAOLi& AEfrlvtAJb 1 Hvon. OE/J 

srAoib I{UJJIJE oBS, DA tAr.rttC.E.Rt.t.J 6/J{ (Å.JDCAIO ;)..(l b A . 
Df.IJ (put.-E G t=USTÆIJQ .Æ F6Æv /IJ6E/J t-/JOf o6 1-YSTC. f(c;IJS7>t.N'I 

i tf U t. PERtoatDIJ 



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring ingaaende 

observerede »Raketter« o. l. 

lagttagerens Navn: 

Stilling: 

A dress<: 

evt. Telf.: 

lagttagelsesdato: .!.Zt.5__ t9.>flt. Klokkeslet: O.Z2. :l 

lagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): 1;::('10/?oeY~IVG.r' 

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? -.!./1/.!::..IIL----------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

•~Genstand 

lagtlager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): T/.3NIV/S,go4:::> .:5~"'-_!f 
.k1-?6s'J vtf/L /iZc.JAJD/ r?Lfo L#r-Jti /f-9.?f /~/.q-Æ/l .s,..(;;. 
c~wr) 

(Tegn, om muligt, pu P.tpirets Bagside ctrRids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): 

J'-1tgL:> .L,'?/; LJvÆ ~/)/1//3 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: .lf1jt2;9 N i/ 7/ L .5:@ 
Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: 1'J-,~ :SØ/JL--'6 />115.// o-P~ 

ru/6.tu[ l !1 r7 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): -----------

"" 11 Sele. / 

VT t?-toScK 

lagtlager ~ 
I Tilfælde af Nedslag: 
N edslagssted (nøjagtig Angivelse): _ _.:.;I::._N::._::._l:..:Æ:..:r_~ _ _.:.;N~I'Jo==.S=t4==6:.._ _________ _ 

N edslagsvinkel (u) 
.mgivet \'ed en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

N======================= N 

~ Indsendende Myndighed=--------------------------

~ Karakteristik af Kilden:--------------------------

&Nedslagssted bevogtes af=--------------------------



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. ( c c ) · R S: RODDEN INT-2o2o9 

lagttagerens Navn: 

Stilling: _ _,;;:;._/ _ Syn: 

Adrosso: 

evt. T elf.: 
FM tut\vG- &f'S y/ 

IJ. 2<t(t-cfJ 
. t8 
lagttagelsosdato: __ f,!i_ 19~ Klokkoslot: 

~~o :S61( 
n 1.[06 (nøjagtigt?) 

lagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): ---------------------

I hvilket Verdenshjørno saas Genstanden? -------,-------------

Angiv ved ol Rids, under hvil' • ~v Gensland 
ken Skraavinkel (v), den saas,' .~-

Eksempel: lagttager 

o/o 6~;1/€ Genstandens Udseende (Form. Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.):--=-"-----'-----..,..-

5TI2. s/0-Src .:>r-.J&..vtScr eøA.LØ ~FllfP /'1!=6~ 12/o c.ys. 

{Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside ef. ... Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): f M 

oel\) RJttw4NOI l'f~ !IP-T bJ ~iilto~· 
O& 

Constandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: F01 s W n' c. »l 
• 

Oplysninger, dor kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:--------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyvo en nærmere angiven. Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): SA,<t.-"! fiiR/ Stl&1 f'' / 
l Tilfælde af Nedslag: 

v . 
3-

lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): -----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?): ------------

Har nogen fjernet Roster af Genstanden? l saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

';R Indsendende Myndighed:--------------------------

E Karakteristik af Kilden:---------------------------

&Nedslagssted bevogtes of: _________________________ _ 



N 

-uv-
SPØRGESKEMA 

til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 
observerede »Raketter« o. l. 

(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Iagttagelsesdato: _f_;..Jl 19Ji. Klokkeslet:2J 5"0 fl (nøjagtigt?) -i-41t00[102 

Iagttagtl fra (nøjagtig Stedangivelse): _,_lf,__._._t::.=='-'-'------------------

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? ------~------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): k. La.r Q§ Hw5Ti(t,!:? 

. BL/-VI<. Øot.L/Yii,. Ø!Ce.v.I;&-.<Zf! t;:M'L/M. V#IJ .BIJM< E,I.J}e /iYV-1 
GLLÆI25 v/a u. E g Di: A/ so .et EN L., Lt.Æ ~;-,.G R tUe 

(Tegn, om muligt, pa~ Papirets Bagside et..:Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?): .PL.,Y7TE!? S;4 

Lodr-et op o4 .N.G"t2 . /~~Mg f:l,t5'vÆ):;;;æs;;=-

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: rbd&,'vel< ;?d' :;;'TE?!f/ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:-------------

Genstandens F art (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven• Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): t <& le !t f'J< d fEK 
<'-? s (J 1'1 i?? c 

I Tilfælde af Nedslag: 

v 
lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):-----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

~ Indsendende Myndighed: ..:._r..,;/:..:-.1\_,~ _______________________ _ 

,; Karakteristik af Kilden: VtJ!.kt=/l t2o/..,J, Ø &Ø:?'):f1r'lllht..?R ;.?<26 /kKtZ d<iM'/ 
H 

& ~sted bc.egt" .j:.. 8Etfk'e8 0-Ct (!/,3j2P6A/..S /;I:JøenFR!VS 

8 



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. ( 
· RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

lagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

lagttagelsesdato: .!]_/..!!._ !9 .f~ Klokkeslet: 23}./1-).,(n~j.;gtigt?) . 

lagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): l>otJJ!Pt.- ( li?G"l,li'T fri')JT8~7.lltp,4ENtX::i) 

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? --~{-"=-f_W...:.__~.,:..:=""'--N;....::6:.. _______ _ 

Angiv ved et Rids, under hvil• 
k en Skraavinkel (v), den s a as,' 

Eksempel: 

Genstandens Udse~nde (Form, Farve_. Størrelse, Beskalienhed o.l.): ~ v ~ 
~~ ~~u.-f;~~cflrery~ 
~~ljlÆh ~ ~ 

l 

(Tegn, om muligt, paa Papirets B.agside et.,.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?): ~U.. >-<; ~(M.~ "-'v 

&aJ.4Ld,lNG"~ 3ddCXN~ d..!~9uu~~~ 

~ Y:; Wnvor>-> ,'14«~ ~ .._ fUW ..-t~ ~ -~ l.t.;t4, 
kv n~~ 6{;~ . 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Vudenshjørnerne: __ J_C:_~--~-N_ff ____ _ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:---'~::...:====--.:~===..::_ __ 

~~ . 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at VtSek. 

gennemflyve en nærmere angiven. Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende):4<f:;~~ ~ 
~ t<.-1 W 4 ~ lagtlager 

l Tilfælde af Nedslag: r - L _ J ___ /} 
Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):~ .~V ~ N b {:..!::::. ~ 
~~~· 

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?): __ .-;_~'--'-1-;tc..eol.. __ $_""_;__ ___ _ 

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

N 

~ Indsendende Myndighed: _So_...:c::·_v_G?J_c__::B::_:$7;-::..:.;_ __________ -. _____ _ 

~ Karakteristik af Kilden: '7MØTØ/?.,.f%r-f_øNOM ~J ~4-; 
~ Nedslagssted bevogtes af:--------------------------



-oo-
SPØRGESKEMA 

til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 
observerede »Raketter« o. l. ( ) 

· RCS: CHODDEN INT-2o2o9 

lagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adr.sse: 

-"---'--'-- Syn:-~~"'--
c~ IV€ e-o rc:.-rv 

evt. T el f.: 

lagttagelsesdato: /3 f ../L_ 19 .f <f Klokkeslet: .Z,;3 3 f (nøjagtigt?) 

lagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): _ _:6::..::o:...:P__,""J3=0'Z..=----------------

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et .. Ricls over Genst.andens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):-----------

h b ~ (IV" '?1a-<A- ~ 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: 

~;;::::.ztnte ~e~øjden: 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven• Strækning eller Vin d ~~ 
ved et Par Pile som hosstaaende): ~ v 

lagttager 
l Tilfælde af Nedslag: 
Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): __ lv __ I_IJ ________________ _ 

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

N 

~ Indsendende Myndighed: .;;h:z=··:::C--=:__.!:_V..:;'!30=:..!8~Ælc.±=:CI...--~-----=---------
k.cx..~ 

E! 
1-< 

Karakteristik af Kilden: -~-....t...-4?-,t.--~------v--~-....L------------
rZ Nedslagssted bevogtes af:--------------------------



.. ·' 

En kæmpe meteor· suste søngag ·aften~ 
over Danmark og gav danske·Q1~ .:> .. · .· 

skilingsmateriale, fordi vi ikke ~lv 
behøver-at rejse op for at hente det,• 

·siger Graff-Pe.tersen. 

FØRENDE SAMLING mulighed_ for at ·se e. t st. jern_ ~~Ifu.· ' ... -_.d_ ... ·.'·.?f.·:_'.· ... :; : 

fl d h d f:...ld · ·:· .. ·På geologiske m.useer verden over er · ere -seklin er:s van..g e· - .· dl t:7~,>~;;;}~ ... ,, 
·sandsynligvi~ ned i. det nordlige Sverige -.... ~. 

Af Peder Maltha. 

Flere tusinde danskere blev søndag 
aften 'vidner til et usædvanligt syn, da 

· en kæmpe meteor bevægede sig hen 
over den klare nattehimmeL De, der 
:var så heldige at se fænomenet, kan 
med rette bryste sig af, at de har set 
et stjerneskud af de helt store. 

Som en lysende ildkugle med en 
hale af kraftigt lys efter sig bevægede 
i:neteoren sig hen over Danmark med 
~n hastighed af 30 - 5Q.. 000 kilometer i 
timen i retning mod nordøst i en højde 
på 40 - 50 kilometer over jordoverfla
den! ·Den kunne ses med det blotte 
øje, indtil den forsvandt bag horison
ten et sted oppe over Midtsverige. 

"Meteorer eller sljerneskud er me
get almindelige i Danmark, hvor de 
kan ses næsten hver nat, hvis ellers 
vejret er klart, men kun i ganske korte 
øjeblikke, • fortæller Poul Graff-Peter-

. sen, afdelingsleder på Geologisk Mu
seum i København. 

USÆDVANLIG STOR 
Det usædvanlige ved meteoren, som 
søndag aften fløj i himmelrummet over 

. . . 
"Normalt er der tale om ganske·-: 

små partikler på få millimeter; der fra :. 
rummet trænger ind i .jordens atmo
sfære med en hastighed på op inod 
100.000 kilometer i timen. Her udvik
ler luftmodstanden. en så kraftig var
me, at partilderne begynder at smelte 
og derfor udsender lys. Jo større 
partiklen er, jo større luftmodstand og 
dermed kraftigere v'arme og stærkere 

·lys," siger Graff-Petersen. 
Han oplevede ikke selv det usæd

vanlige syn søndag aften ved 23.30-ti
den. Men ud fra de oplysninger, han 
foreløbig har indsamlet om fænome-

-net, mener han, at der er tale om en 
meteor på flere kilo. Det er en 
meteor-størrelse, som højst opleves 
et par gange om måneden over hele 
det europæiske kontinent 

KAN STYRTE NED· 
,.Som regel brænder meteorerne op i 
atmosfæren, inden de når jorden. Men 
det sker, at de trænger hele vejen ned 
gennem atmosfæren, hvor de så kan 
findes på jordoverfladen som meteorit
ter.• 

"Vi havde håbet, at meteoren var 
faldet ned i Danmark, fordi .li'i~_teorit
tP.r P.r mPQ'P.t viQ'tiQ't materi<. :1r det 

opbevaret henved 2.500·~teoritter. 
Af dem ligger omkring de 400 på 
Geologisk Museum i København, som 
dermed har en af de førende samlinger 
i.verden..Det skyldes, at videnskabs
mænd på Københavns Universitet har 

~t stjerneskud
eller rettere en 
meteor i ·atmo
sfæren. Billedet 
er fra 1895, 
men regnes for 
en af verdens 
bedste meteor
optagelser: 

interesseret sig for meteoritter siden 
1700-tallet, hvor samlingen blev 
grundlagt 

Fire af meteoritterne er danske. I 
1878 faldt en fire kilo tung meteor ned 
yed Mern på Sydsjælland og i 1951 
faldt to små meteorer på tilsammen 
700 gram ned i Risskov ved Århus. I 
1976 opdagede geologer en 40 kilo 
tung meteorit ved Jerslev i Vestsjæl
land. Hvomår den er faldet ned vides 
ikke. Måske er den ført til findestedet 
af indlandsisen. 

Meteorer falder ned over hele jord
kloden. Poul Gtaff-Petersen skønner, 
at der rundt om i Danmark ligger ca. 
200 meteoritter, som er faldet ned i de 
sidste 15-20.000 år og blot ligger og 
venter på at blive fundet Men da de 
sjældent er ret store, er de svære at 
få øje på. 

SMÅ PLANETER 
Meteorer er stykker af små planeter, 
som slås løs, når planeter støder 
Sammen. Rundt om solen svæver til 
stadighed et utal <tf store og små 
stykker af disse planeter, som, når de 
ved et tilfælde ranuner ind i jordens 
bane rundt om solen, kommer ind i 
jordens atmosfære og bliver til det, 
som i daglig tale kaldes et stjerneskud. 

Graff-Petersenafviser enhver teori 
om, af det var en UFO, som flØj over 
den danske nattehinunel søndag aften: 

.. Den måde, fænomenet opførte sig 
på, fortæller klart, at der er tale om en 
kæmpe meteor. Men om den er faldet 
ned et sted i det nordlige Sverige eller 
nordligere, eller om den er brændt op i 



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede >)Raketter« o. l. ( 
· RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

lagttagerens N av n: --~-j __________ __ 
Stilling: Alder: Syn: ____ _ 

Adresse: "("' u 1'-..J"l) <" 

evt. Telf.: 

. r .;z '2. e (., 
Iagttagelsesdato: __ f_·~- 19_··- Klokkeslet: :.L \--~,C (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): _..;.\:';_L_·"'-'.:.·:L.==I~.:..::..;~-=' ..:.~;--_t __ '..::0;...u;;..·_c'V.;;:,c..;' ("")-""'.·"--'---·)_(.;;-.;;;;;-'------

~~ ,· t'-1 ~'-1 e:.::<-.~,--, 0' ,~q 

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? ___ \[-"-----,--------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. ~ Genstand
1 

.-_-.. 
k en Skraavinkel (v), den saas: • v l·._; 

l M 
Eksempe : lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): ___ -::--------

-. '\~ <:. '--" N(:: 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et .Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):------------

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:-------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: --------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven' Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

l Tilfælde af Nedslag: 

11 Sek. 

Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):-----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?): ------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa F al d: H vor beror de? ----------

~ Indsendende Myndighed: \2-:z_ '--' LJ c·F~::·L t:) h.\. \ -< K 

e Karakteristik af Kilden: ---~-..-:7_1:'-_A...;_v ______________________ _ 
'"' & Nedslagssted bevogtes af:---------------------------



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede >)Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens N av n: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

-?-o _yo 
Iagttagelsesdato: (J:,-/ _Q}-19.§J. Klokkeslet: !> -l '7 (nøjagtigt?) tb 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): _ ___:_ff.;_;;;j)_~-=-':-=-· >:...->::.'-=F=-· _IV'---------~~~-~-

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? ....L::·::..::g~) _________________ _ 

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): .(y_c;../~;t.JO/f /J:Offt')-

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?l: ------------

c~3S.. / /o-/:"- .SV:!t: cc/rt:rri:.'!.I::/-,/:1( vEt0.S-;-rf7\.JD/7,:1(/ /~.tZJ:>t~o/-/!Ot---"ffO 
Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: ./76 P S Y?> 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: v) P/-.: _s:· l W 1-{ ~ 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven' Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ,</cUf/16/J?Æ- 64'VD &V'-1 
,Cc..y 

I Tilfælde af Nedslag: 

11 Sek. 

lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):------------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?): ------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? _________ _ 

'tX, Indsendende Myndighed: __ _ 

e Karak ter i sti k af K i l d en : "'-;:Jt:..:::::.;f):::._:-e:..:::u.::.__,_...:.l-.-_:..:::6-æ....:...::..:..AJ..:.."'::..:' <-:...:F_-..:..F...:.I~v--r-:..."-fl"-·..:../~...:~ g,:::. .. ..=../:?::.....:..L-_"...:.J-71./._.:..___-;C:.::..:'C:=~~;::-..:..I-____ _ 
!-< 
o 

11. N edslagssted bevogtes af: 



\~/\..- ~'-'" t.:..-:>._. '-"-<- . ·c......- - ' . " -
' - . '/. ,J, .- --~~o-~'-:-'<-<-- r-~_rr<>C~d. t..A·~~-._ 

l '-..:.-Q,.-,..,_.Lh.-v<:..-L--.t-<...-rt_.~ ("'-"'--~ t-'':, Q\j \tCJ:'t \-:?. ,_:o_,~v ~A. 'C 

,·~!.:~-e..~~<- C ..... ._.~ /L.·v·...:::s·.::·"L /C......TcL-t-·'\,. J~;--o.._·, :j·:·c~--u . ....-<.--\....Å..-~.-vf l' ~ ( 

<\.j~-~:\.<../( 

l 

( ~"~·.--L CL, ?A....O<..--G) 
\ 

\ /' VA ... -1..-4,/L V\ 

·...; 

/L--""----~-. L .. 
·v c 

l. '-,L..-( ~-?L (_(J, J 
c- \. .. T ./ \/u 



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens N av n: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: --.l.!±J_3_ !9_ill2. Klokkeslet: 2245 (nøjagtigt?) + 0015 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse) : __ __;_P..;:;å;._;cv..;:.e...,,i..:;e.;..;n_;:;:E.:::.s.;;..b.;;;;.o;...;n;..;.n;:.e::..r u"-p"'-----'H;.;.l::... l:ocl::..e:..;r'"'ø""d'"""'--... d;.;;io;;r,.;;e ... k .... t .. e_ 

syd for Gilleleje. Genstanden observeredes igen kl. 0015 fra observatørens 
bopæl, denne gang ogs8 af observatørens kone. 
I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? _-!Mwco~d"'-..!n..co.Lrwd..L-_____________ _ 

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

x~ Gensland 

lagtlager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): Ubestemmelig st"'rrelse 

men observeret å me et tæt hold t kunne observere 

vinduer. Rødlig og arønliq udstråling af lys fra aenstanden, samt særligt skarpt 

violet lys fra enkelt kilde. 
(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,.Rids over Genstandens Form), 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?): Stillestående i luften i 

flere minutter, hvorefter den forsvandt i nordlig retning mod Gilleleje. 

Lydløs. Ved anden observation blev genstanden bestemt til at være over Gille

leje. 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: __ M_o_d_n_o_r_d ________ _ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: -~O.=!b-"!s!<.e.._r~v~a"'-t-*-i~o!.!.n_a~f-in-"o"-'gol!e"-!t"-_ ....\d"-'e"'r~

liqnede vinduer. 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

I Tilfælde af Nedslag: 

11 Sek. 

lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):-----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?): ------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa Fald: Hvor beror de? _________ _ 

N 
N 
';R Indsendende Myndighed: __ ..,:F...:l::..YLV::..:e:::s::..:t:::a::.:t::.;i::..:o:::.n.:.....:V::::æ:=-r:..::_l:.!:.ø~s~e:.__ _____________ _ 

e Karakteristik af Kilden: ___ ,_.M"'e'"'o'"'"e,..t:_t_"_r'"'o"-'""'<P.""-r'-'d"-1"-'. O.J-------------------
1-< 

& Nedslagssted bevogtes af:---------------------------



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede >>Raketter« o. l. 

lagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

· (Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etDR1ds over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?): ~tf 4--t.ic::ef?_; 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: ____ s;.:::..J'-'..=:::.'...=:::J'--.....c;.,"'-.::..:=--::__:~~ 
Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: --------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven• Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): '""' .// 

I Tilfælde af Nedslag: 
//; 

11 Sek. 

Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):-----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: / 
Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? __ _,-,_./,;::_ ____ _ 

~ 

Indsendende Myndighed:-------------------------

Karakteristik af Kilden:---------------------------

Nedslagssted bevogtes af:--------------------------
•.•. IC.JlU .. 

.. MIIIlm·IOC'IntQM -·-Form. 3622 



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

lagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? __ {/,_-u_...::{_.~ __ u:i,--_&_vc_C ________ _ 

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: ~ 

~ Gensland . _ 0 
/o ·-IS 

v 

lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.!.)=-----...,.------

4~ ~ ~ ?;~~'-' -~~~c.. -~d k/Wt.:/?0 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside elvRids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): -----------

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: ---~-+-d. __ ·~---~-__ <. __ ~_ 
Oplysnin~er, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: ------------

~ 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven• Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): __ ;:.:-_, ________ _ 

Iagttager 
I Tilfælde af Nedslag: 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):_.:_/._.---:-------------------

N edslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?):' "7"'-----------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa F al d: H vor beror de?---------

';R Indsendende Myndighed:--------------------------

ci Karakteristik af Kilden: _ 7f:,__· -~-..;..-+___::...,.t--__,"/,c--~---'c>'-;,,<-2-Cv..::....;...-vv:....;_-"---'----------
& Nedslagssted bevogtes af=--------------------------



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. ( 
RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens N av n: 

Stilling: ------------ Alder:---- Syn:-----

Adresse: 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: _7_f_5_ 19 __ Klokkeslet: 2025z (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): Altan (Nordvest) pc'\ bopæl 

Genstanden stadig på himlen 
under samtalen 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? _.:_N.:.:o:..:rc..::d:..:vc..::e:..:sc..::t:__ _____________ _ 

Angiv ved et Rids, under hvil•. .~v Gensland 
ken Skraavinkel (v), den saas: .~ 

Eksempel: Iagttager 

115° c a. 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.I.): ___ H_v_1_· d_t _____ _ 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et.,.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):-----------

Stationær 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:-------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:--------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

l Tilfælde af Nedslag: 

11 Sek. 

lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):------------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?): ------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa Fald: H vor beror de? __ ....:;_ ______ _ 

(\J 
(\J 

';R Indsendende M yndighed: __ .:_F.::l.~_y::..v.::e.::s.::ta.::t.::l::::. o::.:n..:.-.V:..:æ:::..:r:..:J::..:.ø:..:s:..:e::__ ______________ _ 

i Karakteristik af Kilden: __ __,_N.,_,ø""g'-'t'"'"e'-'r_,_n,__"æ:.:l'""d"'r-"e'-"d-'-'a"'m"'e----------------

~ Nedslagssted bevogtes af:---------------------------



N 
N 

S.PkJKGtSKtMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens N av n: 

Stilling: Al de~ Syn: l\lormal 

Adresse: 

evt. Telf.: 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): 

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? --------------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

~Genstand 

~-lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. L): Rød k11gl e med et l et 

blAliqt skær omkrina. Ingen lyd. 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): Observationen skete 2 qanqe. 

l. gang bevægede objektet sig i en svag bue, i retning fra syd mod nord med en 

bue mod vest. 2. qang i en ret linie fra syd mod nord. 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: __ ;:::.SLy:=.d_m=o:::.d_n~o~r!:.:d:!-_____ _ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:-------------

Ca. 500 til 1000 m. 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): Meget stor hastighed 

over 1000 km/t. 
I Tilfælde af Nedslag: 

11 Sek. 

lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):------------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa F al d: H vor beror de?---==---------

';R Indsendende M yndighed: ---'-Fdl:t.Y.!LII.~;<e2s.1.t2a.1.tLi ounl..J_Vl!Jæ~rLJJl øa.;s:ile"--· ---------------

~ Karakteristik af Kilden:---------------------------

~ Nedslagssted bevogtes af:---------------------------



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede >)Raketter« o. l. ( 
RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: -----Syn:------

Adresse: 

evt. Telf.: 

--'=-.!..:::..:"----(nøjagtigt?) 

lagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): Sallerup, 4750 Lundby 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? __ Ø::.cs=-t:::;._ ___ -:---------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. " /v Genstand 
ken Skraavinkel (v), den saas: .~ 

Eksempel: lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): __________ _ 

(Tegn, om muligt, paa Papirtis Bagside et, Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): 

ten. 

Se bilag fra observan-

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: Øst - Vest~---------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: Se bilag fra observanten. 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven• Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): -----------------

l Tilfælde a{ Nedslag· 

xtt&Jtx 
2-5 min. 

Iagttager 

N edslagssted (nøjagtig Angivelse): --------------------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet \'ed en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?): --------------

Har nogen fjernet Re~ ter af Genstanden? l saa Fald: H \·o r beror de?---------

Indsendende Myndighed: Flyveskolen, Flyvestation AVNØ 

Karakteristik af Kilden:-------------------------------

Nedslags~tcd bevogtes af:------------------------·------

Form. 3622 

l.lf.KMIF\tl ... 
Ul'tllllltll·totlniUll 

..... Ql"!! 





N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug--før militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. ( 
· RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn : 

Stilling: ~~ Syn: +M'"7C 6z~~ 
Adresse: <f76.Z ~-,(.EJlfN/Ntf 

iagttagelsesdato: 28-j:t._ 19.!:2:: Klokkeslet: /qSO (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): -~-<:''-P._q::.....:.:L:;;,.__ ___________ ~----

-..2:.Æ~$~T~~E.~"·~· ~t=~e~u~O~c:~-::::TC::'~+~~..,~·e~.e~e~---1 hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? ~ "' 

Angiv ved et Rids, under hvil•. ~ Gens:and 
k en Skraavinkel (v), den saas: a "' v /0 

~ 
Eksempel: lagttager 

Genstandens. Udseende (Form, Farve, Størrelse, .Beskaffenhed_ o. 1.): .a•f' 
..e..._ 4u ;U~~J.I,~f 4p ~- {4.V"'td-l ~0J .c'>U<~ut.:/ ~z.d~/ 
~ul.. ~ .e't.A--Y?.J(~ -1~ d ~f1<!.-J-ft4'1/'{7·~4v.2) 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside cf.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):-----------

f;;; tp~~~wKV>-V afi:=-t _-: ,8-~ h ~t-·l<t~ 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: __ N_Ø'--------:-----:---

/ - '· ~·- G/-. (a.~--~-~,0 Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: --:-:--=--v-:--r_;:__v_~~~t.A--~---
.rru::.t..; ' c~ .'1-ru7 < .{ '.t' J; -e~ 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven' Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): "t'~,~ <>W.: ?v.....{ fL~r {j~{) 

l Tilfælde af Nedslag: / 

1 t Sek. 

lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):-----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?): ------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: H vor beror de?---------

';R Indsendende Myndighed:--------------------------

~ Karakteristik af Kilden: 1kt ~;;_,Wu./ .:?"7 -/..vvc. ,;.Lf'~ 
..... ~ /l l 
& Nedslagssted bevogtes af:--------------------------



C\1 
C\1 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. ( 
RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: --'3:..:2=---- Syn:------

Adresse: 

evt. Telf.: 

lagttagelsesdato: .J!i.J_9_ 19..§L Klokkeslet: 1848 ? (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): Adresse, sydkanten a f Sorø by. 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? --------------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. n , ~ Genstand 
ken Skraavinkel (v), den saas: ~v \ ~ km 

l ~ 
Eksempe : Iagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): Meget kraftigt klart 

lys. Himlen uden skyer. 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside ct-,.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?): Står stille ca. 5 min., 

hvorefter den forsvinder på ca. 3-4 sek. Dette følges i kikkert, med me-

get stor hastighed. 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: _;:.ØN;..;.Ø::...::.... -----------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: --------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

11 Sek. 

Iagttager 
I Tilfælde af Nedslag: 
Nedslagssted {nøjagtig Angivelse): _ __..:..!-____________________ _ 

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?): __ 'f.'-··----------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?_....:'f._. _______ _ 

'tR Indsendende Myndighed:--------------------------

~ Karakteristik af Kilden:---------------------------

&. Nedslagssted bevogtes af:--------------------------



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. ( 
RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens N av n: 

Stilling: ------------ Alder: ---'8"----- Syn:-----

Adresse: 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: _!Zj..!Q_ 19R Klokkeslet: 1750Z (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): ..:.A.:.:d::.:r:...:e::..::s::..::s::..::e'--------------------

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? _N_-_NV _________________ _ 

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

-~Genstand 

lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): __________ _ 

Lysende genstand. Hørt lyde på radioen 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside d_,.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?):-----------

Lidt bevægelse, blink hvert 6 sek. 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: Først S· Derefter NV 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:-------------

Ingen genstande men høj flyvehøjde 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): -:.R::..::o:..::l:.::i::..::g,__ _______ _ 

I Tilfælde af Nedslag: 

11 Sek. 

Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): --,--'-1---------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?): ----'-'---------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?-'"'---------

';R Indsendende Myndighed:---------------------------

~ Karakteristik af Kilden: _ _;_P::.ål::.l::.. d::.e::.l::.l::.. :>.----------------------
&. Nedslagssted bevogtes af: ---"f._.----------------------



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 

Iagttagerens N av n: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: -----------

. . ~ /i'e>P - / { 
Iagttagelsesdato: -1 /tJ 19 J'). Klokkeslet: O.? o (nøjagtigt?) ( ~q .:J 

Iagtt~ fra (nøja,gtig ~Sted gi~): . · -zr 
. ~ø 7~ ~ . ~.:-2~ <??x /~..-.w;... Q_ 

A)u/ 7 
I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? -------,-------------

Angiv ved et Rids, under hvil• .. ~v Genstand 
k~n Skraavinkel (v), den saas:. -~--

Eksempel: lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): _________ _ 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et\lRids over Genstandens Form). 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven• Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): -----------

l Tilfælde af Nedslag: 

11 Sek. · 

lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): -----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?): ------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

Indsendende Myndighed:----.,...-------=---=--------,..-.,__----;----

Karakteristik af Kilden: """",.<-::=;o..,....;;_-..,~...:;,;:....;.....:....,...."_...--__,....;...:~...;_-_;_..;_ ___ ...,....,. _ _:.. 

Form. 3622 



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. ( ) 
· RCS: CHODDEN INT-2o2o9 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: H J E. H H&. 1-UÆI-PER Alder: _-.:::5....~.9_ Syn: /JO ft HALT 

Adresse: -~~-~~~~~~~~~~~~J-----------------
evt. T el f.: .JIII•••••IIIIIIIIL': 

Iagttagelsesdato: ..J.L/J.L 19R Klokkeslet: /1)0 -/1:>..t;' (nøjagtigt?) A 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): uNOEB f<dJ RSE.L EA.4 RODEWAlD -SitLTE.IJ SKOV 
o _ :X F R Il f./CJDE.J,..IJN/j - 5-'\J...TE.L! .S lfOV 

$AS ,2. Ati>Of. Ft.'t'IIEA.JDE bE.IJ$T'"AJ()f, • ..1.- os .IL :IL I(OAfVIllltbT v,;;o <;AtiEA.i s 11cv 
:X H'OH rAÆ AJOf/D Ff .. åJJ /(00 ~YD 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? Jl:.. s !Is o ti: Ege s· v d.Vqr Ol/ER Hu.<; S dl 

Angiv ved et Rids, under hvil•. "~v . Gensland 
ken Skraavinkel (v), den saas: ~~· 

Eksempel: lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): RUJJ D J...JDT STdlARE 

E/JO F:.tJ TAI-LEAJTEtJ, Rill'T 1-Y.f. , {&.ELD,EB 8E.b<-.E 08$.) 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et ,.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?): DA OB5 , SI(&T.E UNDER. 

BJLJ1d> RSE{... H e/J ~Ter; J/Jba.J 1-'r'DF 

I Fl'lll No 

JI 
o 

SA~ Ob 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: UJ&EN ( fO&Hf!JTJ-/b L-Avl) 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven' Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------,-----
r 8ne.J.h HA.STtbHI:-0 C/1 )fo- bO KH /T 

l Tilfælde af Nedslag: 

11 Sek. 

lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):-----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

';R Indsendende Myndighed:-----------------~--------
0< • 

e Karakteristik af Kilden: _ _,_P...:.Il..:...:..:J...:..:I....;O::..;E.:::-..:..'-....:...1 (;,:::::· '--------------------

'"' & Nedslagssted bevogtes af: ----------,..--=-==----h--.-------
HODTI\G&"r )31.!1)~'2- ~ov)9"f 

; s~ 



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede >)Raketter« o. L (RCS: CHODDEN INT-20209) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse~~··==::;~iiiii~-=~~~~~~L--evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: Jl...t.J.L 19ft Klokkeslet: J../~62 (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): K@iElJDt EBÆ HOU HOO EG.EWSE' 

I hvilket Verdenshjerne saas Genstanden? -------,------LHL:O:::...!.<D~....\odJ~Su.T __ _ 

Angiv ved et Rids, under hvil•. .~v Genstand 
ken Skraavinkel (v), den saas: .~ 

Eksempel: lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): _ _;_;R_u_~..::...:::D::__ ____ _ 

STdJIH~EL.$E tiJ OPG.IVE:T 

f(?A YDEBI-.IC,ERE INFo SE B/r6SIDE. 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. J.?): _ ___,;C!:A/!!.!6:::,t=:;-)J~--!::.1-:...!Y...:D::::...::E;..._ __ 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:-------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven• Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): -----------

l Tilfælde af Nedslag: 
Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):-----------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

~. Indsendende Myndighed: HoDIIIE>E T 

iFt/JJ..6f y r 
VIA · w/AJ 0 OP5 Yl /1-2-i-'f.PZ.... Nov/st. "" ,, Ina r ~/5G D . e Karakteristik af Kilden: r:'Al-IOfl-16 

1-t 

& Nedslagssted bevogtes af:-------------------------



~ ft&TTAt;f.A S/11-11 HEJJDES Sd!AJ IYC/JRTE. 1 B IL FAA HoU HOD 

EGf.tJSf.. (FIM VEST HOO (/Jsr). UAIOE.A_ t1C1R5ELDV S-1$. EA/ 

~UAJO t..YS&AJDE (;EivST/LUD Plt0 
DEJJ (f)STLibt;; !1 IHHi:.L. UIJ D~R.. 

{)E..tJ VIOERf 11CDRSfL 1-{01-(J.fEA OE. /...Ib~ UJ..JDE.R JJE.AJ J-.rsuuor 
&EIJ~TilAJD DG ~TIWD SeR op VED s/of.JU IlF E-A.J 1'1 L..t..E A E-DG /fOLr.JG.UOE 

( 
c -

8 (L BiLIJUHHE(<.. • HER SER DE. oHAttoer f3L..JV5 BELYst 

AF To PAoJE.kTcbRER. FAA Df.IJ FI-YVE.lv'DE GEJVSII'iNO. l(oRr t:.Fit=R. 

S 1-Uf{/1~5 PROJ E.ff Tc$A E.f?.AJG a b tltbTM.~,; R ln:..JJ.JA.Æ SE J./06Le. fldJoE: 

OG bfUb!JivE. LVS 81-liJ/rt::. J{ORT Ti'O t=-FTE.A FLdJJ c$t=AJSTI/IJ0t.J.J 

FAA sr-o HaD AJoAo .HED AtYGE FART 51/Hr ;._h~t-e if(f;JIJE .. 

/1). 8. 5/f HTI DIG H& D BEG J VE. )J NEDE..rU 

FAA IJORO HaD SYO, 

o 
01/ERFL(/JJ ET FLY OHtMDe.T 



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn : 

Stilling: ,:...-::;_...;..;;.....;..!.!... 

Adresse: _ 

iagttagelsesdato: ~o ;_!L 1911... Klokkeslet: tJ $g f}. (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): ldC!osørr (J/1f,C;?-rC S c/ E .:r 
11. $ Y~(pf.c.~ 

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? _.:._fe_'A __ .:._N;:.._~_7S:::._ ___ tvt!_f:_T_..:./-;...:.'1,....---=(/.-· __ _ 

Angiv ved et Rids, under hvil•. w /v Genstand 
ken Skraavinkel (v), den saas: ~~ 

Eksempel: lagttager 

Genstandens 

-,(L IIf f' 
Beskaffenhed o. 1.): tlff)'l(r?,).;' S/2 fl 11f'c 0~ c IC. 

-G 1/Cfl ;1/wAvt:Jt!N I..Jl5V{}r't. S~ 1/l(tt/.iN/ff 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. J.?): J/ÆSicN ~r). c... .f' 
s Vt11t11btl e/f 7S 1+1 • . 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:-------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: --~~,.::11..:.....:.._-"1.L..:.f>:::__.:_l'1.:...:....· -----

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven• Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): LION~/'1'1'1. 

l Tilfælde af Nedslag: 

11 Sek. 

Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):-----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

';R Indsendende Myndighed:--------------------------

~ Karakteristik af Kilden:--------------------------

t! Nedslagssted bevogtes af:--------------------------



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. ( ) 
· RCS: CHODDEN INT-2o2o9 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: ----Syn: NOAHALT 

Adresse: 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: L.;~ t9ll_ Klokkeslet:~ IJ.O -~1.2../ (nøjagtigt?) z._ 

lagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): DEN Vt=.STJ-Ibc Ot:b ÆF ALLEcAJ .S:OH, 

GAR oP TtL BoSEt.JDIIL GoDS ( !IL LE. e1f c;,11Å vp-sT- c/JSI) 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? _....::~.d::...:S:::..T.!..-______________ _ 

Angiv ved et Rids, under hvil•. " :=::v Genstand 
ken Skraavinkel (v), den saas: ~~ 

Eksempel: lagttager 
o 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): /~U Al D P/t STa A-

f/ELSE HED C..Al FOl> BoLD oBAM6E F/IR VE. l 

(T egn, om muligt, paa Papirets Bagside et vRids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): /N bEN f._YD ; 1: YS T E 
i' 

f{DNSTI"tNT, Gt::NSIAtJOE N FOR SV.trU DT PJ..OD sE. Li b i H~DEN5 

AETIVttJb lrF DEN /31L 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: ____ .;::S:._:r~o:...O~--=S:...I:......:.t.=L:.::L-::.::1::.::..'"'"-

0plysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: 5 TOD i-IIVT p,.{ H!HLEIU 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven• Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): -----------

I Tilfælde af Nedslag: 

11 Sek. 

lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): -----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?): ------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

';R Indsendende Myndighed:--------------------------
c-

e Karakteristik af Kilden: _ __,JPr.:.;ll~I..:.!./.!:O~~::;..t:/...L(!,;;(?!...-------------------
J.t 
~Nedslagssted bevogtes af: _________________________ _ 



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. ( 
RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens N av n: 

Stilling: ------------- Alder:---- Syn: Normal 

Adresse: · ~J dU .. •IILIIIIII!_J2'171J70~K~a§_:st~rJ!UIQ.p __________ _ 

evt. Telf.: ------------

Iagttagelsesdato: __l~_Jl_ 19.J!L Klokkeslet:--=-=-~

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): __ _:.:.:::..::..==c.!.....l 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? I retning mod Hedehusene/ Albertslund 

Angiv ved et Rids, under hvil•. " /v Genstand På højde med Kar l s vognen 
ken Skraavinkel (v), den saas: .~~ 

Eksempel: lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): __________ _ 

Runde + trekantede lysende i alle farver. 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et:,.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):-----------

Genstanden ændrede hastighed og retning hele tiden. Stod stille noget af 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: _ __,_A""l_.l""e_...r""e""'t"_,n_.i"_,n.".g""e"._r _____ _ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: --'ML:.L8CJPUJ9':f'P::.._fun.J.Jr~.:.:s::ukue::..l'-l'-iug:ftP:!-1.h.u.ø":::jf-'-d""e""r'--

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

l Tilfælde af Nedslag: 

11 Sek. 

Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): ------------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? __ ___c:::._ _____ _ 

';R Indsendende M yndighed: _..rF:...lL..lYWILJ;.IPU:sut.J:aut..!i..Lo!LnL..llll..<tæ:.~;r..rl.øøl.::iSct:e___c _______________ _ 

i Karakteristik af Kilden:---------------------------

&, Nedslagssted bevogtes af:--------------------------



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. ( 
RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: ------------ Alder:---- Syn:-----

Adresse: Brønshø · 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: _5_j_2_ 19~ Klokkeslet: 2015-203Q:nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): _.uKwn,..u"'d_AacnWJk""e"'r'-'s"-''"-'te;;.,J,J... ---------~----

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? --.oM..:.:o::.:d=--.:ø:.::s::.:t'-----------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

~~Genstand 

Iagttager 

Som vist 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): Kuglerund z nederste 

halvdel orange glødende Det var ikke mAnen, den sAs i anden retning. 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et-.,.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. J.?): Forsvandt mod øst i 

rasende fart. tilsidst kun en lille lysende prik. 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: Fra vest mod øst 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:--------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

l Tilfælde af Nedslag: 

11 Sek. 

Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):------------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?): ------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa F al d: H vor beror de?----------

N 
N 
~ Indsendende Myndighed: __ Fc..l:;:.Y~....v.:...e=-s=-t.:...a=-t=-1=-· o=-n'-'-V:..:æ:.:r:..:l:.:ø:..:s:..:e'-----------------

~ Karakteristik af Kilden: ---"'S""o""m'-"'m""e~g""e-"t-"'s,..an,_,_d"'-'-'fæ=.r~d'""l"". 9~--------------

~ Nedslagssted bevogtes af:---------------------------



-onctg CII r:JI'ni'\.U :>Kr·. rrr. M :>5o u 1\JOI:ll ::1 1131< 1~0. 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

lagttagerens N av n: hustru og datter 

Stilling: 

Adresse: Præstø 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: _6_j_2_ 19~ Klokkeslet: ca 2045 (nøjagtigt?) 

lagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): Ovenstående adresse. 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? ___ V_E_S_T ______________ _ 

Angiv ved et Rids, under hvil•. v/v Genstand 
ken Skraavinkel (v), den saas: ~~ 

Eksempel: lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): _________ _ 

Rund med spidser op og ned (en hver vej). Spidser lyste blåligt/gyldent. 

Genstand~·var dobbelt så stor som en stor stjerne og lyste kraftigere. 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):-----------

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: --'-'N_t.;..l;;..·l~N.;..;V'-'-------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: -------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): -----------

I Tilfælde af Nedslag: 
lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): -----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

N 
N 
~ Indsendende Myndighed: ___ ,_F.::..l y,_v:...::e""s'""t""'a"""t~i o"'n"---"S""k""o:...:.v.:..:h""u""'se::..l..., _4w.7..:.7_,.3_S"'"t""e""n""'s'"'v""'e.,.d _____ _ 

e Karakteristik af Kilden: ___ _..;::;S.::.am::.:.V.:..l:..;. t::..:t:..:ic.;lg.:..:h.::.ed.::.S:::..f:...:U::..:l~d~o..::tg_t.::.r:...:O:::..V:.::æ::.:.r..::dc.:.i..::t9.:..· --------
J:< 

.e Nedslagssted bevogtes af:--------------------------



På det angivne tidspunkt stod familien ogkikkede ud af vinduet 
på en sjerneklar 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 , syntes at bevæge sig og befandt sigpå et sted, 
hvor der normalt ikke findes så kraftig en stjerne. 

I en kikkert (lOXSO) 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 pludselig som hvis der blev 
slukket for lyset. 

fortalte yderligere om 2 hændelser som begge fandt 
sted for ca. 1/2 år siden og hvor densidste blev rapporteret 
til politiet: 

l. En nabo som boede ca. 20 m fra 
en aften sit køkkenoplyst af to blænde 

l~~ udenfor var der intet at se. 
, hans familie eller deres hund 

Der var ingen biler nærheden. 

2. På en spadsertur ved Skibinge så 
hustru en rødbrun genstand lavt over hor 
retning og ret tæt på. 

ik pludselig 
lyskegler. 

havde ikke bemærket 

••• og hans 
i sydlig 

Dette foregik efter mørkefald, og genstanden udsendte 
bronzefarvet gulligt lys. 



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede >)Raketter<< o. l. ( 
RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: --,...----------- Alder: 27 år Syn: Normal 

Adresse: 2850 Nærum 

Iagttagelsesdato: -1§(_2_ 19..§SL Klokkeslet: 2135 (nøjagtigt?) til 2155 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): ___ F...;r...;a'--b'-o....!p;;.;æ::.;l;:__ __________ ~----

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? -~V..':e:.::s:.:;t:__c:N:.::o~r.:=d~v.:=e~s..':t ___________ _ 

Angiv ved et Rids, under hvil•. ..~v Genstand 
ken Skraavinkel (v), den saas: .~cco-

Eksempel: lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): __________ _ 

Klart lysende, skiftende gult- rødt, i begyndelsen to lys, øverste 

rød, nederste hvid 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et:,.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):----------

Stod helt stille, måske fjernende. 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdemhjørnerne: __ V:.._:.N'-V'------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: _ _;_F.::.r.::i....:::a.;...f....:.:.ho:::.r:..l:::.. s:::.o:::.n..:.t:::.e:.:n..:._ ___ _ 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

l Tilfælde af Nedslag: 

11 Sek. 

lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): ------------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?): ------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa Fald: Hvor beror de? _________ _ 

N 
N 

';R Indsendende Myndighed: _...;F:...l::.y,_v:..:e::.:s::.:t::.:a::..:t::.:i:..:o::".n.:.....:V:..::æ:.:.r'-'l,_,ø""s"-'e"-· ----------------

i Karakteristik af Kilden:---------------------------

&. Nedslagssted bevogtes af:---------------------------



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede >)Raketter« o. L ( 
· RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

evt. 

iagttagelsesdato: ..:!i12 I9llKiokkeslet: /9 .d3/Z" 
Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): _::::·):::.:~:....:Y?.:._.::t?~V::::_:::::.::~~~~ 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? _ _,0""u::<....J·;;r;"'-'C""·"'---.,.-------------
Angiv ved et Rids, under hvil•. 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

M~ Genstand 

lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): _________ _ 

_ }~? ~·;pucfe.- ~VL/ / >-~/-c/7.-~,_e_j / ()n__e-~.-J 
Z OCLv 5-tæ?z-h_e_.9vd dy 5-e.? ._o& _ ___, 7 

(T egn. om muligt, paa Papirets Bagside et .Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: -L-.L..C.;:L..::c.:::.:....J4-::nr::-=-=-=-=c.:::....:::....:.__:__:._;..; 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: -------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven• Strækning eiler Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): -----------

l Tilfælde af Nedslag: 

11 Sek. 

lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): -----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?): ----------'---

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa F al d: H vor beror de? ---------

;R Indsendende Myndighed:----------------------· 

e Karakteristik af Kilden:--------------------------
~-< 

~ Nedslagssted bevogtes af:--------------------------





N 
(\J 

SP0KGt~KtMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens N av n: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: __ 9 j_9_ 19..§1__ Klokkeslet: 2030 (nøjagtigt?) Lokal 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): Fra køkkenvinduet mod Utterslev mose. 

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? __:...:N:..:.I'i __________________ _ 

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

~~Genstand 

lagttager 

? 

Genstandens Udseende (Form. Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): Lignede en dyb tal

lerken. Orange med røde og gule lys. 

(T egn, om muligt, paa Papirets Bagside et·,.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?): Lydløs - forsvandt plud

selig over Øresund - kunne ses i ca. 30 sek. 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: _ _;E:..:a:..:s:..:t:..:•;__ _________ _ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: Syntes tæt på. Større end 

en 747. 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): v 
lagttager 

I Tilfælde af Nedslag: 
Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): _____ ..:_/. __________________ _ 

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?): __ ___:.:_"f. ____ _ 

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?_-'-"f. _______ _ 

';R Indsendende Myndighed:----------------------------

' Karakteristik af Kilden: _.::L.::ø.::d_m=eq::;.e:::.t:::....;n:..::o:::.r::.;m:..:.a:::.l=..:...· -------------------
~ & Nedslagssted bevogtes af: ____ :._/. ______________________ _ 



N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: lf.._/.::)._ 19~ Klokkeslet: 2.! 3.-o (nøjagtigt?) 

I agttaget fra (n øj ag tig Stedangivelse): __ S:.::._wrt-...:...cc..ll«._.;;...;;_(.,_-"-v..:..M...:;__'3~~.::L.::.1~;_<-_,:..;·:..__ _____ _ 

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? ___ J_~--~-·---,--------------
Angiv ved et Rids, under hvil•. 
ken Skraavinkel (v), den saas·r 

Eksempel: 

lf~Gens!and 

lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.!.): _________ _ 

V- FoR.ø..u tÆ-I.i'!::Ji)y;..JO 1-#J l-''1~ JJ€-.u_ vt.J.W I!AJA!rx 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside ehRids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. I.?): -----------

lYol-6 s Ci.'[vo~.Mv~.- ~-No ~v o. 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:-------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: -------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven• Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

I Tilfælde af Nedslag: 

v 
Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):-----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?): ------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

N vo .· +."-tV' ' A Al .• t OL(.. '*- Indsendende Myndighed: _...::._:___:___:._:,J=.....:.._'-~'"""-'"v=::>:__,-=----------------

8 Karakteristik af Kilden: ___ li:..;D:::..:.;({:.:.M:_.:.::L::.·=----------------------
H 

& Nedsiagssted bevogtes af:--------------------------



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: ?"ft_i_ 19 ~'1- Klokkeslet: '2Q.1>o f> (nøjagtigt?) 

I agttaget fra (n ø jagtig Stedangivelse): ----'1}-'-'l._f....;...r_}v_~.;;;.....;'---"..5_'<-_"_.;c.tr...;t!J:o..;...Y __________ _ 

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: lagttager 

Genstandens 

f/v/Of1 

Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): 5~ 12.:: 
nU-6? ~'mt2?- , ~l- sv-k c.. YsbNPc 

(T egn, om muligt, paa Papirets Bagside et·.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):-----------

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: -..<::._..::... __ -i<;----'-"'---

Oplysninger, der kan give Holdepunkte~ Jor Flyvehøjden: 

f:s FA(;.J5$1YF- ti?W6 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Str:7,\;!ning eller Vinkel angivet 
. ft Si-K ;f/J C":,Nr;6 

ved et Par Ptle som hosstaaende): ------------

I Tilfælde af Nedslag: 

v 
Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): -----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?): ------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

;R Indsendende Myndighed:---------------------------

8 Karakteristik af Kilden:--------------------------
f-1 
~Nedslagssted bevogtes af: _________________________ _ 



Bilag til FSNBOR skr. UKL O 350-161 af 14 AUG 1987. 

SPØRGESKEMA 
til-Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende. 

observerede »Raketter« o. l. · 

Iagttag~rens Navn: -;::;:-·- ------=-----.---.·-- ---· 

Stilling: Fiskeindustrien _Alder: _4_6_å_r_ Syn: N~rmalt -(;1. briller) 

Adresse: 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: .. lZ../ f3. 19_8_2_ Klokkeslet: _223o B ... (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): Fra kø!<ken~:!,ndu_e YE1n9-e!'ld~ .. Jt!Qc:Løat..___ __ _ 

----------------------- -----------
l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden·? ~stlig __ _ 

Angiv ved et Rids, under hvil•. Gensland 
k en Skraavinkel (v), den saas: ~ 4 

~v~- o grader 
l 
·-

Eksempe : lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): ______ _ 

_ J:.Q..r_!ll:___ J,1,1f"\;bal1onJ . 

Stør~else: s_~'?~• 

Farve: orange til rødlig, 

(Tegn, om muligt. paa Papirets Bagside et\lRids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): . 

roligt svævende- lydløst, 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: -~Id_ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: 

ingen 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven' Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): !!IE1get sJ;ill.UlangsQI!lt.L v 
l Tilfælde af Nedslag: 
Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): 

.inte..t__ _____ ---· 

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel N edslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?): 

f. 

Iagttager 

. ····-··--·-·----- ---------·------- ·--·---------· 

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?-----------·--

-----·-·---· ·------------ -·-· f.-

Indsendende Myndighed: ~~-2~~-! Flyvestatio!l_Bor_nho_lm' ---------------

Karakteristik af Kilden: _ r.olig..og __ .fattet., __ ··--

Nedslagssted bevogtes af:---·--· ____ i_ ____ _ 

Form. )622 

l,lf.tc14Vln,. 
!!IMUITm·tof'tlTlltlt 

:t61flll .. 

vend ••eo 



Supplerende bemærkninger~ 

l~ Kl. 223o B afholdt STANAVFORLANT en flådeøvelse i en position ca. 15-2o NM 
NØ til Ø for Bornholm~ 

I.t.h. fapdt der en del helicopter flyvning sted i området, også på det op
lyste tidspunkt for hændelsen. 

2o Bornholms Marinedistrikt oplyser, at de intet har fået rapporteret fra ski
be o.lign. om hændelser, som den indberettede, bortset fra den under pkt.l om
talte helicopter trafik, samt at de~ ikke for disse flyvninger er benyttet spe
oielle lyaeffekter udov~r rutinemæssig belysning.· 

3. Undertegnede har lovet indberetteren,at denne vil blive informeret om re
sultatet af en evt. utldersøgelse. 

primierløjtnant 



N 
N 

SPØRGESKEMA 
KL o s '-1~ A 

til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 
observerede »Raketter« o. l. ( 

· RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: Alder: Syn: NOIV11!L i-

Adresse: &Cjlo3 f'!UAJtN6-

evt. Telf.: 

-
Iagttagelsesdato: .3;KjJ.l.._ I9.Jtk Klokkeslet: Q006 (nøjagtigt?)- 05Lh:,-· 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): Fp~Z--.·i t>f; 14ov8:>v66~ ReA. Vtfbo~ M o n 

Q.J...rvo~ . :.EtJt='<<. v- PÅ' M Ri:ss E:V A-t.J1J1 NG.-

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? __ Ø!::-.:S:..-.:..1 ---:--------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. ./v Genstand 
ken Skraavinkel (v), den saas: .~ 

Eksempel: lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): S To R. LY'- SNo E. 

k:.Ll&-LE.. hl;c,Æ;;" fvLNVi L-IS. 

(T egn, om muligt, paa Papirets Bagside et-.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?): s"i'rf~E.. 

.t.-R.'fMJD C Rl =-/- '.:> kM VÆk H-§L-t: T10EN 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: _ _.:..F.:.;R.A::::__.:.VJ<f:.:.sc..:'~:;;.J.-t.:.;O::.:O::..-!Ø::.:'~'--

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: I ~ l/L r:yt?'p;;__ 

~11- 0(.. HV~ GA ;l..oo- -zoo h. 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven' Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): -----------

l Tilfælde af Nedslag: 

v 
lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):-----------------------

N edslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

';R Indsendende Myndighed:--------------------------

"; Karakteristik af Kilden: LØD beR: F l IJ6/V'?AL 1 /t1f/34fqiiy ., PvLD B LI-&l ~ ~ 
11 

'"' & Nedslagssted bevogtes af:--------------------------



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: -~=:.:::_:..!,L.~~---- Alder:---- Syn: /V~LT 
Adresse: SvNtJ.S 

Iagttagelsesdato: _M_jil::_ 19.l.L Klokkeslet: Q coe>lf(nøjagtigt?) 

Iagttaget fra {nøjagtig Stedangivelse): f' A' l/Go &N /"? E.t-L..Eh 

-/IS/ 

ZLSko v 

l hvil k et Verdenshjørne s a as Genstanden? _.=L-::;;;.;..I.::(;.t;:-=--o-'-v.,..&e--="---'-/-'1...:..;..11:...N--:;G.:..A/.:._ _____ _ 

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

-~Genstand 

lagtlager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): !?UNb? 1<11/ib/ 

(T egn, om muligt, paa Papirets Bagside ef..Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): -~5-'r?:-'-"'1-..LE.==-'t:'."""'"'.:..;-;/l.:..:...:..e.rv,:::;,..;.:..~"'C'--...._ 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:-------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: --------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven• Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): -----------

I Tilfælde af Nedslag: 

v 
Iagttager· 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): -----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

';R Indsendende Myndighed:--------------------------

8 Karakteristik af Kilden: /'l #N() Pft §t?B&Jf>F - LØO h'GV' /Vc>J2nfrJ-

'"' ~ Nedslagssted bevogtes af:--------------------------



S.PkJKGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. I. ( 
RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens N av n: 

Stilling: Alder:---~ Syn:-----

Adresse: 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: ~/!l__ 19~ Klokkeslet: ....:o"'S::.:oo::.:::... __ (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): ___ o..;.v..:.e..:.n..:.n..;.æ..;.v...;n_t.;:.e_.:.:.ad.;;;.;:..r.;:.e.;:.ss.:..e.:..... __________ _ 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? _..:.Ø::::s:ct:::_;s:cy'-'d~ø",s"_t"_ _____________ _ 

Angiv ved et Rids, under hvil•. ~· 
0
Gensla11d 

ken Skraavinkel (v), den saas: ~v \_ 3o 
~ 

Eksempel: lagtlager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): __________ _ 

Lysende (Hvidt, kraftigt) kugle 

(T egn, om muligt, paa Papirets Bagside et,.Rids over Gensbndens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): --'S=-t'"'~'"'· l"'l"'e::.:x.:.;t::.:å::.:e::.:n.:od::.:e=------

f. Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:--------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: Så ud som samme højde som fly 

der skal lande i Kastrup 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

l Tilfælde af Nedslag: 

v 
Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):----------------------.....;.-

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa Fald: Hvor beror de? _________ _ 

N 
N ';R Indsendende M yndighed: __ w_i_n...:g:...-_o-"p_s_F..:.l..=y...:.v...:.e...:.s...:.t..:.a...:.t....:i_o.:..:n_V.:.:æ.;:.r.::l...;.ø...;.s...:.e ___________ _ 

~ Karakteristik af Kilden: ___ v_~..:.· r..:.k.;:.e:..cr:..c....:n.:..o:.;r:.:;m:.;a....:l=---------------------:-

& Nedslagssted bevogtes af:----------------------------



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede 1.1Raketter« o. L (RCS: CHODDEN INT-

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

Iagttagelsesdato: /7 J_l_ 19 J'? Klokkeslet :.U.~ 2/ 3Q' (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): --------------------~-

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? ----?:1-:'f-~-..,--------------
Angiv ved et Rids, under hvil•. 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

~~Genstand 

lagtlager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): _____ -:-----

(Tegn, om muligt, poa Papirets Bagside et,Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):-----------

Jt)'~-"-fl•:7f- ..c» ,A-7.... ·~r 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:--------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: ___ t-<.._-_b __ ~ __ L_· ____ _ 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven. Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ---:---------

l Tilfælde af Nedslag: 

v 
Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):-----------------------

N edslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de.?.,----,-------

'*' Indsendende Myndighed: ----------r.=-----------------
s Karakteristik af Kilden: _______ _."..:::.._..._ ___ ___, ____________ _ 
H 

& Nedslagssted bevogtes af:------'"·'-/--------------------



N 
N 

J.-. 1 ._.. 1 ·- • - - r 1 '-" ,......,_,. 1 

SPØRGESKEMA ~ 
for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende "---../ \...). 

observerede »Raketter« o. l. ( 
~~====~~~~~~~~==~ ~~~~·~R~C~S_:~C~H~O=D=DE=N~IN~T~-==~) .;r---

til Brug 

Iagttagerens Navn: ;:J 
Stilling: NoAH AL 

Adresse: 

evt. T elf.: _ 

lagttagelsesdato: .Jlf...J_ 19M Klokkeslet: troo- !'(IS" (nøjagtigt?) A- r 1 O 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): A F i!lbTilbfli /ltiJHELOER. FAA BoP![ L • 
A F tJJ&rAUR~/Af.JHEbQER s BØAJJ i= AA t:AJ SffOV Ul 300 H EBÆ OOPtEL 

}I~AifS ) 
l hvilket Verdenshjørne - Genstanden? f d> A S l E . (;,Il IJ<:. NO O S VO (fOR 86 P ;f L 

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

~~Genstand 

lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): 

BLE v o8s A F lt IJ H fi-Dt: R o G /t J...JI-Iti..DE fkJv$ 

LYOFÆIJo HtAJ 
Gct>RAJ 

utlftf/~IVf.::.{[, Il F /j!A.J/rJJOciV-

(T egn, om muligt, paa Papirets Bagside et .Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?): HiG.!:: T D VB roA.JE. 

AF 1-fd>J STYflh'f. IAG.Tit&C:fl 5AHHi.IJ?-lbiJE.f? /-Yl)C:A,J H&O f,A.J 
,, 

(3JOV!EC.ISL.S 65. A Tlvt/..JG 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: SVD MOO 1-XJA.b 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: -------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven' Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): -----------

I Tilfælde af Nedslag: 

v 
Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

VE.JR. OIIGASJ1VE/ 

tlJJHiJ-D.iH S!f-{1-(J::P- PAC /tf 
D t:. l l 1(}-(1: 1//l A E. 0 

HEL/ /{uP T E(2. , 
Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?):-----------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

~ Indsendende Myndighed:------------------------'--

e Karakteristik af Kilden: Plll-IOf.J.,./{, { HJEHHEV!tf?I..JSHI!AJOJ 
k 

& Nedslagssted bevogtes af:-------------------------

Af 



N 
N 

SPØRGESKEMA j 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter«· o. L 
(Res·: ·cHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: .:i_;..!/_ t9.fl Klokkeslet: )/ C.:C (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): --')t'-';'1.1";','7t:.?'-'7Z""'~"'· '.:.:n-"'------------------f,; 

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? __ /.:..;./_
1

&::::.'..:.'/'_o ___ :---------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. .~v Genstand 
ken Skraavinkel (v), den saas: .~ 

Eksempel: lagtlager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Bes~affenhed o.l.): 2 ~%> • 

tt/c<-nSJ ttled .Lcv-loC'M .<!->.._ Q:{.::CzH-r(C.. t-r/--c/.qtd: 
- J - T ~ V 

r (y.{ :' /)o'l-1-Cdån r ~ 

(T egn, om muligt, paa Papirets Bag;ide et .Rids over Genstandens Form). 

:?-e/Cl ·??-y -"/fl-~ 

.zu; c( tf a( 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): .f'4;j .//U. h::?-rdt-( 
l. ' ' , / ,/ <'-' '/ ~ 

~/~·-~'~,r.~-~-~-~~~~7.v~-~~c-+-~~~~t~-~'-~-~(~~7(r'~-~<~·~c-..:.f~,'-·r~'~f~~~--'~-'-~-~-'-'::::.-~~~-'-~/~~'-'-,~ .. ~-'-'-~~~~-..:.:~,~ G?,. 

cd 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: -----------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven. Strækning eiler Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

l Tilfælde af Nedslag: 

v 
lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):------------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?):·------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?-----'------:-

~ Indsendende Myndighed:-------------------------:----

8 Karakteristik af Kilden:---------------------------

"' & Nedslagssted bevogtes af:---------------------------



SPØRGESKEMA /?1odlaf?T!J/ ~/,:<:o,r, 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Amirf~g f~ående _!!f!_ 

observerede >)Raketter« o. l. ( 
· RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: -·---Alder: Ll/ a; Syn: ./70/a?q.!{{ 

Adresse: ZftM?K/?L, 6<1?.2; :13u/c/t>I'U.O f3otr 
er l. 

evt. Telf.: _ 

Iagttagelsesdato: .;;.6/.:!._ 19J'7 Klokkeslet: ..Z .2 tO (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stcdangivelse): _..:..'?--=a.~o'--""'a"'d-:.:!..:~:.="S'=S<.:e;..;n~..:..· -------------

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? tksl Ch<'n ot-'t?r ./77/~/ce--/ or77/?ZCTe . · ~ck/ccnct} 
Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: • 

~Genstand 

v /6° 
lagtlager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.!.): _________ _ 

J:la,.-/,. a?ej'c/ ..s.l:a:;o/ (ys ,t o6~e..-oecec / "6;/k~y/ 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et .Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):---~--~----

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:-------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: -------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven. Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): --~--------

l Tilfælde af Nedslag: 

v 
lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): -----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 



N 

SPØRGESKEMA 

.J til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 
observerede >>Raketter« o. l. ( · 

· RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 0 f Syn: rJo/LhiN ... / 

Adresse: {; 3? 2 e. IJ t !J!..'•! ~ vrs,;v 

evt. Te !f.: _ IIIIIJII.IIIIilllliiBIIII 

Iagttagelsesdato: .z,;_/L l9t'7 Klokkeslet: (;j Yo (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): _...:..11-'--"o-'D;;::_rZ-=..:!!.:....S~.:,...:e;...:,v..::..... ___________ _ 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? V [.S l L l 6 l 
Angiv ved et Rids, under hvil•. ~ G~sland 
ken Skraavinkel (v), den saas: ~v \ t.(_) 0 

• Eksempel: lagttager 

(1/c;";{;"'~l(_ tut.. 1 //;-;( 

1 C::./?oCc.u.u<..lJ 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): k.!. 19/2 l n !Uf; 
Skt9rt.P7 ?~S 

(T<gn, om muligt, paa Papirtis Bagsidt tt.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?): r-.!?i/!:(:~ tr,:;J //l 

/1 .;J../ tC _!;.' t-c ':l r/ C Æ ·~-/t.: -!: .&J '-'. /:" /6 r"'-" 

, e~t es -lf nt-V. 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: ø:v!..t6 Ves i L--( G 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:-------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven• Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): -----------

I Tilfælde af Nedslag: 

v.. 
~ 

I/1C 1lt9(;å(; 
lagttager · 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?): -----------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

* Indsendende Myndighed: -.!.f=S::.:N:..::.S~v:..:.:,r~_·-__,.::>::::.' l<~f>_ .. ..::O:.:.f'..:.(\..:..!..; --------------

8 Karakteristik af Kilden:-------------------------,_. 

æ Nedslagssted bevogtes af:-------------------------



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

lagttagelsesdato: ~/ ~---- 19.1:.2:-Klokkeslet: l/ /b-- 11~nøjagtigt?) ~ M 
Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): -~_..;,..'4"==-.;..' ----------------

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? _N_v_·_.~_s_tf __ .,.._ ___________ _ 

Angiv ved et Rids, under hvil•. ~ Genstand tJ 
k en Skraavinkel (v), den saas: il 

v 70 
x 

Eksempel: lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): _________ _ 

.~ .. 44ud .;(1 k-1 -~.--t~:, ~'--7 ~ 

~ 4-s~s {o«kidu-d~~ .. ~~~.~f4/'tr) 
· · (T egn, om muligt, paa Papirets Bagside et .Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): -----------

1-ydt.~'-s 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: __ N..;:_Vo.__-_S_..;,..i::._-______ _ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: --------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at vi Sek. 

gennemflyve en nærmere angiven• Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ~ ~ '~ 
!h-x(_ .fi.; ~ Iagttager 

l Tilfælde af Nedslag: 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):-----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa Fald: Hvor beror de?----.,.-----

('\J 

~ Indsendende Myndighed: __ 7:.._:T_.:..:k_=----------,--------------
~ Karakteristik af Kilden: ~v{_ 0-fj~~ 
~ Nedslagssted bevogtes af:--------------------------



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende . /O 

observerede »Raketter« o. l. ( / L 
· RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens N av n: 

Stilling: Syn: 

Adresse: 

Iagttagelsesdato: j.) 1-"- 19 n- Klokkeslet: :02-oo Z: (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): --'-&p:u'---1·-<-='-"&'-'(,__' ----------------

I hvilket Verdenshjerne saas Genstanden? _·b=-· vt.-___;";...' (_4.-=--· -,-----------.,.---

Angiv ved et Rids, under hvil•. " ~v Genstand 
ken Skraavinkel (v), den saas: .~-

Eksempel: lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.):-----,,-------

~""'~ +~"' ... ~- 1k~- .. ~4 .. u:lk .. v(.. o .&c-ue;,-..c.-v ~ . i..:C-0-r ... ,_<-&-~<
/(.. {).y 1p, . 1 c - 12 rri--tJ fe V~.- .w~. ~,( 

(T egn, om muligt, paa Papirets Bagside et .Rids over Genstandens. F<?rll)). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):-----------

b>=G-5 5(..(/ ./).·I--w--c{ Jv c 

- -_J 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:--------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:-------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------ v 
lagttager 

I Tilfælde af Nedslag: ( 
Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):---~-=--=-·:,.,__ ________________ _ 

N edslagsvinkel {u) 
an gi ve t ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket {Eksplosion o.l.?): ---'-·:'/&t..=:L.-<4(...,.· ______ _ 

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?---------

';R Indsendende Myndighed:--------------------------

~ Karakteristik af Kilden: -,~lk<-~D:::..4Uf::::,..==~/.:::'-/+·--=9'-f-~.:::U=':...>G':...?.±k::o·""-"""'-----------
&. Nedslagssted bevogtes af:---------------------------



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o l 
.. (RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: ...22../_7_ !9.lrr. Klokkeslet: _ _,2~3""1'-"5 __ 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): _tla,.J..ø.)Lt:iQ.~Q.!JJ!ill!L1l 

29 6/6 

og 23178 

hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? --'-N'-'V'-------------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. ~ Gensland 
ken Skraavinkel (v), den saas: ~v \ .. 450 

» 
Eksempel: lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): Prik' hvid' stjerne str • 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et .•. Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?): -~I""n"_,g..,e""n"---------

Ca. 40 sek. før den forsvandt oå himmelbuen 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: _..:..N"_,V'--'t'"'i"'l'--"5'-"Ø'---------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: --------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eiler Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): 40 sek. for halvdelen af 
himmelbuen 

I Tilfælde af Nedslag: 

v 
lagtlager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): _..:Ic:.:n:.=e"'n'----------------------

N edslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?): ------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?--------'---

';R Indsendende Myndighed:_ 

e Karakteristik af Kilden: --L.U.J.JJ.S.u..\J.J..~._ ____________________ _ 

H 

& Nedslagssted bevogtes af:---------------------------



SPØRGESKEMA ' 1// 
.ljv til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens N av n: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: _:f__;_f_ 19 f}- Klokkeslet: h Lo (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): ), kM Jf.L ,b 

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? ___ tf_i!L_-6'· __ U-:--_/~--· -=:"~~"'<'---------~ 27 
Angiv ved et Rids, under hvil, 
k en Skraavinkel (v), den saas :. 

Eksempel: 

~~Genstand 

lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): ________ :--_ 

_ d w~ ~~a (y. .~d~ ~~--: _ 4uf7i !'~ ~ -~ 
/u&~J/· J~ ~ -- .-f/n- -~ ~ /1'1.-~tktL 
/. J?l/ '-' 4~ ~ ffl t!-.t.- ..t - ] _4~-.--.-

{Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): ----------

~-

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:-------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: --------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven' Strækning eiler Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

I Tilfælde af Nedslag: 

v 
Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):-----------------------

N edslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 



til Brug for 

SPØRGESKEMA 
militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 13 

observerede »Raketter« o. l. ( ) 
RCS: CHODDEN INT-2o2o9 

Iagttagerens N av n: 

Stilling: ____ .;.../. _______ Alder: ---'-j._. __ ·Syn: __ 7.;...· ---

evt. Telf.: 

lagttagelsesdato: -~_§___ 1987 Klokkeslet: 0020 (nøjagtigt?) +!'f. l-2 min(lokal tid) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): _2'--l!>.kwm'-l'.ØL-.Jf--'o.L.rL-..JHCl.d.awmf-lp.l;;!e.L.nL--_________ _ 

I h vil k et Ve r d enshjørne s a as Gcnsta n d en? -.1.-i _..,Øc=..J]-'iug:J-ruec;.tW-.Ln..Li .wD"::9"-----------

Angiv ved et Rids, under hvil•. ..~v Genstand 
ken Skraavinkcl (v), den saas: .~-~ 

Eksempel: lagtlager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): KJ art l y s C kt tg l eagtig) 

ingen farve,hegrænset lysstyrke(inggn okyggodanneloe) 

objol<tet ansås of to per~oner for at være i ~<n sbHro afstand 

og bevægede sig i en h11e opefter j NØ .. lig retning, 
(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et·,;Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):-----------,.--"

Der var ingen lyd tilknyttet observationen 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: NØ lig· retning 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: St j gende fr~ ·lav til . 

større vinkel begyndende et stykke over horisonten 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere an·given Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): Fart ukendt, betragtet i c a. 
2-3 minutter 

l Tilfælde af Nedslag: 
Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): -=..In:..:..::~.:::e.!..n:..._ ___________ __: _____ _ 

N edslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?): ---------'---

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?---------

N 
N 

';R Indsendende Myndighed: -LF..J.l-1-Y..!<VJ;:e;_,;S;ut__.a:l..tl....L.i un.wnl-.lVe.<a1J.o.J..ld..ue:::.· .~,.J --------------

e Karakteristik af Kilden: _,.....:..F...:o:..::r:...:n~u::..:....ft=s.:::b..:::e:...::t:..::o::..:.n..:.:e:::..t~( _,_f.::a"'-r---"o'-"g;~-· _"m'"'"'o"_,d""e"'-r*-'-/..x.v-""o:Llk.."Su.OJ..Ioe.._)"------
1-< 

& Nedslagssted bevogtes af:-----------------------"----



til Brug for mHitæ« ~gp<~i~~;~~,;~~ Afhodng •ng•><nd< l r 
observerede »Raketter« o. l. ( ) 

RCS: CHODDEN INT-2o2o9 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: ~f-8_ 19~ Klokkeslet: 2350 (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): --'-A'"'d:.:r...::e:.::s:.::s:.::ec_ ________________ _ 

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? ___ ø _________________ _ 

Angiv ved et Rids, under hvil•. ~ Genstand 
k en Skraavinkel (v), den s a as: ~v \ _ 60-70 o 

• Eksempel: lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.!.): __________ _ 

Kraftigt lys der flytter sig meget lidt, lidt skift i lysstyrken. 

{Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et·_,.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?): _:::L~...s::_ __ ~----

Lille horisontal bevægelse i samme højde. 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: ___ 5"-y'-d"-o"-v'-e:..:r'-----------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: ___ S_k_o_r_s_t_e_n_l_O_m_h_øJ"-·-·---

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): i løbet a f c a. 20 min. 

10-15° 
l Tilfælde af Nedslag: 

v 
Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): ------------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?): ------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa Fald: Hvor beror de? _________ _ 

N 
N 
';g Indsendende Myndighed: __ .:..F.::lLy.:.v.:::e.:::s.:::t::.a.::.b=-· o:::n~V:.:æ:::r:.;l:::ø:::s:::e::_ ______________ _ 

e Karakteristik af Kilden: __ _!.P..så!..\l,...i""d"'e""l""i~--------------------
"' & Nedslagssted bevogtes af:---------------------------



N 
N 

SPØRGESKEMA /.fr til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 
observerede »Raketter« o. l. ( 

RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: d.J:.f_j_ 19 ~ 7 Klokkeslet: ;?o, ~>o (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): --~h;t.;(...:;.,_,_·-r_-,_-_c~'~~:...:_""...:"':...~.:...:::..::_ __________ _ 
:/ 

hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? __ __:.4:.!.V__:./f/:..:...___:J...,.o/:___ ________ ~---
Angiv ved et Rids, under hvil•. 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

~ Gensland. _ ,...., 
0 

~v t 7'-'-' r 6o 
Eksempel: • lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): _ _,;0=-· -------

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,Rids over Genstandens Form). . 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): J;_;c;;;.~cnc4 
(;4°- røf~-C':- 9-r/ .--::htPv-- - Q7""c/,rc-r _ __dø+'~t'r&. 

p 7 7 .· 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven• Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

I Tilfælde af Nedslag: 

v 
Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):-----------------------

N edslagsvinkel (u) 
an gi ve t ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?): ------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

~ Indsendende Myndighed:--------------------------

e Karakteristik af Kilden:--------------------------
'-' 
& Nedslagssted bevogtes af:--------------------------



N 
N 

~~kJ Kv ~~.1\.~l.Yli\. 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o 1 
. ' (RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: -."...------- Alder: -""2'-"7:...__ __ Syn: t;'(l/17ul/ 

Adresse: G S' Q a 11j'e'' S 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: 26 J_l_ l9fl Klokkeslet:{<·· 2Voo (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): -""/;:.;;'kw'Gc.</.:.:?7:.......-_ • ...:,::.:..;::..c!t-'-;'-';.->::cs"'-·""-l ____________ _ 

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? _ _..,:. . ...::vJ-"----.,.-------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v). den saas: 

Eksempel: 

~~Genstand 

lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): .:_/'/n';·;(/ t/'tcl/ 
l 

" ;;/?,:.-n .. .( sd~tc/" /c.·cln·/ /ZVc/ 
l 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): -----------

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: ___ _"0"-----------
., 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: --......l..-----------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven' Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

l Tilfælde af Nedslag: 

v 
lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):------------------'-------

N edslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

~ Indsendende Myndighed:--------------------------

e Karakteristik af Kilden:---------------------------'--
~-< 

& Nedslagssted bevogtes af:--------------------------

Ib 



~~~~=-~~~t:~~t~~~~~-~~~:~·.r:_:!. .•. ~·:~;'~~:::-:;~;;,~;~~c:;;R~:;;~i;;~~~~~:' iiifii:~; ::S:c~;: :•.·· ,[":~~;:.;:i:;:~~=~·., 

~ MORGEN~VISENJYLlANO~POSTEN ' - .p qel. sid83 

Kraftige lysglimt i hvidt, gult og grønt 
på himlen mandag morgen, som blev. set 
mange steder i Danmark og Sverige, 
skyldes sandsynligvis en meteor eller n o-· 
get menneskeskabt' rurnaffald, som er 

·brændt op i atmosfæren. · 
··Det .er afdelingsleder på ·Geologisk Mu

seum i København, Poul Grafi-Fetersens 
forklaring, efter at Søværnets Operative 
Kommando og politistationer over hele 
landet efter klokken 06.40 fik mange hen
vendelser fra folk, der så himlen blive 
lyst meget stærkt op. 

Graff-Fetersens teori støtter sig især 
på en observation gjort ved Røsnæs Fyr, 
hvor man i nord-nordvestlig retning så et 
kraftigt, lysglimt, nærmest som en lydløs 
eksplosion. · 

Københavns Universitets astronomiske 
observatorier ved Tølløse og i Køben
havn var ikke aktive på dette tidspunkt, 
og derfor har man ikke her set himmel! æ-· 

. nornerne. 

Graff:Petersen, der indsamler obser
. :\rationer af uidentificerede genstande på 
·himlen over Danmark, hører gerne fra 
mennesker, der eventuelt direkte har set 
genstande falde ned på ·jorden i forbin
delse med lysskæren e. Han anser det dog 
for usandsynligt. Meget præcise sted- og. 
·tidsangivelser for lysglimtene modtager 
Graff-Pctersen også gerne. · .. 

Brændt genstand 
"Det 'eksplosive lysskær . .ved Røsnæs 

taler for, at genstanden.er brændt og for-
svundet«, siger han. .. 

"Meteorer vil normalt b~ænde op lyn
hurtigt, og det er meget sjældent, at man 
kan· observere dem i mere end fem se
kunder - det sker oftest i !orrri af det, vi 
kalder stjerneskud. Større meteorer på et 
kilo eller mere udvikler eri egeiltlig ild
kugle, og her kan det ske, at stumper !al
der ned på jorden. 

Rumaffald-derimod kan tit ses i op til et 

. ~ : . ' ... ··.: . ' 
klager over helbredet, · er de 
sanune, som har-en 'pessilnistisk· 

·.er· 

1 .l. l l 

helt. minut, og det skyldes, at disse rester 
fra .raketter, satellitter o.s.v., der har 
kredset rundt lige uden for atmosfæren, 
brænder op i en bane, der er mere paral
lel mep ·atmosfæren - de •gløder« nær
mest bort•, fortæller Poul Graff Peter-· 
sen. · 

Graff-Pctersen understreger, at det er 
meget svært efter en hirnrnel-lysoplevel

. se at bestemme, hvor lang tid den egent~ 
lig varede. · 

På Geologisk Museum er man interes
seret i at finde meteoritter- meteorer der 
har overlevet turen gennem atmosfæren 
- fordi de kan være med til at belyse sol
systernets geologiske og kemiske historie. 
Sidste gang, der var en større eftersøg
ning i gang i Danmark på ·grund a! lys
skær på himlen, var i slutningen af 
1970erne i nærheden af Ikast, men den 
endte uden resultat. (RB) 

.. 
;o.· .. 
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SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: _4-'-7'---- Syn:-----

Adresse: 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: _l.lj_6 I9.JL§.. Klokkeslet: 2345 (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivdse): _ __:.P..:.A:......:A.:.:D'::..:R~E::...::.S::.S.::E.:.:N~------------

l hvilket Verdenshjerne saas Genstanden? _....:K.o.;0::.;~:.;,;1 M'-=E ;..;.N..::.D.=E-.-:,F...:.R:.:.A:......:S::...:W.:.._ ________ _ 

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

-~Genstand 

lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskalienhed o.l.): _________ _ 

KLART-MEGET-SKINNENDE LYS-SOM EN STJERNE 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. I.?): I N G E N L Y D • 2 G E N S T A N D E 

EFTER HINANDEN. EFTER 1-ZMIN. FORSVANDT DEN FØRSTE OG DEN ANDEN 

DUKKEDE OP. GENSTANDENE BLEV UTYDELG-:E FØR DE FORSVANDT. 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: __,F-'Rc:,;Ac:._:::.S.:.:.W_-.:..:N.:::Ø _______ _ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:------------

GENSTANDENE FOREKOM AT VÆRE MEGET HØJT OPPE. CA. HADERSLEV-KOLDING. 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven' Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): -----------

l Tilfælde af Nedslag: 

"'>t~~\/ v· 
lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):-----------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa F al d: H vor beror de?---------

Indsendende Myndighed: _ _J;....;u...D.U_._ ___________________ _ 

Karakteristik af Kilden: __ JLVL.f.LI ..!lAu:E...t:RuAui..JA:uN~Cw...FJ1R.!:.E...tT-.LDu.G~·...tE...IDJ.JR1.1N~Iu.! Et....LI.Ll .LiG ________ _ 

Nedslagssted bevogtes af:-------------------------

Form. 3622 

i.I.IPI\.U .. 
llflllllfTtT1·10fflnUiil ........... 



Bilag til FSNVÆR skr. O 3o7 - 0 ·/~ L 

.SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: ~~~ 19.86, Klokkeslet: "194oB ~nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): __ ..;;B:..:o:::p..::æ:.;:l....!:(B::.:a::.:g:.:h:::a::.:v:.;:e:..:> ____________ _ 

l hvilket Verdenshjerne saas Genstanden? _:.:N=.Ø_...._ ________________ _ 

Angiv ved d Rids, under hvil•. 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

~Ge~sland 
v 2o . . 

lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve. Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): Rund (tennisbold)· 

i sølvfarvet (hvid); ved obs. med kikkert forekom objektet ovalt.· 

(Tegn, om muligt, p .. P•plrets B•gslde "eti)Rids over Gcnsl•ndens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): _......;I:.;n;:..t:.:e::..:t:.:·~-----

~vægede sig som ballon uangivet retning 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: Fløj mod Værløse/Farum 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:~-------------

Genstandens Fart {evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en næim~re angiven• ·Strækning eller Vinkel an!O!ivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): S::a. loo - 15o km/h 

l Tilfælck af Nedslag: 
lagttarer 

Nedslagssted (n~jagtig Angivelse): -----------------------

N edslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i. Nedslagsejeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogel) fjern.et Rester af Genstanden? I saa Fald: HYor beror de? ________ _ 

Indsendende Myndighed: _ _::.F~l:.ly~v:.::e:.:;:s:.:;t;!:a:.::t~i~o:!.!nc....:.V.::::æ::.r.=l~ø~se=._· _______________ _ 

Karakteristik af Kilden: __ ...,.R .... o:..;l::.l::.. g::.:':.....:f._o .... r .... b...,.a.:...v...,.s:...:e:...:t:...... ________________ _ 

Nedslagssted bevogtes af: 
1.1 .... 1\tl ... 

"JII•rtl'n-....,mtt• -·-ll'orru. }622 



Bilag til.FSNVÆR skr. O 3o7-

SPØ~GESKEMA 
til Brug for milit~re og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

'l Sen 

272o vanlø.~s~e _____________ __ 

Iagttagdsesdato: .22../~ 19 89 Klokkeslet: 1915 - (nøjagtigt?) 
1945 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): --=B:.:::o:.<:pæ=l.::.e~n ___________ ~----------

I hvilket Verdenshjerne saas Genstanden? _F"-""'ra"_,Ø"-"'s""k:..:r:.::å:..::t:...:;;m:.::?'l=.....;S;.;W"--'-.---------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

Eks~mpel: 

~Genstand 
v 45° -· 9o0 

• lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve. Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): Hvid prik skinnende 

rund eyt. reflektion 

(Tegn, om muligt, pu P•plrets Bag>lde et\lRids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): --------------------

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:-----------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehejden: -------------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven' ·Strækning eller Vinkel ansdvet 

ved et Par· Pile som hosstaacnde): ---"'------------'--

l Tilfælck af N~dslag: 
lagttarer 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):--------------------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som ho55taacndc: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsejeblikket ~Eksplosion o.L?): -----------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: HYor bero.r de? ________ _ 

Indsendende Myndighed: Fl:fvestation værløse 

Karakteristik af Kilden: _.:.:R:.:;o.:l.:ig..,/'-'s""a:;:..gii,.;l:.::i::..g...._ __ _... __________________ _ 

Nedslagssted bevogtes af: 

l"orm. 3622 

c.t.-..uu'* 
"~'~~~~•z::::-_:mu• 



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. ( ) 
· RCS: CHODDEN INT-2o2o9 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

. t-1'1 IJ."l-r' 
Iagttagelsesdato: _;3::._ 19.%f Klokkeslet: ..:.N':..;;...;.0:;..:::":~=-.- (nøjagtigt?) 41.-L-
Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): __ .-t;:;..:apd:.;::=:l..----------------

{)-" 7 
l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? --~-=:..;::.-----:--------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: • 
~ Genstand 0 

v CA/ Ys 
lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): _________ _ 

~ ~ -4.{ / -'n~M.Lt., 

· (Tegn. om muligt, paa Papirets Bagside et·,;Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):-----------

~ 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: ~~ n-z..etk~vv ~v 
Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: -------------

Genstandens Fart {evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven• Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): -----------

I Tilfælde af Nedslag: 

v 
iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):-----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

';R Indsendende Myndighed=--------------------------

~ Karakteristik af Kilden:--------------------------

~Nedslagssted bevogtes af:--------------------------



N 

SOORGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. ( 
. · RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens ~avn: 

Stilling: 

.Adres.se: 

evt. Telf.: 

iagttagelsesdato: __!_~.:;_ 19i.k.. Klokkeslet: J,j~~ a (nøjagtigt?) 

·===== 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): ~c;;-E./j ~ K./-'1 N~ t<. D Fåt2. 
/(A-6 5112A/P 

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? -~~'~-:..W;:.._ _ ___,------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

-~Genstand 

Iagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): _________ _ 

'S iG412..P T DL-/ NKF..AJ()IE. ~Y~ CU/2N Oc.C&l 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside ef~Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):----------

/56t//F-e;.,r.=;AOÆ. S!& /7C&-G7' ~tr~7 ...-vG.cJ 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: -------------

S k. yt/rzfJZJE 2- Sov t=O/J. 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven• Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): -----------

l Tilfælde af Nedslag: 

v 
lagttager 

~edslagssted (nøjagtig Angivelse):----------------------

~ edslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som bosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):-----------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: H vor beror de?---------

~ Indsendende Myndigbed: -~PS__,:_~I!J::.___,.SL!.Jc-f?~!__---· ...::~::._·_K...:'-:...;·:__ _________ _ 

f Karakteristik af Kilden:--------------------------
{;. ~edslagssted bevogtes af: ________________________ _ 



·--- .. 

l?~ ~: .. 5v.~ ;z ~ ?-

-r~kt!r <X .. r.~q···~, 
-·· .. - ,_ 

.. ?ir~-~~- -. 6?2 ~~-~-~-~-~-·
,-·~ ... /!}0· ·. / ~-. ~~~ ~· . . 
.. :~ -~· . (JJ . .?I)IJ. M ~--:v._- .. 

-·~.---~)· . lo.~ 50d Ir .. / ~ -~ ·19f/ 
. . .. . . ti l' . l 

L 'AAJ -~~ ~ øt'st( . . . . . . . . . 
/P'~\/v....-v~ ~··· . . . . .. . . . . 

. ··~· . <1~ j ?t;d/~. r -/?;fiJ 

... : .. . . .. . . /;( {?J (.r~~A;,~_· _ _:_7 ~~· . . · 
. . . (ø. JJ 1-1 o /(_/-"-v ·-·r . ~' .-.. . .. . 

. . . . ~ 





~[UJ~(Q)~ 
SKANDINAVISK UFO INFORMATION 

RAPPORTSEKTOREN 

PRESSEMEDDELELSE Primo marts 1984 
**************** 

15 UFOER I 1983 

I 1983 modtog SUFOI i aZt 1?1 henvendelser om ufo-observationer i Danmark. 
SUFOis specielt uddannede rapportoptagere kunne forholdsvis hurtigt fra
sortere de fleste observationer som fejlfortolkninger af kendte fænomener 
(fly, sattellitter, stjerner, planeter, balloner m.v.). 

Efter grundige undersøgelser står 15 tilfælde tilbage som uidentificerede 
- 15 ufo-rapporter (ufo =uidentificeret flyvende objekt). Dog skal nævnes, 
at nogle få rapporter stadig undersøges. Heriblandt flere interessante 
obs.ervationer fra Grønland i oktober og november 1983. 

Af de i alt 171 henvendelser drejede 33 sig om observationer fra tidligere· 
år, hovedsageligt 1982. 

Et af de mere sjældne tilfælde er undersøgt i 1983. Det drejer sig om en 
såkaldt nærobservation af 3. grad (en observation af et ufo tæt på, hvor 
der ses skikkelser ved siden af eller inde i ufoet). Observationen fandt 
sted på Fyn i sommeren 1982, men kom først til SUFOis kendskab senere 
(resume og reproklar illustration vedlagt). 

Antallet af henvendelser var nogenlunde jævnt fordelt på årets måneder. 
Juli havde det laveste antal, nemlig 5, mens oktober var topscorer med 
18 henvendelser. 

Geografisk fordeling efter postnummer 

1000-2000: 
8000: 31, 

land): 19. 

34, 3000: 
9000: 23, 

9, 4000: 22, 5000: 15, 6000: ?, . 7000: 11 

Øvrige (større områder, de indre farvande og Grøn-

Den geografiske fordeling er i høj grad bestemt af menneskelige faktorer, 
som befolkningstæthed og områder, hvor SUFOI er kendt, og det således er 
lettere og mere almindeligt at melde en observation. 

. ... . ;2 
Forer.,ng.:'n r.c:s.s'(rtlt Postdd:"~Sse GirO nr 

Skandinav:sk ufo informatiOn· ufonyt · P::Jstbox 6 · DK-2820 Gentofte· DanmarK· 9 117725 
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Kraftigt fald i forhold til 1982 

I forhold til året før er antallet af henvendelser faldet markant. I 
1983 var tallet 171, mod 274 i 1982- altså et fald på 103. De senere 
år har vist en svagt faldende tendens, men det kraftige dyk i 1983 kan 
ikke umiddelbart forklares. Set over en længere årrække viser kurven 
over antal henvendelser dog kraftige udsving. 

Til gengæld holder opklaringsprocenten sig nogenlunde konstant omkring 
90, hvilket vil sige, at ca. 10% af observationerne forbliver uopklarede. 

Yderligere oplysninger kan fås hos· 

Bilag: resume af fynsk nærobservation af 3o grad, 
reproklart illustrationsmateriale til resumeet. 



~lUJ[F(Q)~ 
SKANDINAVISK UFO INFORMATION 

RAPPORTSEKTOREN 

RESUME - NÆROBSERVATION AF 3. GRAD 

OBSERVATIONSTIDSPUNKT: 

Ultimo juli 1982, kl. 04.45 OST (Dansk Sommer Tid) 

OBSERVATIONSSTED: 

5270 Odense N. 

Hændelsesforløb: 

Klokken var 04.30 en tidlig morgen i sommeren 1982. Observatøren -en 
15-årig- kom cyklende på vej til-sit arbejde som sommerferieafløser på 
et gartneri. 

Ca. 15 minutter senere fik han øje på noget-stærkt lysende 50-60 meter 
inde på en mark. Han steg af cyklen, og gik hen mod den lysende genstand, 
idet han undrede sig over det mærkelige fænomen. 

Genstanden beskrives som to dybe tallerkener lagt oven på hinanden, ca. 
2 meter høj og 2 meter i diameter. Der var ingen synlige detaljer på over
fladen, bortset fra noget der lignede en "lem" i den ene side. 

10-15 meter fra genstanden kunne observatøren se fem skikkelser. De så 
menneskelige ud, men var dog ikke højere end 60 cm(!), havde stort hoved 
og brystkasse, samt små hofter og ben (se ved l agte illustration). 

Fire af skikkelserne- eller "ufonauterne" -gik rundt om genstanden og 
"saml ede prøver" med den ene hånd. I den anden hånd havde de en pose eller 
lignende. 

Den femte "ufonaut" stod og så på, men vendte sig pludselig og fik øje på 
den 15-åri g e. All e fem løb ind i genstanden ·gennem "l emmen", og ufoet l et
tede med en brummen. Samtidig steg lysstyrken så meget, at observatøren 
måtte dække sine øjne med armen. Ufoet steg over nogle elledninger og tog 
retning mod Odense. 

. ..... 2 

For~!'11r.qen r.cssudt Posta.::lressc G1ro nr 

Skandinavisk ufo ;ntormation · ufo nyt · Postbox 6 · DK-2820 Gentofte · Danmark · 9 11 77 25 
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Efter oplevelsen cyklede observatøren videre mod sin arbejdsplads, hvor 
han fortalte sin arbejdsgiver om observationen. Denne slog episoden hen 
med en bemærkning om, at observatøren nok ikke var rigtig vågen endnu .. ! 

Herefter valgte observatøren at tie med oplevelsen, til han tilfældigt 
hørte om andres ufo-observationer ved et foredrag. Først da fortalte han 
om den bizarre oplevelse. 

Undersøgelser: 

Sagen er grundigt undersøgt af en gruppe rapportoptagere tilknyttet SUFOI. 
Et besøg på observationsstedet næsten et år efter, gav værdifulde oplysnin
ger, men desværre fandtes ingen fysiske spor på marken, der i mellemtiden 
både var pløjet og tilsået. 

Trods mange forsøg er datoen ikke fastlagt nøjagtigt. Nærmere end perioden 
mellen den 15. og den 25. juli 1982,er det ikke lykkedes at komme. 

Det er heller ikke lykkedes at finde andre vidner til observationen, men 
det tidlige tidspunkt giver heller ikke meget håb herom. 

Bedømmelse: 

En nærobservation af 3. grad er ikke hverdagskost - heller ikke for SUFOis 
rapportoptagere. Alligevel er hændelsen fra Fyn ikke enestående. I SUFOis 
arkiver findes en lille håndfuld rapporter af samme art, indsamlet gennem 
mere end 25 år. Og fra udlandet kendes hundreder af lignende tilfælde. 

Som det er tilfældet i mange tilsvarende rapporter, er der kun et vidne. 
Det er ikke muligt at bekræfte hændelsen, og i sidste ende er det et spørgs
mål om tillid til observatørens udsagn. 

SUFOI har et absolut positivt indtryk af den fynske observatør, og må af
vise at der skulle være tale om svindel. Motivet herfor mangler helt, lige
som observatøren har udsat sig for stor risiko for latterliggørelse. Indtil 
videre betragter SUFOI sagen som uopklaret. 

Kilder: SUFOis rapportarkiv 
UFO-NYT nr. 1, 1984, side 22-24 (udgivet af Skandinavisk UFO Information) 



Illustration, baseret på observatørens beskrivelse. Indsat: dennes egen tegning af en af UFOnauterne. 



Rapportnummer 

UFO-RAPPORTSKEMA Skema og bilag bedes returneret 
hurtigst muligt til: 

UFO = Uidentificeret flyvende objekt 

Obs.dato Obs. sted 
-'f() o o ((');~.-/.;L_ 1.-8.-1983 o 1 08 83 ~;~~-Opl.dato ~I; jcvC\"1 lC'r~~~Yl. 

13.1o.-1983 
Ovenstående forbeholdt rapportoptager/rapportcentral 

Det er vigtigt at alle spørgsmål i dette skema besvares. 
----------------~----~--------------------------1.1 Navn: 1.2 Stilling: 

1.4 Fødselsår og dato: 

2.1 Beskriv hændelsen så nøjagtigt som muligt: 

1 

(l 

:: ~ 

cL_ G<' MH'{ t 

1.5 Telefonnr.: (O ) -

<'rm ''c'· l v _ _ ,,,,. c:.; ((1. -

1r 

9 R r) ~ k_.· l ). . 
~ ------~--~--~~---------------------------------------------------------------
0 

1 i ., 

i.\~~ - f '- _i ;":o" ! :_ ·'·l!· _f f ·_ ._:::_ ••• ~ 1 ' l • l.t 1 . ; . -.,1 l. l l .. ~j i ; . ~ ...... - . ' :.'f ' ' 
----------------- ------------'~--'-----+----'-__;_~-J---------------------------

Dette skema er udarbejnet 'l f: 
(' ·4 !'"' _:f·~:v«3'<. !}FQ lnformgtjon 

.~ ~-~::o·~ r~tc:tJJ 

Fortsæt evt. på vedlaqte. linterede ark 
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-;, 3 Ob<:.ervatlonen startede klokken ~ - j l ' 

er ,::,n~:~·.·~: lil-:;.J t, 

s·r~PrtV"' pa ! ',,. ~-· ~ 

3.5 Observationen sluttede klokken: (. 1 '17 u t2:? 30 sekunder 
J . ~ \ O Et minut D 1 o e 3.6 Hvor længe iagttog De fænomenet O 5 minutte 

·- - 1 O 10 minutter 
~ - ~ - O 30 minutter Timer: Minutter: Sekunder: 2. 

O En time 
4.1 Hvor befandt De Dem på observationstidspunktet O Mere end en time 

(Så nøjagtig st som muligt): 

a J )...,JhHs-
O Andet: 

l-<ost;_\s~l ooo ((r::,~,1rl... ~ I v~~s h-t s,·c& 
~V\ j,·);'-. dOY~I; 1 ~:re,~..., :: 2 ~ - 3 r., J r~ {' . y ~\A i c. o . ._ . , 

5.1 Hvor mange obJekter blev observeret: 8 :dk. (Hvis mere end e objekt er observeret ved denne observation, kan 
• Tillægsskema angående observation af flere objekter• eventuelt rekvireres) 

6.1 Var objektet 6.2 Farve(r) på objektets 6.3 Farve(r) på even-
~selvlysende overflade. tuelt lysende 
D reflekterende (Hvis en overflade var synlig) punkt(er) på objektet: 
D Ved ikke 

Hv. J. i i1 s ; 1"11 Jt.'VJ 1 
D Andet: 

o;.,., e1'vd o.J {.J 
J r-~. 1 hvicJt /1 s_ 

-
6.4 Havde objektet D Hale l så fald, hvilken farve: G r-c;. -H v( ø1 D Kondensstribe 

IX. Korona (lysende krans) 

6.5 Bemærkede De farveændringer Hvis ja, hvilke farveændringer: 
D Ja ~Nej O Ved ikke. 

6.6 Hvor kraftigt var lyset: O Som stjerne O Billygte D Ved ikke p l (•. n.;_tw. t! Andet: 
("• 

O Flylys O Blændende ...){ ... ~v. 

6.7 Lysudstrålingen var: tg Konstant D Uregelmæssige skift i D Stigende lysstyrke 
D Regelmæssigt blinkende lysstyrke O Ved ikke 
O Regelmæssigt pulserende D Faldende lysstyrke D Andet: 

7.1 Objektets lyd: 

j 
O Brummen D Fløjten ~Lydløs O Vedikke 

D Svag O Summen D Brag D Intet hørt på O Andet: 
O Kraftig O Susen D Højfrekvent grund af bag-

O Syngen D Lavfrekvent grundsstøj 

7.2 Bemærkede De lydændringer Hvis ja, hvilke lydændringer: r ~- (•) fr;~>1~'/-t6) 
O Ja C& Nej O Ved ikke. 

~,'nY" .. , 

Bf ivor stor så genstanden ud O Som en stjerne D Som fuldmånen O Ved ik~, ~) 
D Et fly i det fjerne O Større end fuldmånen 4 ])(Andet: ,~;r~..., .. "2-~.: :•L-~ 

•. . . 
8.2 Genstandens størrelse i udstrakt arm 0 55 X o, 3 cm 8.3 Var der nogen kla~ afgrænset form 

(Målt mellem tommel og pegefinger) l D Ja ~ Nej O Ved ikke 

·8.4 Beskriv objektets form så nøjagtigt som muligt So:-v. o_ v, o ·v (ol, l h v -Uv - l n 1.11 s h-~. h t 
(Og tegn objektet på bagsiden af ekstra-arket) 

' do'r hc·lc~ l -t< l d !1 ve. pjhln~"' 

l 9.1 Angiv med et kryds --1- 9.2 Angiv med et kryds -l. 

N på cirklen til højre, N på cirklen til højre, rpsrp VNV i hvilket verdens- N v N ø i hvilket verdens- N v N ø 
hjørne objektet be- hjørne objektet be-

i t fandt sig, da De fik v • ø fandt sig, da obser- v • ø 
øje på det. vationen sluttede. 
Hvis kompasretningen S v Sø Hvis kompasretningen S v Sø 
kendes, angiv da s kendes, angiv da s 
denne i grader: ...,..... denne i grader: -; 

9.3 Objektet bevaqgede sig bel Fra venstre mod højre O Fra højre mod venstre O Ved ikke O Andet· 

9.4 Angiv med et kryds 

T~~~ 
9.5 Angiv med et kryds 

oo·o~ på buen til højre, på buen til højre, 
hvor højt på himlen hvor højt på himlen 
objektet befandt sig, objektet befandt sig, 
da De fik øje på det. 

o· _Q_ da observationen 
o· __Q_ sluttede. 

83 



o 1 o 8 8 3 9. 7 F (>r(·tog OtJJf'f.:;p; 110jClc,f_·· .o, .. 

D Ja Q:; Ne; :-' Ven r L. h t-
----,---------------·-· 

Hv1s Ja, hvilke t1astigt1edsændringer: 
f----------------------· 

9.8 Foretog objektet hastigrJedsænorlnger 
O Ja ~ Nej D Ved ikke. j 

~---------------------------------------------------------------,, 
10.1 Hvordan fik De O Blev gjort opmærksom på det O På grund af lyden O Ved ikke 

øje på objektet O På grund af lysets styrke ~Kiggede på himlen D Andet: 

10.2 Hvordan forsvandt objektet af syne: 

10.3 Passerede objektet foran/bagved noget, f.eks. skyer eller terrængenstande (huse, træer, master el. lign.)? 

Beskriv det nærmere: L 1-1 ':,.<. YV- I'Y• c~ h c• ve. v<:: n. t (1 v~'-" <'v.: y- .e. t h-1~-> J t .!>h t., lcu ,t .l l ./ ' .. l l J 

10.4 Objektet sås med 
eller gennem 

11.1 Vardervidner 
tK Ja 
O Nej 
O Ved ikke 

~a C'L<. 'v~v 1.1 /c,ru... '-''rv . .vh.c1L-;t_v-; !: 
fg Blotte øje 
O Vindue 
O Autorude 

O Polaroid briller O Andre solbriller O Ved ikke 
O Andre briller O Kikkert (hvor kraftig) __ O Andet: 
O Polaroid solbriller O Teleskop (hvor kraftig) __ 

11.3 Blev der gjort forsøg på at fotografere objektet? l bekræftende fald af hvem?: 
O Ja M Nej O Ved ikke 

11.4 Var der under eller efter observationen fysiske påvirkninger af Dem selv eller genstande/ting omkring Dem 
som f. eks.: Personer, dyr, biler, knallerter, ure eller andet teknisk udstyr, træer, jordoverfladen eller lignende .. 
O Ja ~Nej O Ved ikke Hvis ja, beskriv da hvilke: 

11.5 Bemærkede De nogen psykiske påvirkninger? Under observationen 
Efter observationen 

O Ja 
O Ja 

M Nej 
~Nej 

11.6 Hvis De bemærkede nogen form for psykiske påvirkninger, beskriv da denne nærmere: 

12.1 Himlen var 
påobserva
tionstidspunk
t et 

O Klar 
~Letskyet 
O Overskyet 
OVedikke 
O Andet: 

12.2 Vejret O Diset 
O Tåget 
O Finregn 
r& Tørvejr 

O Regn 
O Hagl 
O Sne 
O Torden 

O Andet: ___ _ 

12.3 Vinden kan 
beskrives 
ved 

O Ved ikke 
O Ved ikke 

O Vindstille 
~ Let vind 
O Blæst 
O Storm 
O Ved ikke 
O Andet: 

12.4 Fra hvilket verdenshjørne kom vi nu c~: Ø-,±·. 12.5 Temperaturen var ca.: 16 oc 
12.6 Det var O Lyst O Tusmørke C8. Mørkt O Ved ikke O Andet: 

12.7 Solens 
stilling 
var 

(l forhold 
til Dem) 

O Foran O Til højre ~ Ikke oppe 
O Bagved O Til venstre O Ved ikke 
O Lige over O Ikke synlig 

O Andet:-----------

12.8 Månens 
stilling 
var 
(l forhold 

til Dem) 

13.1 Har De nedsat syn O Ja ~Nej O Ved ikke 13.2 Er De farveblind 

O Til højre 

13.3 Hvad mener De selv det var De så: .U ( J;_ l-) f,- · 1' ( o. ~ cL_ 
\} 

13.4 Har De tidligere observeret/rapporteret UFOer 
t!' Ja O Nej O Ved ikke 

13.5 Har De nogen fornemmelse af 
afstanden til objektet QVQr 1ooo m OVedikke 

Hvis ja, hvornår fandt sted: 
f,, 22. s . .sz .. 11. {; 32~ -
13.6 Har De nogen fornemmelse af 

objektets virkelige størrelse __ m 

O Ikke oppe 

O Vedikke 

b( Ved ikke 

13.7 Må vi ved evt. udsendelse/offentliggørelse af 
denne rapport, nævne ,Deres navn/stilling/adresse 

Jeg erkl~rr} at de her afgivne oplysninger er rigtige 
fZ-,s~· elv. den 1J:1a 19 · 

l)( Ja O Nej 
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1.4 1.5 Telefonnr.: 

2.1 
.. -' 

------·--------q---
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.3 Observationen startede klokKen: 
..., J 17 
/ l l ;-,,r,l,f 

01088: 

. ,~ --~~Fi~: ;~" . .-1:::··:.. 
::: ft~:.:;~·.: ... ~· . ~ 

.n:s Bemærkede De farveændringer . o .~--. · -+lvis ja, hvilke 
· ~- . O Ja -~ Nej- ·{.-~D Ved ikke. :·::.:c;;:,~~ t,,,";~ . -·<·-" · ·: ·'"r~';t~·: ;j:_'r,.~-<-~:'~,_.: :.f~.J?~~; .. t~~.-: :· .. :'?~:~~;·: ·-"'· 

D Fløjten .1\1. Lydløs D Ved ikke 
D Brag .. · , .. D Intet hørt på , 
D Højfrekvent · ,. : grund af bag- :. 
O Lavfrekvent ';' ,~:_;. · . grundsstøj 

D Andet: __________ _ 

7.2 Bemærkede De lydændringer Hvis ja, hvilke IY.dændringer :_ · .. 
Q Ja O Nej D Ved ikke. 

8.1 Hvor stor så genstanden ud Q1 Som en stjerne 
·d Et fly i .det fjerne 

D Som fuldmånen D Ved ikke, 
· O Større end fuldmånen O Andet:_,__·-::.::.;:..J"'-'-'...Ioæ.--

i 8.2 Genstandens størrelse i udstrakt arm 
(Målt mellem tommel og pegefinger). 

8.3 Var der nogen klart afgrænsetJor; 
· %Ja O Nej D Ved ikke 

·8.4 Beskriv objektets form så nøjagtigt som muligt-~-~- -·~·:::;~:·--""--';-~-- · . -;.:<-:... 
(Og tegn objektet på bagsiden af ekstra-arket)· ··~ '" ;: • ·"'{"~-~-·:--·.;.."' · ··-~·-..: · 

•·' 
.... ~., .... ·,.,.:..;.~ ... 

'l .• -: 

: < :··~·::~~t·:· 

{ ~ ·.·~.-··.;~~ 

·~ ·--·~·· ..... :, ...• 

i v med et .kryds :~: ... ,:,_ ,.,_, . , ... ~ . 
rklen til højre;·4'1"' ;.> ,'· ·:~ . ' 

verden&_;__;_~;.,;~.~-~ s ~ .;.~ . .' . 
e objektet 00:' ~"~;-.:;: -.~ :: -

... ~~,;:, .... ~.~ ll\o-• ;.;< .;.,. ···~ 
~-·ant"it.sig,'da-obser:~;-"" . V: .... ;:_:-;~·.Ø 
, . ....,,..,aTtnnl<>nsluttede.~.~~:€~;r.,,~t{ ,'_: ~ .. \i)f;'L~::.-: · · ·• 
-- Hvis kompasretnlngen:~, .... :-.. i' Sv·~~--~~Ø ; 

kendes, angiv da -'""_,.,. ·· · ~f.S 
denne l grader. penne l grader. ·~,~~,... · ~--..___~ 

' 9.3-'objekteib'evæ~~~d~sig·~~ Fravenstre'm0d hØJrå .. ~,b_t=ra tiØJ~e·ffiå<fvenstre··o Ved ikke ·o Andet·· 

9.4 An-giv med et'kryd';"".~~-·: - ·. __ 9.5 Angiv meo et kryds"',:' C" 

.... på buen 111 højre,· ·;.~c:·. · på buen til højre, ·· --. · 
· •hvor højt på himlen':· ... . · )ivor højt på himlen-~·::·· 

-, _.;X>bjektet befandt sig;· ··o>,;·~-:..-'-; . objektet befandt sig~·:·-
~da De fik øje på det. ,, .. '. :~;~ · observationen ' ·· 

.. :~ .... :· ~ ·. - ~.; ~-.:·.p.;.,;~;::.=~ : ..•... : ttooe. · ·r}:_·; 
.. ~ ,_; 



-...: .. 
~ ------------------------------~---------------------------------------------------1- 9.6-Foretog objektet kursændringer t~7:-;, ,_. !}~IS. la. ~yil~~~ursændringer: i 

· .. O";,. 'Y Nej 0 Ved ikke: ,.,."-·-c", .. ,.~-:~:"' ... ,:;,-~~~~-, -· / cn-o-a-- a --3 9.7' For r· 
r·~ 
l. 

9.8 Foi et og objektet hastighedsændringer ,; ·· Hv_is ja,. hvilke hastighedsændringer: 
... -- OJa '}§Nej .. OVedikke. ---~"''"··:~~~-~f~:t::~:-.;,~;___ _ . -.. 

· 10.1 Hvordan fik De - .. J~' Blev gjort opmærksom på det"-~ På grund af lyden O. Ved ikke --·r-;;_:· · 
øje på objektet O På grund af lysets styrke:: .. _ ,q Kiggede på himlen O Andet:. --------

10.4 

11.1 Vardervidner 
~Ja 
O Nej 
O Ved ikke 

·- ----- .. .. . ~ ----~-~- . . ------~-- ..... } .... --... .. . 

olaroid b er-- ,;:;,- IT Andre solbriller \ 
-_ ITAndre 'briller ... -- --_+- a Kikkert (hvor kraftig) __ 
O Polaro.JØ. solbriller [J Teleskop (hvor kraftig) __ 

11 :~ Antal vidner (oggiv _nav_n.og "n,-.,.,,,., 

-l.<..'' -_ 

11.3 Blev der gjort forsøg på at fotografere objektet? l bekræftende fald af hvem?: 
O Ja C{Nej D Ved ikke -------

r---------

t •. ~ 

~ :' 

11.4 Var der under eller efter observationen fysiske-påvirkninger af Dem selv eller genstande/ting omkring Dem 
som f. eks.: Personer, dyr, biler, knallerter, ure eller andet teknisk udstyr, træer, jordoverfladen eller lignende.7' · 
O Ja ]g[ Nej O Ved ikke Hvis ja, beskriv da hvilke:· ; · · -

..... - ··-~. l 
' - ~ .• 

11.5 Bemærkede De nogen psy~_is~~.eå~_lr!<~~~~-erJ:~~ Under observ~tionen ·D Ja · ]!d Nej 
- -----c~·""'~-·'·c-;·~.:.. !~,?""·:.""7'"'~·.;..$*-*~? Etterobseryattonen O Ja ·· JV Ne} 

11.6 Hvis De bemærkede nogen form for psykiske påvirkninger, beskriv da denne nærmere: -.:- -- · .. 
- • :~·::~ - ~· '.~·• r---~- .~·· • • ', ~· ~ ·~~:·-·-~ . 

12.1 Himlen var 
påobserva
tionstidspunk
t et 

.... 

O Ved ikke 
O Ved ikk&---

---. ..,. ...... . 
• 11"'1' ..... . 
~~ -·,~: 

12.4 Fra hvilket verdenshjørne kom vinden:. ·:-r--If.~::{.>.. .. " >;; :· 12.5 _ Tempera!uren varca: - ['G--~ oc:;.{.~ 

12.6 Det var o Lyst "'~-~~Q. T-lis mørke-<- ~ MØrkcf: Q Ved ikke-'~"'~ o: Andeb'·:.· · ,_. :::::_ ·:~-J'~~-. :~7 --' .1;)"<>. · l 
... · ··: • .., • • • • • • •••• .,· • •• ..., .. ...! • ·~ ·-·· •. _;......._.._ ·.·}···.:.. •• 

13. t_ Har De nedsat syn--

_ . -13.3 · Hvad mene~ _De se l v det var De så'-"; • -:·!· 
·-~~-· r--------------------~_....,"'--.._.._..".p,.,_--'-''-'-="~.__.__a<:--'---'-----------------""'-"~~ 

13.4 Har De tidligere observeret/rapporteret U 
~Ja O Nej O Ved ikke 

13.5 Har De ncc;-::n ~orrcmme!segJ 
,;fstarc>'nlil o~i<ektr;t __ __]_.'){)D m 

i 
CJ'Ved ikke i 

·----- - .. ------ .. ----------------------
i vi.,., · ·;<:.!S•"' !:'·:e/off;;ntliry;Cln~ise af 

,_.., .. ,...r.~·.,·· ..-t ,.., r; ~· :"'.,.:.r.:~-::; ··.._;•n•:·-,:;:L:\1fJ(J.·.':.·;; 
ri en 

( 
l 



9 

UFO-RAPPORTSKEMA 
UFO= UidentificPr•c' !lyvende objekt 

02_bs

9
.datlo 

1983 
Obssted Sdr.RII-lqv~~ , 

1-- • 
0 : -__ c__:;;_..::,___~ 4 Q o o R d dh l d t. • 

l Rappe>''' •1mmer 

Skema og bilag bedes wtu•""'Et 
hurt1or;t muligt til: 

2910 83 
l Opt.dato ~<'ViVe.M h•.~s..t.f (~t ~hl CjQ~D 
f""··--~,------"'-------...;.----=-.....;--""-------------Uvenstående torbeholdt rapportoptager/rapportcentral 

1.4 1.5 Telefonnr.: 
(O ) -T 

2.1 Beskriv hændelsen så nøjagtigt som muligt: SE PUNKT 11. 2. ! 
_ Dr.s~,.., J~r 1 _ _d.vs,, ~- 28.(o.1983, kl.p~cls .. 19~ DNT$~ 4~~) d~"" &1m.~-- :d~cA 1 ob(t-ht 
_r._,__tti ~~~:~ML t"__rluo;V~clt. 1 c4fti. &.tV<ll.~d.t. S•.t ; (l?{; ~Lo-s. P?oolsrd K.f,_.,-11 ... " 

Dc.v ~~-- vakt. -q_(J C\ t o ""c/ ot b. stc ~.., VQ.c{ sa1-11r:~_r,_·J_. __ _ 
~re 1iAf,·bbn "b' ... QJrvø ,·o~-u..y.. rn ·- 1.1 - J" 2 ·~)! .. u·· el./ ht..1 11-1,·,_, 

.11.1-j~yi"'r: 1 r.f- m~11 iz~;YJ VaLk ~/cl,·q (l.t ob';.f.Jv-vt?.lK,_d~c.f 3ilh1M{, /.{.,"+ jiLK. cl<-"-)? 
\! f l '.· f/\ 1 t 

v . .._~~ C1'- -:.n\11.1M..(. trdsrv.Ylkt .~J 
l / 

Da jQLi hovd;.. ki(iS,~..t pc~ h,.wt!J.n cct. ,· lo rnt·n 1 oprln~~ 1·e7 2 +Ns t'CI.'-<V1ci.. 

_!_i'):~ ii,~.r.. J<ir (lt~:Jtr"'M (lJ ;.,,·w,Lt..I-1{Joo cqJ. L~&-<.h.<... \()v h.v,A-t nil1;1.vef C\,J v1 ?r~'hvt'J 
hel--(>:,, •. DQ. 1~,1 1 t.-s t:!d fuL. +~·o&..Y! t,·~A- c·v(!..v Jo-... t-,,·~.,a,1c(.o1 ;- J?(l.l-q&l h11r$!-

),.,~ ~-.d hf;., ()iLs_~-cl-J~ kt-~r-s r1ø1·o.!f4 sf'41ve.hrlf ,·.J~ f_ h,·., d h ~'-1 ;vu.d 

hc,y<_j ep,, (t" ad v~st. ($-<. pYit1lz.-t· 2- 2). 

_ ____.:11>~_,'r1f1 1 dr. ,-g5 H"' 2,. dø711 hovck ~~+· dtf ~er~ r~ <:!!j f, j f, 'y. i'1-'U d deh~_ 
syd.Ci::,_ll-t. G.Q.vClJ.~f':.-z l \IQY fa.~ htl1· s~klu..r rå .. of (Qj ;vu.d ~,·,, Vl·c~~Y/ kan -
ce:b::e.· \. .. c-L_! L\PJU. Q l~· ke.YI clt. ~b f • l f w;-

J:'·rJ_Ic•jAz. ':-~·~1· All., V(\y ro!:;ti\1-l!, '"'h(~fn~~ 2. 
r.' '"''-·;---J_~ .t,+ j ri~"'~~ i ~-,J cvw.~h'ol..'ls sh~<-,·vLI<>-<. :: 

o/ -+~~~~~~~~~~~~k_~~~~~~~~~~~~~L_~~~~--~~~~ 
o 

Dette skema er udarbejdet af: 
Skandinavisk UFO lnformaticn 

Postbox 6,2820 Gentofte 
(C) SUFOI 1980 

N&.= CC\.2oo-cn.Lfo:~ c.,..l6o 
co.. 1{;o i-te"" Jget shr;-vq)c;....., ,·y."'ru."" 
G K.V~I" rc-~lt. 

Fortsæt evt. på vedlagte, linierede ark 



29 1 o 83 3oo 
o 

V.cz.st 

c o.. s lt~ t -------~~ 
fhl. 19 51 42 DNT) 
\ T. M. S. 

I 1-1ddr,•.k1 oh;· 
1 

(~jsh11(~ 
~j • .. -

ftlll/..'i1-1 rv,r.Y: . . r>v .. -

B _ B ::: So rr. rv> - S 5 ":.,., c a. 

c ,... - 4 5 rT>r" - 5O m~» co.. 
\... -

8 

Ca, St"m-t ---~~ 

Svano.n 

~ ;: ~~ ~ ~ E. ,,_ ~~ r: L i "1 ; c IIIIIIIII ! l IIIII 

o 
l{) 

er) 

Ol 
c:: 

.c. 
+-:r 

OL:,~.,.JC·rv"\~,·w, cl. 2?.18.1/83 
s~(~ .: s ri r. l< :,F\~ q_\ 11 - '-( () !")') J:?r.;k. L 

\N 

i 

(t1 f:I .. M l..;._ij 

'-' 

f-!vor /;_r·ry)/1P.t~ v ru. 3~Y" 
1 'i ft: ~.t :::,'li'"H'l1 .z . .Vl l R Y nJ-· 

v 

~j~vlr(_zll rr.x../Ln1 r(J..n;::: 

8 r~ m - 1 O m rn c o. .. 

415rnm 

~ 
{-.. 3,5~ 

111m 
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SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 
· (RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: Alder: ____ Syn: ____ _ 

Adresse: f#nd ~t?h?: 
evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: l.-I/ /l l9J:.f?_ Klokkeslet: h :?J 5å Z!. (nøjagtigt?) 

lagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): -----=7=-,kr'V_'_d ______ ~---------

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? 

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

Genstandens Udseende {Form, 

h~U/,J th?-'1/ 

h~ 

-~Genstand 

lagttager 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):-----------

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: _____________ _ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: --------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

l Tilfælde af Nedslag: 

v 
Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): ------------------------

N edslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? _________ _ 

';;; Indsendende Myndighed:----------------------------

8 Karakteristik af Kilden:---------------------------,_, 

& Nedslagssted bevogtes af:----------------------------



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende // 

observerede »Raketter« o. l. 7 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. T e !f.: 

Iagttagelsesdato: il_;& 19!?'6 Klokkeslet: O l :3 6-~ (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): l="" ro.. \J ~..Mclu.cl· .A. ~ 

l hvil k et Verdenshjørne s a as Genstanden? __,\fV\'-'-'-'O""-"'cl:o:-_....:S4.y.xd."'-=-'-----------
Angiv ved et Rids, under hvil•. ·~/v Gensland 
ken Skraavinkel (v), den saas: .~ 

Eksempel: lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.!.): _________ _ 

. '?o.0 4~ j<vt..ecl Lf ~rtc:Jokollecl-e! O?O-MLe-t L _d 

f 11.11,0 vvU.f {o..rtMJ:YL? b J.o.. 
0

1 5 r ø' n- O.§ 8 J / V-s M dg_ JQ,\<uL 

gn_ 4~m muligt, paa Papirets Bagside et,Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): -----------

·q.-ttv{o,.-, dM1. J Y-Jfud& ~\j d rQ .a.~ _;t._j_ ~ 9. 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:-------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehejden: --------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eiler Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): -----------

l Tilfælde af Nedslag: 

v 
Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): -----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?): ------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

;R Indsendende Myndighed:--------------------------

8 Karakteristik af Kilden:---------------------------
1-< 

~ N edslagssted bevogtes af: ------;-;;:;"G;:=;;;-~~-/f~:-::-;(S."llllllllll!llll.llll•lll• 



FLYVESTATION TORSHAVN 

Postbox 217 
3800 T6rshavn 
Færøerne 

Nr. 

Dato 

100 - 289 

10 NOV 1986 

Tlf.: T6rshavn l 14 80 Bedea anført ved henvendelser 

Til 

Emne: 

Flyvertaktisk Kommando 

Rapport om uidentificerede flyvende genstande, DEN INT 209. 

tation Torshavn (FSNTOH) blev 8 NOV 1986 telefonisk kontaktet af 
fra Suderoy ang. et lysfænomen, der var blevet observeret i u

nærhed af FSNTOH operationsområde natten til den B. NOV 1986. 

2. På grundlag af bservationer fremsendes hermed en foreløbig 
DEN INT 209. Endelig rappar v 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. 

FORKLARING 

4. Natten til d. 8 NOV va og to ledsagere på vej mod Torshavn i 
bil. Da bilen drejede ind i ollefjord kl. 0058 observerede de tre passagerer et 
usædvanligt fænomen på himmelen 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 Torshavn og kom således forbi FSNTOH, der ligger på den
ne rute. Ved passage af FSNTOH forekom det iagttagerne, at genstanden svævede li
ge over radornerne på toppen 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 koncen
trerede stråier i luften. 

Selve genstanden var helt tydelig og beskrives således af 

- 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 for at 
spørge. ·--· _ 

Grundet uheldige omstændigheder bl.a. i forbindelse med ombygning fik de i
midlertid ikke kontakt med vagthavende officers assistent, der opholder sig i 
indkvarteringsområdet, hvorfor de besluttede sig til at køre videre. 

Lysfænomenet kunne observeres lige indtil kort før ankomsten til Torshavn, 
hvor fjeldene hindrer udsynet. Bilen ankom til Torshavn kl. 0145. 



5. 
i Torshavn, Færøernes 
kendte noget til fænomenet. 

- 2 -

kontaktede vagthavnede officer politiet 
fthavn, men ingen af disse myndigheder 

I løbPt af natten havde operatøerne observeret nordlys på radarscopet, men 
der ved flere lejligheder har set nordlys, afviste at det kunne 

være det hun havde set. 
Det skal bemærkes at FSNTOH ikke råder over lyskastere, og at der den pgl. 

nat ik~e var øvelsesaktiviteter af nogen art. 

6. FSNTOH har ingen forsl~itil forklaring af fænomenet. 
/ \ 



N 
N 

SPØRGESKEMA c!!)€) -1 
til Brug for militære og civile M yndigheder .ved Afhøring angaaende _j_ 

observerede »Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: ------------ Alder:---- Syn:----

Adresse: _.:..;~:::::._::::1~:..:;kt:..=..:..'-V"...::._ __ _._L~~::::::....:...:::.::::.::...:::__·' _...::=Æ:..::.r..,+:.:....::._· -

evt. Telf.: 

· 2.9 1 r Æ j.R c- -
Iagttagelsesdato: _{.!2._ 19_6_1::> Klokke~let: ;j 6 (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse).;_· ____ . ·_· _/YJ7._::...::.t7-~L'---_.::~:::...:~::::..~~.::__..::..~:;;...:; ... _,~~:_._;;;;;;._ ,. 

hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? ____ .11,~~..:...::.....:.._,-------------
Angiv ved et Rids, under hvil•. • ~v Gensland 
ken Skraavinkel (v), den saas: -~·-

Eksempel: lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): S M /Y ~ . &k_:; fCa~lifj;; ~~ &r.A~k ~:u d 
da: U-t-

(T egn, om muligt, paa Papirets Bagside et,Rids over Genstandens Form). 

Gensta~ens Flyveretnfng i Forhold til Verdensh,nerne: -------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: -------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven• Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

l Tilfælde af Nedslag: 

v 
Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): -----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

';g Indsendende Myndighed:--------------------------

2 Karakteristik af Kilden:--------------------------
'-< & Nedslagssted bevogtes af: _________________________ _ 



N 
N 

til Brug for militære ~;,~~~;~~e~~~ Afhøring •ng••~ /) 
observerede »Raketter« o. l. ( ) G 

· RCS: CHODDEN INT-2o2o9 
========~~==~~ 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

. 21 L'?.d\ 
Iagttagelsesdato: __ J lO 19k Klokkeslet: "-- v-v (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): --~_:;_.:..::..::..;;___:; ______________ _ 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? V S V ~'-J 
Angiv ved et Rids, under hvil•. ~ Genstand 
k en Skraavinkel (v), den saas: ~v \ .. ;L.o ·- 3-c> 

x 
Eksempel: lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, 

~:·· ~(~/ 
Beskaffenhed o.l.)'----------

~.-~~v 

(T egn, om muligt, paa Papirets Bagside et ,;Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. i.?):-----------

./. 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: __ Æ/--<~-;--_~-....,l/~-----
Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: __ ~;__;___.:...~.::_-f .. '-'"'------

Genstandens Fart (evt. Antal Se~under, det tog Genstanden at Nl Sele. 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ./wvv{'-4 ~ ~ .rvt/L7· 
l . I agttager 

l Tilfælde af Nedslag: 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):-----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. i.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

';g Indsendende Myndighed: ------------:7----;;-----------. 
E! 
1-< 

,, ~~ 
Karakteristik af Kilden: _;__,...~...:-.::::.:::::~=::..·..;.-_:.::':...::._~:..,y.~-:....:.:;_:_1-v'::_ __________ _ 

& Nedslagssted bevogtes af=--------------------------



N 
N 

SPØRGESKEMA 
o-o 

til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 3 
observerede »Raketter« o. l. ( 

· RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens N av n: 

Stilling: Alder:_~--'-V __ Syn: ~ 

Adresse: 

evt. Telf.: 

. ~ -
Iagttagelsesdato: _f../2. 19 f'-t Klokkeslet: ~ (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): --~-=..;....;c.=c.=;..;;...:;...:::o.. _____________ _ 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? __ 1\/ __ v ___ .,--------------
Angiv ved et Rids, under hvil•. v:::=:v Genstand 
k en Skraavinkel (v), den saas: w~ 

Eksempel: lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): _________ _ 

.4&v ~ ~U-l :7" ~ 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et-.Rids over Gensbndens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): -----------

/. 

NV -Ø Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:------'-'---------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:-------------

Genstandens Fart {evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): -----------

I Tilfælde af Nedslag: 

v 
lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):---------------..,.--------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa Fald: Hvor beror de? _____ _:_ __ _ 

';R I odsendende M yndighed : _,;.___-f-=----'----"----'~"'-'-

~ Karakteristik af Kilden:_-f~:...._.:....:..._+--~·~-----..::::,_------------
~ Nedslagssted bevogtes af: _________________________ _ 



·~· 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Stilling: ---- Syn: ØA", 

Adresse: _ %'.5P<? G~ 

evt. Telf.: -----------

iagttagelsesdato: .:1'://.lfE.. I9.il Klokkeslet:~a" ,cflo ~(nøjagtigt?) 
Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): ---"'-7------------

I hvilket Verdenshjerne saas Genstanden? --------,.-------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. " ~v Ge. nsland 
ken Skraavinkel (v), den saas: .~ 

Eksempel: lagttager 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et·,;Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):-----------

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: _____________ _ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: --------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ·------------

I Tilfælde af Nedslag: 

v 
Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):-----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?---------

N------------------------------------------N 

~ Indsendende Myndighed:----------------------------

• Karakteristik af Kilden: ---~-----1----t'~---t-n...----f,-tr.,.----------

~ Nedslagssted bevogtes af: -...!~:...L...:::....:......:::....__..-..::----~.Z_.::.~...::O::_=-.j.-..:.../$_.::'2:.-_..:._..:_ _____ _ 



, 

2r'~ /~~ ?-7~ 

t.>~ /o- ~~~tG, 

Ft~O-- ~~~ 

h-r; CJ~~~~ r • ~~~~iiil 
vD~-~$; 
.2-?so. _'7/~. 

#~F-;--/~~~~ ø~ 
5~~/~~~~~~~~ 
"~~~~Jn~~ 
~-~ ~J-~~~~~ s-~ 
-h~~~~~~~ 
~~~~~ .62~~~ 

~ ~ ..I-'7 ~~ .~ ~~ s~· 
(1>~~/u-L h-~ ~ ~ .P~ 

.f~ry 7 ~/ ~/:7 ~~øU-- ~
rJ-~ ~~~ s~_,/~~r:;- ~-? 
~~~, 





C9 6 J SPØRGESKEMA -4-
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. ( 
· RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens N av n: f!.(it- f.Kc{..), 

Stilling: fff!...D'fE.tJ Alder: ____ Syn: ____ _ 

Adresse: ___ HJ..tc___'Ni___:J:....5,_0_t...;;l-'i..f=-&J;:.:..::::::;;_. ______ &z.= __ f!C.-\...1)....:_.::...:.::.::.r __ '1\..J..:.:
1
L::;_ __ 

evt. Telf.: ~~ /t:.A<CI-;). 

Iagttagelsesdato: '2~ ;.:l_ 19 8'- Klokkeslet: 0'5 3?, "? (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): \={_ l "1-0. ,5 ..:ro< ~U i) 1-\ · 

I hvilket Verdenshjerne saas Genstanden? --------,.-------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. .==-==v Genstand 
ken Skraavinkel (v), den saas: .~ 

Eksempel: lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): _________ _ 

~ kJEotJt~IJ u~o. 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):-----------

VIA)~'") Of fÅ \±>liJS t]O.).t.Ji \JiJt.E-. 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:-------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:--------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven' Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

l Tilfælde af Nedslag: 

v 
Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):-..!-..---------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved; en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

N 

~ Indsendende Myndighed: ___ ..::.:=_t-. _ _t::2.3"c:0:::..5::::.._:Y...;;5==-.!?~--

~ Karakteristik af Kilden: ~~~~~S[=1iiiiiiiiiiiaalll;~-:~-~--~== ~ N edslagssted bevogtes af: _ _.:..-'---'-...-1.'---



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens N av n: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: _l_f..ls:.. 19i§_ Klokkeslet: _...::1:.:6~2:.::9;......_ (nøjagtigt?) 

lagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): __ H_a_v_e_.n'--------------------

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? ..:S:::..Y~..:d::._:mc:::o:e:d::_:ø::.:s:::..t=-. _____________ _ 

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

~Genstand 
0 

v ca. 3o 

• Iagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): Tallerkenformet 

skyfarve udflydende 

(T egn, om muligt, paa Papirets Bagside et-,Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):-----------
Bevægelse i en ret linie syd mod øst relativ langsom. 

Genstandens 'Fiyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:-------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:--------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

I Tilfælde af Nedslag: 

v 
Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):------------------------

N edslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? _________ _ 

N 
N 
~ Indsendende Myndighed: __ ...::F...::l:.oYc.:V...::e:.:s:..:t:.:a:..:t:.::i:.:o:.:n:......:V...::æ:.::r:..:l:.:ø:.:s:.:e:.._ ______________ _ 

e Karakteristik af Kilden:---------------------------
'-' 
& Nedslagssted bevogtes af=----------------------------



(\j 
(\j 

SPØRGESKEMA 
tii Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens N av n: 

Stilling, 

Adresse: • 

evt. T elf.: - fllliiiiiiiiiJIJIIIIIJ 

iagttagelsesdato: _6_; /c? 19~ Klokkeslet: Jl.f'JZÆ (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): !h?P$(' < .. tJ ti S#/., &7f1 ~/'V~ 
A ' f 

v .PU< //,#f?. ~ ..fJÆ-7 / tfz_F .:S 6' CkV {LÆ-

. l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? /"Vr:J.Æ,!}~ 
Angiv ved et Rids, under hvil• 
k en Skraavinkel (v), den saas :. 

Eksempel: lagtt:ger 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskalienhed o.l.): S& /'Vl 

E/7'/iføt:- ~.,~) f!-45V-cJ"cb C2-/-l l -In 0. 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside ei·•Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?): / .l"f/C:.nv LYØ 

$-.o A z P:;:- :S, F :7;:9~-~-.J~.!J 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: 

s Y.tJ ~~.!} /Voøeo {//7.-J' r 
~ ~ /6 ,k? (3---y-7"<t.fl_ 

/!.fl~ T~/)/'R,A7r-<T~4 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven. Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ~ .. '?)?J 0""'-/c:> SÆ',L-:. 

Iagttager 
l Tilfælde af Nedslag: / p 
Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): ';rl7 t-ctJ W,-r,t ,tJÆ-7 /'9JLØ/ /l/.!7.!1 ~ 

f> • ' . . 
/l /11 u /1/(} 1/1/4 if?-!7 /)",? f.,Y.t.'~?' w 

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

\ 
Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?): ___ ..-------_-+------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa Fald: Hvor beror de? __ ... -..",...-"C;._, ____ _ :;::;:---... 

~ Indsendende Myndighed:-------------------------

e Karakteristik af Kilden:-------------------------
'-' 
& Nedslagssted bevogtes af:---------------...-----------



N 
N 

SPØRGESKEMA U-c) 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende [/ 

observerede »Raketter« o. L / 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

evt. T elf.: _ 

. 0 
Iagttagelsesdato: _fJ..a.. t9..s:f Klokkeslet: 1'/ltrr t..;.<_ (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): -::-----:------:-------------

YL~ A~-~ 

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskattenhed o.l.): _________ _ . J::7 d~ 
(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et •. Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):-----------

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: __ 5-'-W'~ __ -? ____ N---;~---
Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:--------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven• Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

i Tilfælde af Nedslag: 

v 
Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):-----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

';R Indsendende Myndighed:--------------------------

• Karakteristik af Kilden:----------------------------~ 
~ Nedslagssted bevogtes af:--------------------------



l 
l 

y tisk lysskær 
i nat måske 
rus isk raket 
Flere jyder opskræmte aflysfænomen 
på nattehimlen · · 
Niels Jørgensen, Tulstrup ved 
Ikast, oplevede l nat et sæl
somt syn. Ved fire-tiden bred
te der sig på den nordøstlige 
nattehimmel et underligt lys. 
Det startede som et meget 
stærkt gulligt lys i horisonten. 
Efterhånden bredte det sig til 
et stort paraplyagtigt skue, 
som tik stjernerne til at for
svinde totalt helt op til stjer
nebilledet Karlsvognen. 
Niels Jørgensen er ikke den 
eneste, der har observeret 
fænomenet. Der er kommet 
henvendelser til formanden 
for Skandinavisk UFO
center, astronom Ole J. 
Knudsen, Ole Rømer Insti
tuttet i Århus, hele formidda-

gen. Henvendelserne er fra 
hele Jylland, og det oplyses til 
Herning Folkeblad, at Det 
Astronomiske Institut i Kø
benhavn nærmest er blevet 
oversvømmet af-henvendelser 
fra folk, der har set det mys
tiske lys. 

Måske mislykket 
raketopsendelse 
- Der er formentlig tale om en 
mislykket russisk raketopsen
delse fra. basen Plesetsk på 
Kola-halvøen, eller en opsen
delse fra en u-båd l Barents
havet. Imidlertid kan der også 
være tale om opsendel~e af en 

raket med en lille nyttelast. 
Der har så været uforholds
mæssigt meget brændstof 
om bord, s·om så er · tilevet 
dumpet i st<;>r højde, siger Ole 
J. Knudsen. 
Er der tale om det sidste, er 
det dumpede brændstof ble
vet Ionisere~ at solvind og 
partikler i rummet, som så 
har ska ht det sælsomme lys. 
Ole J. Knudsen hælder til den 
første teori, idet et lignende 
fænomen .. kunne observeres 
23. oktober 1985, og da var 
der tale om en mislykket op
sendelse. 

pers 



_~. ______ _ 

N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede '>Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: Alder:----- Syn:------

Adresse: ___ P_o....;t.:..:•'....:r...:.i....:P....cP.!:.....!.\:.:.12::::t.lt.::.:.>::,..:,:E.'-----------------

evt. Telf.: ------------

iagttagelsesdato: _J_J:J_ 19 Bb Klokkeslet: O'f:So f> (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): --~=E'::.:t.::..:..j·..:::U...:.o:....::6=----------------

I hvilket Verdenshjerne saas Genstanden? __ --=...N!...:E::... • .___-c----------!71t>(i,;~bac~f1*'i C. • 

Angiv ved et Rids, under hvil•. -~v Gensland L 'f~ 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

li 
Eksempel: Iagttager ,' \ l r,. 

:-D'~ """'"''f?A·.,~ ..• ,.., . 
Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): 'IV c-uv 

(T egn, om muligt, paa Papirels Bagside ei,;Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): ____ -s __ '";1___;t...=-.::lL=.:..• __ _ 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:-------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehejden: --------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven. Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

I Tilfælde af Nedslag: 

v 
Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):-------..,.----------------

Nedslagsvinkel (u) 
an gi v et ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?):------------ • J 
~ 
~~ 

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa F al d: H vor beror de? --------- ti) CA 
o 

-------------------------------------------~------------~ ---------------------------------------------------0 
';R Indsendende Myndighed:--------------------------

·•' e Karakteristik af Kilden:--------------------------- .... 

& Nedslagssted bevogtes af: ~· {:!.• 
l~ 



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 

Iagttagerens ~avn: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

iagttagelsesdato: ...:f_/ _j_ 19J1. Klokkeslet: C' Yt"V6 (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): j/~ /2?:rr ~ "").V't? ;::!:, Y 

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? ____ /!/_..;_· _!=_--,-:-___________ _ 

Angiv ved et Rids, under hvil •. 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): _________ _ 

/-lv/b 1-c' V6-J- =- )-7 E-6, ..t"A"' ~?,.-

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et·.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):----------=:---
/S r7/>v_ d'J9C.I f/)-vJJ;Vc:r tV'~d:-ÆJ;vJE );;-p 
/-h:5:....;- 1'9-7 r;;;;;;?..Jy/-YV..:~-c: ~/~Æ' /J- /'///V 

/-r'LJ~~79z-;- ~KJ9 R J> .1 
6 

/-(;.:::;/l/ 1 EÆJ /V <.:5. 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:-------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: -------------
..5:../_./, ~ /f.?-rH?c- . ( ~/?' ) l 

= 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven' Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): -----------

l Tilfælde af Nedslag: 

v 
Iagttager 

~edslagssted (nøjagtig Angivelse):-----------------------

~ edslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i ~edslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

~ Indsendende Myndighed: _y;---t.~/_fkvv ___ Y_rJ ___ rJ_._Y_I_J_-:t!Jt_.::::l=----------
e Karakteristik af Kilden:--------------------------

"" & ~ edslagssted bevogtes af:--------------------------



Fra !lo !lt,borq, 

/nod!atd fl. o Y/t Y oz.- SPØRGESKEMA 

N 
N 

til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 
observerede »Raketter« o. l. ( 

· RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: _Alder: bo Syn: !l!o~J. 

Adresse: 

evt. Telf.: 

1.2 lj o ;1/ b-e 

Iagttagelsesdato: _!/_; _!}_ 19 8' Klokkeslet: ---- (nøjagtigt?) j Ø~"' Jvl 0 $l <7 d • 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): ----------------------

--
I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? --'~=c:...·----,--------------
Angiv ved et Rids, under hvil•. • ~v Gensland 
ken Skraavinkel (v), den saas: -~ 

Eksempel: lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): !jp'ou_ 4j~ over 
_ Aud a p-ve .JJu. d aJ;o ,.-

7 
::::- 2 ,o~ 

7 
fvcJu ~ 

d{jj.!-x' a~ ve-rdtttzi 
0

/ta.dc rud rnool ~ 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et-.Rids over Genstandens Form). 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: -------------

1-(VV( ,~ ~ kkJ 
Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

I Tilfælde af Nedslag: 

v 
Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):---------------------:---

N edslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?): ------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: H vor beror de?---------

~ Indsendende Myndighed:--------------------------

e Karakteristik af Kilden:--------------------------
k 

& Nedslagssted bevogtes af=--------------------------



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. L (RCS: CHODDEN INT-20209 ) 

Iagttagerens N av n: _ 

Stilling: ~---Alder: ____ Syn: ____ _ 

srrovev veo 6/i;._rEf.J 

evt. T 

Iagttagelsesdato: _t_f_'t_ 19~ Klokkeslet: O l(J...O (nøjagtigt?) Lo 1--{IJ '- l l D 
c. 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): P:AA BOP/EL i A&TIJJAJ6 fiJO ~V#2 Af?ijU.S. BY 

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? -""'-'S~"~----:-------------
Angiv ved et Rids, under hvil•. ~ Genstand 
ken Skraavinkel (v), den saas: ~v ' CA 1f 5° 1 IL 

k M 
ToPPoAJt{l ftr 
''P.EbNBUE!v'/ E sempel: lagttager 

Genstandens Udseende (For~, Farve, Stø~relse, Beskaffenhed o. 1.): SO H EN fl E&IIJ BUk 

HE.O f./0 HASS[. HIIIOt! OHAAQER /JJOE. <.Ji.JOER SE/..1/E 'AEt,JJ(3U.i.J .. /r 

(T egn, om muligt, paa Papirets Bagside et-vRids over Genstandens Form}. 

Genstanderrs-GpføJ.:Set i LufteR EEksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): O 85. F (b (.l. S T E (,A~(;, 

0'-/0'tW. KUIJI.JE STA.D.tt, SE.5. OL/o'-/35 Hf.IJ HE.D · OE.AJ F0t3SoEL-
,, 11 

Al HA (l) NU J-<UtJIJf SE E.IJ HA,SSE. STJER tvE.R VIJOE8. BE.bb) BoW. . . 
Q~R FoR€.LÆ:b6iB Jt(tc,; NObET tiFSLU7JJtAJ&$TibSPUJ...JJ1T FOGFÆJJCJJ!Ibt/:T 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: __ ~:__ __________ _ 

-
Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: -------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven. Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): VIl A STAT l O IJ Æf2 

I Tilfælde af Nedslag: 

v 
lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):----------------------

N edslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

{'!,B. Sot..OPGfUJ(;, 1-/ !q 
VAP. 0~3.1-

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):-----------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

~ Indsendende Myndighed:-------------------------

8 Karakteristik af Kilden:-------------------------
k 

& Nedslagssted bevogtes af:----------------------:--;----
6 Lf l l.f 3o -:z. .s ~ P 1 &- 0 



•J 

('\J 
('\J 

til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 
observerede »Raketter« o. l. 

(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: 7 /_j_ 19~ Klokkeslet: O'(tr?J D (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): __ !/._b-5_;;;;:.·_.{_~...;'t--'---'/'-'~:...:~::...<--h'~-t-.--]-<-t··_)~----------

" J > 
I hvilket Verdenshjerne saas Genstanden? ___ ..:..rv_F--:--------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: lagttager il-
k, .• ..?,;...,/11/~0 1-u"-·'....., tørrelse, Beskaffenhed o.l.): ___ '_ ' 1_-' _____ ,.--_,__lV' L~ L , Genstandens Udseende (Form, Farve, 

··' <;,' 1":4 x P T 2 x: s <!'J t. t::::rtr:S s ;pr R eZ-5'?::::-

PY L O~ ;.:::-,-r;t-t r-/vr''-''--fo-P 7 /le.. 6-v l> 

----.-_,---------------~~~--------------------! 
c;;.-.:;--11:' <J//{..t..C' O?J!)c7\, ? 1 1/v·/;/c:.·z.sr c:rV- tA/Cerv' /-~t/i.?:/FtVJJt?!ttiC 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et,Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):-----------

e P7Z:::-;<, C-r\ t t;-~ vP?/t!Si<t::S 4;~J7:::7:{!Vt::-- 1.::-o1:Z 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:--"------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:~:;._---"-----------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): --------.,.---

/ l Tilfælde af Nedslag: 

v 
lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): -----------------------

N edslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: __ _..._ __ -"-7 .... 
Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

// 

~ Indsendende Myndighed:--------------------------

e Karakteristik af Kilden:--------------------------
k æ Nedslagssted bevogtes af: _________________________ _ 



N 
(\J 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede >)Raketter« o l 
. ' (RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens N av n: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: 1...t_5_ t9.J12 Klokkeslet: ry;') åAv(nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): ~~d/'Ø6 ~~ -ft?T/v'.7/v6 

N-vR-0 k8 A-P-7- ~ t/ <t 
l 

~~;;:':::::d~::::·::,7~.,~'""'"d'" ~---__ -__:::=:v ___ G_e_,-n-sl-a-nd---(-r.c::::-..."'---~\----
ken Skraavinkel (v), den saas: -~ \ 

Eksempel: lagttager ~ 7'1 ~ 
Genstandens ~ldseel).de (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): _________ _ 

Jl~ c; .... h/. CJV<.<r fv~ ~<f.l-voJ' . · <Z #8-t:-7.9 c:- ..S: c7Z· c;--z._ . -2 ,._ St.-n.._ 
• tT ' 

tJe~v.h/iJt::IV ~T>tZ' / t q!Pse::'J ~ ~lfiiJ /?L <:.:77/Rf?.t-1S't:-

l..t.øRA.2-H-'I'- JtL C/.f G-ae C?,.Tkl'>lf.? l-i-AWCi~Le-6'6 ::C: <;P~r::IV 
(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et ,.Rids over Genstandens Form). .7 c-· 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?): I~Gt:::/ S:~P 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: _____________ ..;.. 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:-------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven• Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

l Tilfælde af Nedslag:. 

v 
lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):-----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

~ Indsendende Myndighed:--------------------------

8 Karakteristik af Kilden:--------------------------,.. 
~ Nedslagssted bevogtes af:-------------------------:--



N 
N 

SPØRGESKEMA f}o _± 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. ( 
· RCS: CHODDEN INT-

~======~~==~~~ 

Iagttagerens N av n: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

iagttagelsesdato: 0 !L 19 f::6 Klokkeslet: /Yo O Qcnøjagtigt?) 

lagttaget fra (nøjagtig Stcdangivelse): .-- .fc<--H.7 '..... rt?&tF"?";(/- /;-z r ')r .y-j,_, J". 
/-?;_1 ;_..;;; . 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? ___ ...:.~-.::.g...:.7._._. --,.-------------
Angiv ved et Rids, under hvil•. .~v Gensland 
ken Skraavinkel (v), den saas: -~ 

Eksempel: lagttager 

Genstandens Uds'eende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): ___ ,<--_c;;_·_'c-.-:--/ ____ _ 
C c- 2o............. k . ._._, ..;Gc....'"' PL.-.... ot..~ A 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: _____________ _ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:--------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven. Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

l Tilfælde af Nedslag: 

v 
lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): ----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

~ Indsendende Myndighed: ' 

e Karakteristik af Kilden: -z ~ *-!~J. -
"' & Nedslagssted bevogtes af:--------------------------

~ocuf.;~f 03 a7M1 



N 
N 

SPØRGESKEMA /'--Ø 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. ( 
· RCS: CHODDEN INT-

Iagttagerens Navn: 

Stilling; 

Adresse: 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: .1:&_/..1::_ 19 (',.6 Klokkeslet: 23 Y/ (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): --~-__:.__:...::.___:..."----------------

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? --'7-f-.:..cl_.:;_·_4-/__,'--;(..,-__ cn __ L.&. __ J-1---------
Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

~~e/)tand 

lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): _________ _ 

~ M~vu, ~~ ~;JJ;-rtkV 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside d .Rids over Genst•ndens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): -----------

~..,_._"~ _,t~c:r·1 ~ .. v cL._ ~ ,.4 "" .,[ Ehj ~ 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: /tj~ ~ 0~ 
Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: -------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven' Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

I Tilfælde af Nedslag: 

v 
Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):-----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

';R indsendende Myndighed: 

~ Karakteristik af Kilden: -L~----=.,-t:---;.:..._-7+_:..6_~_--=-:....:..___:· ____________ _ 

& Nedslagssted bevogtes af:--------------------------



(\J 
(\J 

SPØRGESKEMA KJ!) 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende oc-z 

observerede »Raketter« o. l. J 
(RCS: CHODDEN ) 

~====~~~~~~==========~==~~~==~==~ 

Iagttag~r~ns N av n: 

Stilling: 

Adr~ss~: 

evt. Telf.: 

iagttagelsesdato: ....30; 2._ 190' b Klokkeslet: ..2:2 55 &nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): __ L_tZ<-<.._--f---,""""''-'-r-

l hvilket Verdenshjørn~ saas Genstanden? ___ .5.::.__-_..S~rf;....,..-------------
Angiv ved et Rids, under hvil•. 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

~~Genstand 

lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): _________ _ 

2 (v.-.. s k.....~ , ~ C<.A-< '?u~ q.s c:.....-o<-<.--

(T egn, om muligt, paa Papirets Bagside et·.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):-----------

Qc'L-\. /n-~cc.-.-s4 ~c:,......._)SV>-<--f ~,:;c-t> cf.c"C.AI, c}-t~ /)'Y'~ _!;e_ 
l j 

o-7 lf-fiv væh bz h712-vz- .c::=' W' ÆJ<-<-<-. Y~ ~ 
~ tft.-?f, &>/ ?;J~pU.f. J~ Cl.<.-<.ct...<..L UJ...v -sl:~lA. o--z .fnl/"lM.t:< r 

l ' ./,.-, J~Vt ' ' p::. 
Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:_-_~.:__ / __ '..:_.7 __ -:----;-----
0plysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: .J. /vf l/cm ((.l 6-rx ,L, ().</l_ · 

2, f3cq sk (/V. r ) 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven• Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): -----------
d -c' oo.., 5~. 

I Tilfælde af Nedslag: .2 · -<-- cc. IO~· 

v 
lagttager 

Nedslagssted {nøjagtig Angivelse):------------------------

N edslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse· 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?): ------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

';R Indsendende Myndighed:-'----'--.., 

e Karakteristik af Kilden: _ __::::::..::::.::..:...::=._.=_ ___ _:_::.=..:..... ______________ _ 
f.< 

& N edslagssted bevogtes af: ~;;;;;~~?~"2~~'diiiJ-~~~·~-=~ ...... ---· 
/o~oct/'c. ... ( ~(/hof .~/..?o5 z 

i 



f ~u 

(\l 

til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. I. (RCS: CHODDEN INT-ZoZo9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? ___ c_-,_;_Y_'.:...)_·_....:.S,...· _;Y_:'_J ....:~_-:-_/.:...' ...:1_·· --------

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

~~Genstand 

lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): __ 1 1_· __ (.:...~·-· _, _
1
....:'··_·-....::_\_·_1'....:·-'-· ;, 

(T egn, om muligt, paa Papirets Bagside et ,.Rids over Genstandens Form), 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?): IN(,,,_,'v l.'l•.' t'.> 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:--------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: l-h~- <l•::C•1 -"-• ~=- ' '':·'t 'c .r --

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven• Strækning eiler Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): w-.;-,).;c si::: 

l Tilfælde af Nedslag: J",~_ .. -"::__;::, •:: '- -... :: ~.; '',,-,'G."·= o 

v 
Iagttager 

~'>V- 'l (i·!- • 'i\.. 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): ------------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?): ------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l sa;~ Fald: Hvor beror de? _________ _ 

~ Indsendende Myndighed: __ .:_,·_:i_=_'.:_!_;::_~:.:.··~-·:..:..··'--:.....:~::::·_··..:.·· __ ':..:)·..::'--:..:..:'"::..:'':::::.,...:·"'--::;' '-:::.·_-----------

~ Karakteristik af Kilden: _'.:;L"'.~""·:-:.:• '--:;.-..:.'"'l.-....:· __ ...:..··....:·'....:'-..:.-....:'·::..' _....:'.::"...:'-::.1 
..:.'.:::(c.:...-_.;;;'·;;.;· "....:-..:.' .::'';;.;-<::::-'----·-'-' __ ,;,.__•...:;.·----

æ Nedslagssted bevogtes af:----------------------------

r 



N 
N 

SPØRGESKEMA /LØ L,_ 
for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende Y til Brug 

observerede »Raketter« o. l. ( 
· RCS: CHODDEN 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

evt. Telf.: 

. Wt 3/ 
Iagttagelsesdato: __ f .:l::... 19~ b Klokkeslet: '-~a O (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): ----------------------

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? __ ..:..IJ.::..._l::::. __ -_-:--___ S_U)'-"--'------

Angiv ved et Rids, under hvil·.~v Genstand 
ken Skraavinkel (v), den saas: ~-

Eksempel: iagtt;ger 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.I.): ___ <J2...::=:..U.;c..::../Jc._,;:;:J)::;.__c_-__ 

H U l .b 'fCØ..)) Ll G-

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside e!,;Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):-----------

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: ___ S_'I...;_..b_t _L_· ...:.I_G--=-· -----

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: _ __,)~0~0~0-' _______ _ 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven• Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

I Tilfælde af Nedslag: 

v 
Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): -----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

';R Indsendende Myndighed:--------------------------

e Karakteristik af Kilden:---------------------------
1-1 

& Nedslagssted bevogtes af:--------------------------



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. ( 
· RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens N av n: 

Stilling: 

Adresse: ----=====:.:= 
Alder:---- Syn:----

~ 1., h fJJ ).;{:A) .5-""" N' ' 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: _!_;_!_ 19 !6 Klokkeslet: }2 Jv • (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): __ __::æ~d!:.::...:'------------------

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? __ ..!:J::...:.5..;UJ:.::__~-------------
Angiv ved et Rids, under hvil•. ~ Gensland 
ken Skraavinkel (v), den saas: ~v \ tj

0 
o 

w 
Eksempel: Iagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): _________ _ 

oC!Jnf4.tE z. 'r's~ J) C. o a :;~k F .t-?rtrTe;N'~i'- L rs J-FY'ær~€ 

(Tegn, om muligt. paa Papirets Bagside et.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):-----------

L y']J L ø s f~ L f/T;-.[ Æ? .f/ 4 l s ....... A ,e 'liC.. ~a. .to" ;?Q' J.c ~ 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: ___ f_lt/_, ________ _ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: ___ /_, _________ _ 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

l Tilfælde af Nedslag: 

v 
Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):-----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?): ------'-------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

';R Indsendende Myndighed:--------------------------

e Karakteristik af Kilden:--------------------------
f.< 

~ Nedslagssted bevogtes af:--------------------------



SPØRGESKEMA ~ 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende ? 

=-=====-=-.,..,.,.",""",.,....,..."..,..,=o=b.,...s"='er,.."v=e=re.".d"'e~»=R-a_k_e_tt_e_r« __ o~ ~~--~~s: -~H_9DD~~~NT-:3._o_2_o~) 

iagttagelsesdato: /// ~ I9fl.. Klokkeslet: .2-c;?.2? 2 (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): _ __;t/-.__::"!F-..l:Z:.....:..f_d ______________ _ 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? -------,-------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. " ~v Genstand 
ken Skraavinkel (v), den saas: .~L 

Eksempel: Iagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): _________ _ 

/:u/2/...2> LY~ F/V',})E ~d...r .7-"?.N-.L) n?~/ Lrf'Y ~6- /7v.k2.7/G 

PL-et :::7 ;::-AV; æ S .T "0--t:).L) j/~ T ~C2> /7)/L E/ o-v E 

.3 ?~/\lEe- ~·,q 0 ~_..../S//9/1/CJF....,/ 
(T egn, om muligt, p a a Papirets Bagside et .Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):-----------

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:-------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: -------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven• Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): -----------

l Tilfælde af Nedslag: 

v 
Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):-----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?---------



r .:JI~.:JI'\1"1/ t:...:Jf'OU.J. u .L )(J.L'\..\JLu~LlYl.Ll. 

til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. · 
. '(RCS: CHODDEN 1NT-2o2o9) 

fagttagaens N~vn: 

Stilling: ~~-----Syn: __ ~~-----

Adresse: 77S2 ,)NE/)fTEi) 

lagttagdsesd~to: l!t._i_f_ 19 Ob Klokkeslet:CØI -0()06- (nøjagtigt?) 

Ltgtt~get fra (nøjagtig Stedangivelse): llt;?vi.J.EPti)Jk/ v Sød,(!f)SvE-7 NCJ.RS' 
y ;11/s"l:Ea 

h v i l k e t Ve rdcn~h jern t sa.1s G enstand en? ------------:----------------------

Anl(iv ved et Rids, under hvil•. 
ken Skraavinkd ·(v), den saas: 

Eksempel: 

»~Genstand 

lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): _________ _ 

. /-'/EG.~:7 S'.KA/,);J/ l-IV/Q[ ~YS (i.ANIJ!NGSl-Yf) 

(Tegn, om muligt, p .. P•pircls B>gsidc el Rids over Genst•ndcns f'orm). 

Genstandens Opførsel i Luft~n ~~plosioner, Røg, Lyd o. l.?): 

_____ 00/,.ØS/:ES l //[=c6L=:---------------

Gen$!andens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: /J/1/.EO,Æ 1/t!J(;.)ctrf /(f[} 

Onlysninger, der kan give Holdepunkter for flyvehøjden:--------------------------

JOCJ - ,flCJD /viE/El< 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden ~t 

gennemfly.ve en nærmere angiven' Strækning eller Vinkel. angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ~A~IG&:::y~j v 
l arttager 

l Tilfælck af Nedslag: / 
N edslagssted (nøjagtig Angive Is~): ____ ·;:___-____________ _;... __________ _ 

Nedslagsvinkel (u) 
,,ngivet \'cd en Skitse 
som hosstaaende: 

·/ 
Genstandens Opførsel Nedslagsejeblikket (Eksplosion o. l.?): -----------------.....:-

Har nogen fjernet Rester af Gcn~L1ndcn? I saa Fald: H\'or beror de?-'-----,,.-------
:·., ... :·:,;-~: .•. ·.·;:. ·.·.·~.: ..• ·.- .:-_ •• ·,.·-;. ..• ~ ... ,:.~ jj1 : •• " ... ~~.;.:.~4·': ~. \.·~:r •.t:.~ .. vu.:..~~~~.·:·:~~ ... "'.· :.~l.· ·.:'•·,.._:t .• • ·· .. :.~.;=.. . . . .. -<·-· ~;:,i.~'l'4f.i'i.1!~~~.!.i'.'fK:'lt' ·i~~ J··~(~""-- ~ ~ ·- T"L • .. • • -. /.,\.•: . ' • '~-·""l.·. ;N;:;~Jo.":l"·•·.,~;e ~~\·:. . -~-' 

· .. 

l ndsendende M yndighed: __ _:./c_.,..._:S:,:N~_..,.::S:::_)(~,/4:2_ ___ --:----------~-----------
K;a rakteristik af Kilden: -~}1.!.~:..!..:)_::::.!.;~/J:..c.~~=-~l..'==.!~:J:{;~--------:--------
N edslagssted bevogtes ?.f: ____ ..t./-:::..:.·------------------------------~ 

Form, 3622 

l,t, .. •tUI'* 
t•llllN<trr•·-'n•u• uu•,... 

8 

· .. 
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•J6 Foretog objekt P'· -;æ_n_d_r-in-g;;-·---~--H-v-is-_J-.a-, -hv-i-lk k~rsænqrir{g-~~:- {-~~\'-" ·-~~be ve:- i_" l J..<>- j." l 
~ MJa ['' U ~fed ikke. (2 ':~IQiz.'tx- = -'"h -r./:,.,{..__,: ;1'-'?"'t~~-'-)-1. h .. ,,.". 1

::1 

l _.7 Fo···:nq obje~.tet højd~ndringer Hvis ja, hvilke højdeændringer: 

[]Ja _!&Nej __ o_v_e_d_ik_k_e_.__________________ 2_g_j_Jl_.8 3 
~~~ . objektet hastighedsændrinqer Hvis ja, hvilke hastighedsændringer: 

<l ~Nej O Ved ikke. 

10.1 Hv ~;dan-fik De O Blev gjort~pmærksom på det [J På grund af lyden O Ved·,-k-ke____ ----------. 
øje på objektet O På grund af lysets styrke ~Kiggede på himlen O Andet: ---

10.2 Hv,··d~n forsvandt objektet af syne: &(. h~~ !Jj1r~Z!~~- _______ ___ _ _____ _ 
10.J Passerede objektet foran/bagved noget, /.eks. skyer eller terrængenstande (,-,use, træer, master el. l.gn.j? 

Beskriv det nærmere: 

l 
------ - ---------1 

X Blotte øje O Polaroid brille' O Andre solbr.lier ' _, Ved 1kke 10.4 Objektet sås med 
~!!er gennem 

11.1 Var der vidner 
C~ Ja 

· 1 Vindue O Andre briller O Kikkert (hvor kraftig) 
U Autorude O Polaroid solbriller O Teleskop (hvor kraftig) __ 

11.2 Antal vidner {opgiv navn og adresse): 

i 
[J _~-.r_•c.!r_.=t_• __ ~ 

Ho.v~ fr-Jt ~d ~n m•!11cJ (11; (ltlr-. 
i k Nej 

l 
i -<.' 

_i:r·,~· slz~lL_ (:,j,·V.q_ v\c.t_,_ ll-\"...(1., fu·11 ftk_ ;,J1) uf i!JII$ /ov<?,-0,_..J:f __ 
1
! 

b»-,1•-u. ~Ad,.-n.~r- ~.,_. Sht t_ t:<·~d- : Hfl.h -~~~' ......_r:0_ Jn..- lr•j,75:r-:....,f --~ 

CJ Ved ikke 

11.3 Blev der gjori forsøg på at fotografere objektet? l bekræftende fald af hvem?: 
O Ja ~Nej C Ved ikke 

;-'----
/11.4 

l 
Var uer under eller efter observationen fysiske påvirkninger af Dem selv eller genstandeiling omkring Dem 
som t. eks : Personer, dyr, biler, knallerter, ure eller andet teknisk udstyr, træer, jordoverilarien eller lignende. 
O Ja ',{Nej c:: Ved ikke Hvis ja, beskriv da hvilke: 

j 
l 
l 
l 

---~ 
11.5 Bemærkede De nogen psykiske påvirkninger? Under observationen 

Efter observationen 
O Ja 
O Ja 

~Nej 
.R{ Nej 

O Ved ikke 
O Ved ikke l 

-l 11 .6 Hvis De bemærkeeJe nogen form for psykiske påvirkninger, beskriv da denne nærmere: 

-- --------------------------------------· 

~~================~===================~================~-! 
~ Vindstille l 12.1 Himlen var l& Klar 12.2 Vejret O Diset 

på observa- O Letskyet O Tåget 
tionstidspunk- O Overskyet l O Finregn 
te t O Ved ikke I8' Tørvejr 

O Andet: 
O Andet: 

O Regn 12.3 
O Hagl 
O Sne 
O Tord~n 

Vinden kan 
beskrives 
ved 

O Let vind 
C Blæst 
LJ Storm 
O Ved ikke 
!X:) Andet: 

-=P:.....v:..:.J_:_~ __,_1-"-'-Q t'-.. __"\;.c.:< Yl'-'-'('-'-{? 1 
---------..----'-----------,-~-- ______ _J 

Temperaturen varca.: 5--6 oc C i . . --- • l 
~ Mørkt--0--V-ed-ik_k_._e--0--A-n-de_t_:_____ .. ___ .----l 12.4 Fra hvilket verdenshjørne kom vinden: 12.5 

12.6 Det var O Lyst O Tusmørke 
------------

12.7 Solens O Foran O Til højre X Ikke oppe i2.8 Månens 
stilling O Bagved O Til venstre LJ Ved ikke stilling 

i var O Lige over O Ikke synlig var 

O Foran O Til højre 
O Bagved O Til venstre 
O li9e over O Ikke synlig 

Ø Ikke oppe l 
:J ve,; ikke l 

j (l forhold (l forhold 
1 til Demi O Andet: til Dem) O Andet: ___________ _ 

~;~ Ha' Oe n~ds;,-;;-=o~.-- ~Nej O Ved ikke 13.2 Er De farveblind ~Ja O Nej CJ Ved ikke i 

l~ ' . - 71 t+ ... - . -~ 
1

13.3 HvadmenerDeselvdetvarDeså: ll:'d;_;1i~ic-2.~ctt f~s.JC'J.11C'fv'.;..no- 01 Gr~T-J/R4d. :-:;r.,·l'l,·.,,w/f : 

j13.4Har De tidligere obs~rveretlrapporieret UFOer Hvis ja, hvornår fandt observationen sted: 

~~Ja [JNej CJVedikke J.8.19..f3J(cY:-h,·/<L..=+lv.·Jf1J., 
j 13.S Har De nogen torne:Tlmelse af 13.6 Har De n~ge~ fornemmelse af ------
1 afstanden til objektet m ~Ved ikke objektets virkeiige størr0.lse __ m ~Ved ikke 
>---- ----·--- ----· -----
113.7 Må vi ved evt. udse:1delse/offentliggørelse af 
i d-::nne rapport, nævn' Derr:s navn/stil! ingiadresse 

1 
~-Ja [J Nej 

l 



FLYVERTAKTISK KOMMANDO 
KØLVRAA. DK 7470 KARUP J 

'ELEFON (07) 10 15 00 

Til Information 

Emne: Observation den 5 JUL 1976. 

Ref.: a. Deres brev af 20 AUG 1983. 
b. FTK skr. af 8 JUN 1983. 

NR·OP-2 307 /UF0-148 

DATO 

- 8 SEP 1983 
(Bedes anført ·ved henvendelse) 

l. Flyvertaktisk Kommando (FTK) bekræfter hermed modtagelsen af Deres brev af 
20 AUG 1983. 

2. FTK ser sig ikke i stand til, som en tjenstlig sag, at komme en besvarelse 
af Deres spørgsmål vedrøren~e de observerede lysfænomener nærmere end hvad der 
allerede fremgår af ref. b .. 

FTK må derfor bede Dem orr, såfremt De ønsker yderligere oplysninger desan
gående, at rette henvendelse direkte til de pågældende personer, idet besvarel
se af disse spørgsmål ikke kan betragtes om en tjenstlig pligt. 

F- '\'2) 

Major 
Chef for Planleegrilngs- og 

Efterretningssektionen 



~[UJ[F(Q)~ 
SKANDINAVISK UFO INFORMATION 

Til/to: Fra l from: 

flyvertaktisk Kommando 
Att. 
Kølvraa D 
7470 Karup J 

Dato/date: 20 · august 1983 

Vedr. Deres brev af 8. juni 1983, journal nr. OP-2 307/UF0-147 

Idet jeg takker for Deres hurtige svar på min forespørgsel af 30. maj 1983, 

tillader jeg mig herved følgende kommentarer: 

ad pkt. 2: Oplysningerne om et meteornedfald er ikke ukendte for underteg
nede. I materiale vi har fra andre observatører nævnes et lysfænomen, 
der helt klart kan tilskrives et sådant meteor. Også oplysningerne 

fra O. H. Christiansen om fænomenet, der blev observeret kl. 23.10A 
(se bilag nr. 3, bagsiden), tyder på observation af et meteor. 

Der må dog foreligge en misforståelse, såfremt De mener at fænomenet 

der blev 
----------------~~= 

mellem kl. 22.30 og 22.50 den 5. juli 1976 (se bilag nr. 2, 4, og 5), 

skyldes et meteornedfald. Alene varigheden af observationen - angivet 

som ca. 10 min. ifølge , og 12-15 min. ifølge 
- taler imod denne antagelse. Men også den rappor

terede lyd, udseendet og bevægelsesmåden falder udenfor de karakte

ristiske kendetegn gældende for et meteor. Dette gælder under alle 

omstændigheder de karakteristika som begge observatører beskriver. 

ad pkt. 3: Deres oplysninger om at de nævnte F-104 fly 11 
••• ikke var invol-

veret i hændelsen, udover at piloterne blev forespurgt om de havde 

observeret omhandlede lysfænomen .... 11 stemmer ikke med de oplysnin-
ger vi har fået f Ifølge dennes referat af 

samtalen med af sted for at 

se på objektet 11 (se bilag nr. 5). •••1111111 har i en sam-

Foreningen Ttdsskrift Postadresse Giro n r 

Skandinavisk ufo information · ufonyt · Postbox 6 · DK-2820 Gentofte· Danmark· 9117725 



- 2 -

tale oplyst, at flyene blev ledt mod objekterne, men måtte vende 
om grundet brændstofmangel (se også bilag nr. 1). 

De ovenfor nævnte forhold forekommer ikke undertegnede tilstrækkelig belyst, 

hvilket kan skyldes upræcis formulering fra min side. Derfor beder jeg Dem 
venligst besvare følgende spørgsmål: 

a) Hvilke forhold i de af FTK foretagne undersøgelser sandsynliggør, at 
fænomenet, der blev observeret den 5. juli 1976 mellem kl. 22.30 og 22.50 af 

både og n tilskrives et meteornedfald? 

b) Afveg de nævnte F-104 fly fra en evt. forud fastlagt kurs, med det formål 
at bedre muligheden for visuel og/eller radarmæssig observation af det nævnte 
fænomen? 

c) Kan den omtrentlige position og kurs for de nævnte F-104 fly oplyses for 
tiden mellem kl. 22.30 og 23.00 den 5. juli 1976? 

d) Er det i øvrigt muligt 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)? 

Det skal igen understreges, at SUFOis formål med at undersøge sagen er, så vidt 

muligt, at indsamle alle tilgængelige data, med det formål at forsøge en identi
fikation på sagligt grundlag, samt undgå evt. mytedannelse omkring den nævnte 
observation. På den baggrund er det mit håb, at De vil besvare henvendelsen så 
positivt som muligt, trods det tidsrum der er forløbet siden observationen. 

Med venlig hilsen 

---
Næstformand, SUFOI. 

BILAG: 

1) l stk. kopi af artikel i Aalborg Stiftstidende 
2) 1 stk. kopi af SUFOI-skema, udfyldt af 1 

3) 1 stk. kopi af militært spØrgeskema, ud 
4) 1 stk. kopi af SUFOI-skema, udfyldt af 
5) 1 stk. kopi af kommentarer til bilag nr. 
6) 1 stk. kopi af brev af 8. december 1977 
7) 1 stk. kopi af liste over spØrgsmål til · 
8) 1 stk. kopi af "tidsskema"/sammenligning af oplysninger fra forskellige kilder 



 

"'n nf,;c,.~ ----- ', , •• l ,' l "<_- )_; ,, " -:_J 
SKANDINAVISK UFO INFORIAATION 

''''" Pi;:'.c>taklisk Komando 

Att. 

7170 

Ve.'!~-- observat1on a! uid~nttf~cer~T tlvvenC~ ~nj~kt 2eo 5. iu'l 

1970 ''~d Hæsum, 90.JC St.Øvnnc oq FSK Aalbor'l, 9430 Vd-lul<,, 

~or:t næstformand for S\'FOI Qg Tor~nhoer.o lo <od l~ nuoor~"uLu~~ 

1 Knrrljylland, hed~; j~q h~rv~d GlO D~r~s hj;elu i Oorbbdelse ned 

~ft_erfor"~nhy~n ~= ov~nnæ\'ntc oLscrv~tion o~ Qc"o omsl<EdiC!llc

dcr. 

S"qeL korr Hl vort kendsk~b cHCE omlalc l l\alborg St1ftst1dende 

deL 6. ]llll 19'J6. Vl Log sln.ks kontakt ~.ed C'Ver,eqent ... 

, der vor ~ævnt 'om "?hO'"-'rr"nd til o~lysr.ir.crern~ l 

oq u&:yldlc cl ai Ic-rc~ngcns spørgeskenaer. ~nse-r~1klen om

talte !1 r~ obseT'-'erEoe OænonPrP.T, m~n ~ ud L> l t~ 
o·.-~rfor "-'' o t h"n k.n r~qn~d~ ~~'- f''"'"-c obscrv~lion- [o~ inccrcs-

s~H. De Ø'•rigc Iæ~crtcncr kumc hav~ ~aturlwe ~~sacrer. C:nly,mn

gcrne onhan<Jl~de derfor ' hn•Jed;~g~n '<>On d~n før~b<Pvnte L•bs~rv~

t~on. 

kop~ a[ c~ rap)orl !:an ncdskr~v straks efter observat,onen •>c 

derefter sentte t1~ FTK, Karup. n~n~e T<'-?P<>rt h<l~holdt_ <mly'<dn

scr om all~ ob3ervat'or.eT dn p.isæld~-,o~ ~n-~n. 

' """''' "'·""'"' 
Sloo '"' "'' '' uf,, onf•moioc•" u le nyl - f\lstb·,, C C'-2"20 Gentoi<·O Ooom"> O li 77 '" 
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SUFOI kontaktede derefter den civile observatør fra Hæsum, der 

gjorde , opmærksom på fænomenet ved en telefon-

opringning. Samtalen fortsatte i øvrigt under det meste af obser

vationen. Den civile observatør bekræftede i alt væsentligt de 

indhentede oplysninger og udfyldte med vor bistand et spørge

skema. 

Et stykke tid efter hændelsen kontaktede undertegnede c-.11111111 
via telefon. Vi diskuterede bl.a. visse oplysninger der 

enten ikke stemte overens eller helt manglede. Samtalen blev af-

sluttet med en aftale om at C fik tilsendt et 

opstillet "tidsskema'' og nogle skriftlige spØrgsmål, som han 

skulle søge at besvare. 

Det var, og er, undertegnedes indtryk at var 

indforstået og positivt indstillet på at besvare spørgsmålene. 

Trods gentagne rykkere modtog SUFOI dog aldrig svar fra 

Dette kan måske tilskrives manglende tid eller an

dre forhold som ikke er SUFOI bekendt. Under alle omstændigheder 

blev denne kontakt altså afbrudt, og efterforskningen blev kon

centreret om andre personer. 

Af forskellige grunde måtte SUFOI henlægge sagen i et stykke tid. 

Vi har senere genoptaget vores efterforskning, bl.a. fordi vi er 

kommet i forbindelse med flere civile observatører, som fra geo

grafisk adskilte positioner tilsyneladende har observeret det om

talte fænomen. 

På denne baggrund tillader jeg mig at bede ornat De foranlediger de 

fØr nævnte' spørgsmål besvaret , både via det i materialet nævnte 

militære personnel og andre implicerede. Samtidig er vi interes

seret i oplysninger om omfanget af evt. undersøgelser og deres 

resultat. I det hele taget beder vi om en udtØmmende beskrivelse 

af hændelsesforlØbet. 

Vi er klar over, at der nu er gået så lang tid, at en del detal

jer ikke længere huskes af de implicerede, ligesom flere kan have 

skiftet tjenestested, og af den grund kan være vanskelige at kon

takte, men vi mener at kvaliteten af vidneudsagnene og selve obser

vationens karakter taler for en nærmere undersøgelse. 
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Det skal understreges, at vort formål med at undersøge sagen 

er, så vidt muligt, at indsamle alle tilgængelige data, for 

på den baggrund at kunne vurdere om det observerede kan identi

ficeres eller ej. 

SUFOI har hidtil været tilbageholdende med at offentliggøre 

den ikke færdigbehandlede rapport, bl.a. af frygt for mytedan

nelse. Af forskellige grunde blev hændelsesforlØbet offentlig

gjort i Aalborg Stiftstidende den 5. februar 1983 sammen med 

omtale af andre uopklarede~observationer. Det skete i forbindelse 

med markeringen af SUFOis 25 års jubilæum og lokalafdelingens 

10 års jubilæum i Aalborg. 

Idet jeg ser frem til Deres svar, takker jeg på forhånd for 

Deres ulejlighed og venlige hjælp. 

Med venlig hilsen 

Næstformand i SUFOI. 

Bilag: 

1 stk. kopi af artikel i Aalborg Stift 
1 stk. kopi af SUFOI-skema, udfyldt af 
1 stk. kopi af militært spørgeskema, ud 
1 stk. kopi af SUFOI -skema, u ldt af 818BMJ•IIIII' 
1 stk. kopi af brev til ' ar 1:5. 19?? 
1 stkk. kkop~ af lisdte okver spørgsma& tiJII ... t., t!IZ 
1 st . op-z_ af "ti .ss ema", eller sammenl-z_gnuud ut~:; &lem oplysninger fra flere 

kilder. 
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SKANDINAVISK UFO INFORMATION 

UFO-SPØRGESKEMA 
Rapport nr. 

(UFO: UIDENTIFICERET FLYVENDE OBJEKT) 

INDSENDES HURTIGST MULIGT TIL: 
SUFOI'S RAPPORTCENTRAL· CARSTEN 
MØRKELMOSEVEJ 2. 2980 KOKKEDAL. 

4. Adresse. 

Opt. den 

8 l 7 

I(OP) 

6. Må S U FOl ved evt. udsepdelse f offentliggørelse af denne rapport, nævne Deres navn f stilling/ adresse: (sæt X) 

7. Observationen fandt sted den 5 1~6 

8. Observationssted (nøjagtig) Frejlev 

9. Vejr- og 
[XI Klart 

O Letskyet 
lysforhold 

Doverskyet 

10. Solens l månens stilling 
da De så på objektet 

11. Antal objekter e et 

12. Farve hvid 

13. Havde objektet: 

(Dampstribe, som efter jetfly) 

(LySende krans) 

Hale O 
Kondr:nsstriber O 
Korona ~ 

13 a. l så fald, hvilken farve? hvid 

O Diset 

Onget 

O Finregn 

O Foran 

O Bagved 

(szt X) 

15. Så De spor, affald, eller rester fra objektet 1 

Opg i v arten: nej 

16. Er ovenstående blevet fjernet 1 - Af hvem 1 

17. Obj'elttets lyd 

19. Foretog objektet 

ingen 

D Kursændringer 

D Højdeændringer 

D Hastighedsændringer 

fra kl.22. 4o til kl. 22. 5o Varighed: ·l;g_-··· 

O Regn 

O Hagl 

O sne 

O Torden 

O vindstille 

~ letvind 

0Bizst 

Vindretning 

~16 °Temperatur 

O Lyst 

JiUMørkt 

O Tusmørke 

(sæt X) 

(sztX) 

D Lige over 

0Til højre 

0Til venstre 

O Ikke synlig 

Qi;jlkke oppe 

O Ved ikke 
(szt X) 

14. Form: Tegnes med evt. detailler, såsom formation, hale, korona, 
vinger, eller andet vedhæng. Angiv med en pil i hvilken 

retning objektet fløj. 

la 
18. And re effekter (såsom blinken, mærkelig flyvernåd e, el. andet) 

20. Bemærkede De lys-, lyd-, eller farveændringer 

i forbindelse med manøvrerne D Ja 

5a Nej 

Beskriv d isse nærmere 
under pkt. 36 

21. Objektets størrelse mellem tommel
og pegefinger i UDSTRAKT ARM 

SAMMENLIGNINGSGRU~DLAG: O Nålehovede 
IXJÆrt 

025 øre 

01 krone 

Os krone 

(sæt X) 

længde i cm 

22. Objektets lys 
O svagt 

O Middel 

24. Hvordan fik De øje på objektet 1 

efter opringning 

F u Id månen er på størrelse med en 
ært ved brug af denne metode 

~Stærkt 
O Blændende 

(szt X) 

010 øre 

23. Var lyset 
Q Konstant 

Q Pulserende 

25. Hvordan forsvandt objektet af syne 1 

som ved afbrydning af lys 

26. Passerede objektet foran l bagved noget, f. eks. skyer eller terrængenstande 1 Besk r: v det nærmere 

27. Foto 

29. Anslår selv 

nej 

O Ja 
B Nej 

Objektets hastighed 

» størrelse 

(sæt X) 

km f t 

m 

'1 ~ '1 'J lr 

28. Evt. vidner. Opgiv navn og adresse 

Prlt. esk. 723 
PSN ÅLB. 

(sæt X) 



30 .. Objektet sås med og gennem 
O slotte øje 

O srilier 

31. Hvad tror De selv, det var De så1 ukendt lys 

IX} Vindue 

O Autorude 

O Kikkert (hvor kraftig!) 

0Teleskop (hvor kraftig)! 
(sztX) 

32. hvilken kompasretning (eller verdenshjørne) befandt obj<:ktet sig, da De fik øje på det 1 S yd 
hvilken kompasretning (eller verdenshjørne) befandt objektet sig, da det forsvandt? syd 

33. 90' 

35. 

Angiv, med et krydl pi skitsen til 
venstre. hvor højt på h imme1en 
objektet befandt sig, da De fik øje 

på det. 

90' 
ZENITH 

34. 

An g i v med et kryds p;\ skitsen til 
venstre, hvor højt på himmelen ob
jektet befandt sig, da det forsvandt 

Diagrammet til venstre viser hele 
himlen, som den tager·sig ud for 

enhver observatør. Observatøren 

tænkes stående i midten af kuplen. 
Ved brug af dette diagram, kan 

man give et tre-dimensionalt 
billede af det passerede. 

Et objekts kurs over himlen kan 
vises ved at forbinde de punkter, 
objektet befandt sig på, med en · 
lige eller kurvet linie. 

For at lette arbejdet er linierne på 
den nordlige himmel tegnet med 
stiplet linie, og med en fuldt op
trukken linie på den sydlige. 

~~~,i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ An.9iv med et X hvor objektet & ~ kom til syne. Tegn kursen og mar-
ker evt .. stop med O. angiv med 

1ao• en pil i hvilken retning objektet 
SYD fløj. 

36. Beskriv hændelsen kortfattet, men så udtømmende som muligt 

.. Ef.t .. e.r ..... t.w.l.e..fonop;ri.ngning ... .9.P.E.l.E3.XY.t?:r.e.<:l.t; .... _j.e.g ... e..P: .... ~.:r?:f.:t.:i.g .... 1Y.§e.P..9o.e. .... P1.e..t. ....... . 
mod Syd. Da jeg havde vagt, talte jeg med vagthavende officer om 

det, og medens vi snakkede, 

.. ro'f's·v-a.ndt'····a·€m····-ri1udt3.el·ig;··~·· 

Jeg erklærer, at oplysningerne er rigtige 

FSN Ålborg , den 8 j 7 

............. ················ ·············-· 

og samtidig så på den lysende plet, 

·········································· ···u~d~~~-k-~ifc 



S '-=>ØI? GF c:" T.( F r. t l\ "t '- ~..J,).t. ...__..;_'VL.t...._ ·.f'f;() 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende CJ r·,..--2 

observerede )) Raketter« o. L 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: /?)~*"/Æ-·) /-/.?_S,.e/":c ~/V T Alder: f'-1../'1~'?.._ Syn: 0 Q.~!?__C ___ _ 

Adresse: ?/Ø_'::../_c:./,:t./C? _______ ,_, _________ _ 

evt. T e !f.: 

lagttaget fra (nøjagtig StedangiHlse): /;IP P ' 

C..?O' ~ ;1?4' k-x 7 /.,.- t-C' /"''--'C/ ()'PS 

I hvilket Verdenshjørne saas Ge~standen? 

Angiv ved et Rids. under hYil• ~ Genstand .;"u- 11. }.. 
..C A • ). f:' .--:r".s >ø' r / L) _.:J /.e z:/<::'~ 

ken Skraavinkel (v), den saas: ·&r/.l.eTc-'voc_, J<'T' 

~- ~Y)J 
L'k 1 I X '7 _...- y;;:-J l; :<?/V .J) ~ _s· ·o (} v Æ-/2 /roR?/ /l.I7E>t' 
L~ ·sempe : agttager ~/u) ..c:- <---' 

//.z_, C..e "' o ".. . .C .Æ. # eJ ,e /?<;/-...<..J . .-v ·;;-.C /V 

Genstandens Udseende (Form, Far\'e, Størrelse, Beskaffenhed o. l.): 

h.!Jc.:8.-;;-;7 "!:::~",p.P//G-7 #V/b/ hYS'. /JFf.·:,' /.,.-E/c/-c/v 1·/...·J:.·;s-~ ,ez/A-//Jt:?[·-'7.' 

,/;S,Gr Fo.f!sJ;'/?AJD/ P...</ovs·E-~/0/ :b-9. · h/o~.PT~Æ/6(/) u.vf."e 
//o ,e/.." ·• "~ ;7--~-:-...J.. /S' r .2l ;v,; .,z.: c, c:-·7> J /-/ ~,- "' ' - . f- /.J .A-- 7<::: ~ o .-:e-,..z _,;...:<IR . ;:;,. '"---'~ 
rr <-... · · \l egn, om muligt, paa Papirets Bagside et Kids over t.cnst~.naeris Form). • · · " ~ /'' 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): :?</ft?. B'f?tJn / 7,e /)./ C/-?cf7cr.4) 

)[7 ~ok' 1'1,/c..' SV:~Jc,.r~ oc;.· PcJ.G,.-Læ.E'L>~- /h~~~:?~-:> !:.'f:",' b/. oc. /?t;t~/-; 7 
-Jk-~-f!?_/S S v "jo C:: -LYr:;;- ~:OÆ S t/ -?Nflr_ /v.f•v&1 r--<7 /'?r ~·' 6 p . .)"';/~f..' r-T;-_,_ 

;:- . r;g .r.enstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: 
~- \lyt:::../_, 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog eenstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): 

I Tilfælde af Nedslag: 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): 

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?): 

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa Fald: Hvor heror de? 

11 Sek. 

lagttager 



'/:' .:? 3/g /J 
~- t-'/IJT )~7::·.{ ~·.:;_·,æ F ,AU :.),c_,.) 

-L 7 s 1 /J /J. r- .<:79 h/ .€- ~.' r: J)""" ,l; t<E F7 Æ: 

r 



SKANDINAVISK UFO INFORMATION 

UFO-SPØRGESKEMA i/..OPI 
Rapport nr. 

(UFO: UIDENTIFICERET FLYVENDE OBJEKT) 
Opt. den 

INDSENDES HURTIGST MULIGT TIL: 
SUFOI"S RAPPORTCENTRAL· CARSTEN HEDEGAARD PEDERSEN. 
MØRKELMOSEVEJ 2. 2980 KOKKEDAL. TLF.: (03) 18 04 26 

l 19 

4. 

6. Må S U FOl ved evt. udsendelse j offentliggørelse af denne rapport, nævne Deres navn l stilling f adresse: (sæt X) 

7. Observationen fandt sted den l~ Varighed :/J..-j$ /()_~(/.-_~ 
min. sek. 

19 ~{; fra kl(4~ 2-:J! Jo til kl. 

8. Observationssted (nøjagtig) 

9. Vejr- og 
lysforhold 

10:~fmånens stilling 
da De så på objektet 

"!:2JKiart 

O Letskyet 

Doverskyet 

11. Antal objekter /-j 
12. Farve 

13. Havde objektet: Hale o 
(Dampstribe, som efter jetfly) Kondensstriber O 

(LySende krans) Korona O 

13 a. l så fald, hvilken farve? 

O Diset 

Onget 

O Finregn 

O Foran 

O Bagved 

{s.etX) 

15. Så De spor, affald, eller rester fra objektet? 

Opgiv arten: 

16. Er ovenstående blevet fjernet? - Af hvem? 

O Regn 

O Hagl 

O sne 

O Torden 

O vindstille 

GQ Let vind 

Oslzst 

Vindretning 

O Temperatur 

O Lyst 

lEjMørkt 

O Tusmørke 

(sæt X) 

O Lige over 

0Til højre 

0Til venstre 

O Ikke synlig 

O Ikke oppe 

QS.fved ikke 
(sæt X) 

14. Form: Tegnes med evt. detailler, såsom formation, hale, korona, 
vinger, eller andet vedhæng. Angiv med en pil i hvilken 

retning objektet fløj. 

la 
17. Objektets lyd )/flJ?J(fJ(lØ!vtf S(/ )1/1/5/1/ Il 

18. Andre effekter (såsom blinken, mærkelig llyvemåde, 

MEl 6il:' {!t> YOI? 
19. Foretog objektet O Kursændringer 

O Højdecr::ndringer 

20. Bemærkede De lys~, lyd~, eller farveændringer 

(sæt X) i forbindelse med manøvrerne 

D Hastighedscr::ndringer 

21. Objektets størrelse mellem tommel
og pegefinger i UDSTRAKT ARM 

22. Objektets lys 
O svagt 

Q:9Middel 

SAMMENLIGNINGSGRUNDLAG: 
Fuldmånen er på størrelse med en 

ært ved brug af denne metode 

O stærkt 

O Blændende 
(sa:t X) 

D Nålehovede 
O Ært 

010 øre 

23. Var lyset 

[kJ Ja 
O Nej 

025 øre 

01 krone 

05 krone 

~Konstant 
D Pulserende 

Beskriv disse nzrmere 

under pkt. 36 

(sæt X) 

Læry~de i cm 

/O·-;.<. /J1Mn-

(sæt X) 

24. Hvordan fik De øje på objektet? P;;:( Wc ,P;{ /.3iV 25. Hvordan forsvandt objektet af syne? . ,..., l 
~i/:S:E7 5J..VI\/::Bta:- l ZE!v!T.n 

i&/ff1;6/ us61tllJ5 S7J5l;~r~Ej:a atl 9c 
26. Passerede objektet foran l bagved noget, f. eks. skyer eller terrængenstande? Beskr:v det nærmere 

27. Foto Ol• 
~Nej 

29. Anslår selv 

Objektets hastighed 

" størrelse 

(sæt X) Ib 28. 
Evt. vidner. Opgiv navn og adresse 

km f t 

m 



30 •. Objektet sas med og gennem 

31. Hvad tror De selv, det var De så 1 

~Blotte øje 

O Brille/ 

UFO 

O vindue 

O Autorude 

O Kikkert (hvor kraftig!) 

QTeleskop (hvor kraftig)! 
(szt X) 

32. 
/1 tJ 

hvilken kompasretning (eller verdenshjørne) befandt objektet sig, da De fik øje pa det? (tl Æ2o 
' • l ~ 

hvilken kompasretning (eller verd~n.shjø~ne) befandt objektet sig, 'da det f~r'svandt?. Z/5/.Jt /H 

33. 

35. 

An g i v, med et kryds pi skitsen til 
venstre, hvor højt pi himmelen 
objektet befandt sig, da. De fik øje 

på det. 

l 

l ----.----

'34. \ 

Angi~ med et kryds pi skitsen til 
venstre, hvor højt pi himmelen ob

jektet befandt sig, da detforsvandt 

Diagrammet til venstre viser hele 

himlen, som den tager·sig ud for 
enhver observatør. Observatøren 

tænkes staende i midten af kuplen. 

Ved brllg af dette diagram, kan 
man give et tre-dimensionalt 
billede af det passerede. 

Et objekts kurs over himlen kan 
vises ved at forbinde de punkter, 
objektet befandt sig på, med en 

lige eller kurvet linie. 

For at lette arbejdet er linierne på 
den nordlige himmel tegnet med 
stiplet linie, og med en fuldt op
trukken linie på den sydlige. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l,~i~~~~~~~~~ Angiv med et X hvor objektet 
b ~ kom til syne. Tegn kursen og mar-

ker evt. stop med O. angiv m e d 
en pil i hvilken retning objektet 

fløj. 

36. Beskriv hændelsen kortfattet, men så udtømmende som muligt 

....... SC.:.. ..... 6.!Ø.~6. 

..... \.. 

Jeg erklærer, at oplysningerne er rigtige 

/".f?.A..v(~~-t , den 27 l /t" 
~ .................................................................................................................................... . 



Kornmentarer til obs. d. 5/7 1976 af 

Hændelsesforløb: . ·, 

Den 5. juli 1976 ved 22.3o-tiden gik observatøren og hans søn 
over gårdspladsen ved bopælen. Sønnen fik øje på en "stærkt ly
sende stjerne" i Sydlig retning knap lo grader over horisonten. 
Han udpegede obj. til og de lagde·mærke til at 
obj. bevægede sig op på himlen, som et flyvende obj., der havd!3 
en nordlig kurs. Lyset var hvidt, som en projektør, og bevægede 
sig roligt og med konstant fart. På et tidspunkt troede de, at 
der var tale om et fly, der havde tændt en landinesprojektør, 
men l~set var for svagt. 

blev og·så gjort opmærksom på fænomenet, og da de 
havde studeret obj. et-stykke tid, blev de enige om at ringe 
til Flyvestation (FSN) Aalborg for at rapportere.· 
Mens lefonerede·holdt sønnen og konen øje med objektet, 
og rapporterede til . gennem døren. 
Da fik kontakt med de~ vagthaver.de på FSN Aalborg, befandt 
obj. sig i en hæjde af ca. 4o-45 grader over horisonten, oe den 
vagthavende kunne bekræfte observation~n, da han og to kolleger 
kunne se obj. med det blotte øje i sydlig retning. 

' ' 

e høre at den vagthaYende talte med radarfolkene, der 
blev bedt om at finde obj. på deres skærm. De rapport'ered'e• at de 
intet kunne se på radaren, selvom den var rettet i den rigtige 
retning. 

Da lyset var i ca. 6o·graders højde kunne man fra gårdspladsen se, 
at ibbj. i virkelighed~n-·be_stod ·af tre (3) lys anbragt i hver si t 
hjørne af en ligesidet trekant, ·med H~iø:e:a en spids i flyveretnin
gen (se tegn.) 

Lige før obj. nåede zenith, kunne observatørerne i Hæsum høre en ' . e- . 
"summende, højfrkvent ·lyd" fra obj. Dette rapporterede til 
FSl~ Aalborg, og den vagthavende ud tal te at "det lyder interessant, 
det må jeg skrive ned". 

Umiddelbart derefter talte den vagthavende om at han ville sende 
nogle jagere (2 ell. 3) af sted for at se på obj. I det samme 
hørte sin kone sige at·lysene slukkedes (da var obj. i 
zenith), og han sagde til den vagth. at han godt kunne spare at 
sende flyene op, fo:r "nu slukk~de de" •.. Det~e kunne den vagth. be
kræfte fra sit··obs.-sted, men-sagde at det ikke.g~orde noget, for 
flyene kunne nok få obj. ~i ind på deres næseradar, og de kunne 
nok ikke se lysene alligevel. Han tilbød at ringe tilbage til 



Ko~illæBtarer til obs. d. 5/7 1976 af 

fortsat •••••• side 2. 

hvis han ville høre om jagerne havde haft held m~d sig. 

Derefter afbrød de samtalen, og gik ud for·at slutte sig til 

sin kone og søn. Han kunne også høre lyden, der st~dig kunne høres 

efter lyset slukkedes, og indikerede at obj. fortsatte med u.ænti.ret 
hastighed, på samme kurs. Lyd~n kunne høres i ca. 3-4 minutter efter 

lyset slukkedes, og forsvandt i det fjerne, som når lyden fra et 

fly "fader" i det fjerne. 

lllllllaR-. tal te med den vagth. i 5 - 6 min., altså· fra obj. 
kunne ses i 4o-45 graders højde, til det slukketies i zenith. 

Hele observationen varede i ca. 12 - 15 minutter, altså fra de fik 
øje på obj. og til lyset slukkedes (hvis man lægger den tid man 

kunne høre obj. til, kommer den samlede obs.-tid op på ca. 15 -

2o minutter.). 

Obj.: 

Hvert lys i trekanten var på størrelse med en kraftigt lysende 
stjerne, og afstand.en mellem lysene vc:r ca·. lo-12 mm i udstrakt 
arm. De ændrede ikke på noget tidspunkt afstanden indbyrdes,. men 
man kunne ikke se om lys~rle "hang sarr.LITienn, eller der var tale om 
tre uafhængige lys, der fløj i formation. Intet udover lysene kun
ne ses. Obj. bevægede sig med jævn og konstant fart under hele 

obs. 

Fra Hæsuro kunne man se flyene, der. kryds e.B. e over området. Efter 

de forsvandt mod Aalborg, ringede den vagthavende, som lovet til 
, og fortalte at flyene intet havde set R~, og 

intet havde fået på deres radar. Men han spurgte også om man havde 
set noget fra Hæ.sum efter lyset slukkedes1 svarede at de 
havde observeret et obj •. eller 11 lys", der bevægede sig frc: NV 

til SØ, og som krydsede himmelbuen med en fantastisk fart, tiele 
turen tog højst 5 se~under! Den vagthavende indrømmede at han ha~
de spurgt, fordi man havde observeret det samme derfra! 

Der sluttede observationerne for 

Jl1_E:Ln_d_e_t_x_ -------

families vedkom-

J~g erklærer, at ovenstående oplysninger er rigtige 

//{·"1 

, den -<i /<-" 1977 

Underskrift 



Operationsafdelingen 
Elyvestation Aalborg 

943o Vadum 

Aalborg, den 8. december 1977. 

Hermed fremsendes, iflg. telefonisk aftale, skriftlige spørgsmål 
ang. observation den 5. juli 1976. 

Jeg har opstillet en liste, som bedes besvaret punkt for punkt. 
Yderligere kommentarer er meget velkomnet Besvarelsen, samt bilag, 
bedes returneret til undertegnede. 

Selvom det ~ en lang liste, er det nødvendigt med en besvarelse 
af disse spørgsmål, for at kunne fortsætte en seriøs undersøgelse 
og vurdering af disse observationer. 
Observationen, der er benævnt "den første", er selvfølgelig den , 
mest interessante, og samtidig den vi kan vurdere bedst på viden-
skabeligt grundlag. Men også de følgende observationer har interes
se. Bl. a. er nævnt et objekt (lys), der "foretager et drej på 
mindst 45 grader på meget få sekunder". Vi har modtaget rapporter, 
der tyder på bekræftelse af både denne og de andre observationer 
(rapporterne stammer fra bl. a. Gandrup, Støvring og Restrup Enge). 

Jeg vil derfor bede om at spørgsmålene bliver besvaret så nøjagtigt 
som muligt. 

På forhånd TAKt 

Med venlig hilsen 



u 
LISTE OVER SPØRGSMÅL I FORB. tn. OBSERVATION D. 5. jli 1976: 
-------------------------=~==--IJ• OBJEKT: 
A) Hvilke vidner observerede det l. objekt udover 

og 
(Hvem er de "to kolleger" nævnt i 
Så vagthavende officer obj. -Hvad 
(se pkt. 4 i sammenligningsskemaet). 

B) Hvad er det korrekte tidspunkt for observationen? 

rapport -
??) 

(se pkt. l i smggn.-skemaet) Noter venligst om tidspunktet 
nævnt i FTK-skemaet gælder tidspunktet for opringningen ell. 
starten på observationen (Bemærk at r 
udfyldt SUFOI-skema så sent, at tidspunktet ikke behøver at 
være korrekt her). 

C) Hvordan kom GCA-radaren ind i billedet - havde man et mål -
kunne højde/afstand beregnes (beskriv~) ?? 
(se pkt. 3 i smlgn.-skemaet) 

D) Hvordan kom de to F-lo4 ind i billedet - hvem var ansvarlig 
for scrambling? 

E) Hvordan beskrev ektets lyd - i tele-
fonen (se pkt. 2 i smlgn.-skemaet - bemærk uoverensstemmelsen)? 

F) Kom der andre meldinger om objekterne (udefra eller fra EKYT
personnel)? 

G) I SUFOI-rapport beskrives objektets kurs 
som nordlig. Kunne dette observeres fra FSN Aalborg (beskriv)? 

H) I FTK-rapporten angives: "efter ca. 3o sec. kom lyset igen. 
Det var nu svagt og pulserede mellem hvidt og rødt. Dette 
svage lys forsvandt langsomt mod sydvest". 
Hvem så dette?? Blev det bekræftet af andre?? 



+ 
+ 

.. 

LiSTE OVER SPØRGSMÅL I FORB. M. OBSERVATIOI'-i D. 5. juli 1976 
fortsat.... side 2. 

-------------------------------
2. OBJEKTt(benævnt "3. observatiorl' i Aalb. Stft.)Y 

I) Hvilke vidner observerede dette objekt - kan navnene på 
GCA-personellet oplyses - var llll .... lllla. vidne 
mene han havde telefon-kontakt med FSN-Aalborg (se pkt. 5 
i smlgn.-skemaet) ?? 

J) I Aalb. Stft. nævnes at denne observation "passer med ob
servationer, der lidt senere er foretaget i Østersøen". 
(se pkt. 5 i smlgn.-skemaet) 
Hvem foretog disse observationer hvad så man?? 

K) I FTK-rapporten angives: "observe:tet direkte syd EKYT 
ca. 23lo A". Dette harmonerer ikke med de opgivne tids
punkter for l. observation (se pkt. l i smlgn.-skemaet 
samt de nævnte kilder). 
Hvad er forklaringen? 

-------------------------------
L) I FTK-rapporten nævnes et objekt observeret kl. 23o6 A 

(hvorfor er det nævnt sidst?). Beskriv DET OBSERVEREDE 
nærmere (udseende, hastighed, vidner m.m.). 

M) Er det muligt kort at beskrive hændelsesforløbet (omfat
tende alle observationer), set med Deres øjne, i krono
logisk rækkefølge? 

BILAG: 
l stk. kopi af artikel fra Aalborg Stiftstidende d. 6/7 -76 
l stk. kopi af SUFOI-skema u~fyldt af 
l stk. kopi af FTK-skema (SPØRGESKEMA) 
l stk • kopi af SUFOI-skema udfyldt af 

, Hæsuro 

+ l stk. kopi af "sammenlignings-skema" udfærdiget af 1 

l stk. SUFOI-pjece (til orientering) 
- De med ~ mærkede bilag ~edes returneret. 



E1VTNE 

ridspunktet f. 
)bservationen 
)g/ el l er tid s
:mmkt et f. BSI, 
)pringning til 
:PS:N Aalborg 

Aalborg Stft. 

d. 6/7 1976 

omkring kl. 
22.3o/opring
ning 

/SUFOI 
spørgeskema 

kl. 22.4o/sta t 
på obs. 

kl. 22.46 A 
(7-8 min. om
kring dette 
tidspunkt) 

J'opr. ell. 
start ?? 

, Hæsum/SUFOI 
spøre;eskema 

kl. 22.3o/start 
på obs. 

--------·+---------+------------}-·---------·---- ·---------1--· -----·--· --------

Lyd fra obj. ingen lyd højfrekvent surr 
men (ikke motor 
lyd, som fra f. 
eks. fly). 

----~~-------+------------r-~------+--------~ 

ikke noget sik~ 
kert spor af i 

=tadar 

Vidner til l. 
observation/ 
obj. set fra 
HA?sum + FSN 
AaJborg samt. 

obj. på radar- : 
skærmen 

---~ -.--~---~-- ·-~----- - - --· -~---" -~ 

i 

Vidner til 2. (benævnt 3. . 
observation/ observation) ' 
obj. set fra , "passer med ob
H~sum + FSN , servation, der 
Aalborg/WNW-ØSØ lidt senere er 

' foretaget i 
Østersøen(?) 

2. observation. 
/heskrivelse 

"en lysende 
gens tand pas.:.:.: . 
serede pladsen 
med stor fart 
fra vest mod 
øst. 11 

----------'------- ..... -------- .. -. -- ----------· ---· 

UdfÆ>rdiget af: 

Kun nævnt i 
forbindelse m 
senere obs., 1

1

· 

visuelt 

l 
! 

l 
l 

+ Wing! 

hørte at GCA
personellet for 
søgte, men inte 
kunne se på ra
darskærmen 

Ups. + GCA ' + søn + OHG 
(visuelt) 

l 
Hvidt lys, der 1 

!bevægede sig m.! 
!stor hastighed l 
l \IVNW-ØSØ. Obser-
veret direkte 
syd EKYT ca. 
23.loA 

"et lys, der be
vægede sig fra 
NV til SØ .•• 
..• krydsede him
melbuen på højsi 
5 sekunder" 



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: _o_;_/_/.i:_.;fl;...._;w_, ~',.....:_t( ____ ....::__ ___ Alder: /v;' 1 D Syn: ------

Adresse: L_ ..-:/5ff'Y 

evt. T el f.: •• 

lagttagelsesdato: _}§__;_!_ 19 r l Klokkeslet: Z z f O (nøjagtigt?) J 

lagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): __ --"-Y_u::......;:' s:;::..·_(_;·· ..:../_· __ _.....14_o.;;_!J_ .... f;;._PL-_w......;_j/:_E_r:_#~----

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

'~Genstand 

Iagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): __________ _ 

/ 1/1(. til L J!J/€_ ;1-1;;: u b '8 t A/ /4f J) L f~ 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): ------------

;?Jv~R-1/!Jk/7/ }J J:: b _c::-of2 ~øs 77({! /-/~h 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: F Æ;;? 3 L M o D A//' 
Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: ~.{' 4 1 5~~/Z. :;;;;;. ~ 
{//lÆ. [];fl/V(f'.. /"o R. J9t;: o f /f/ .t h- t/ LL. {i Æ ~H ,Z ~ 

Genstandens F art (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 11 Sek. . 
gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

lagttager 
l Tilfælde af Nedslag: 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):-----------------------



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede >>Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

lagttagerens Navn: 

Stilling: 
~----~~~~~~b~-~fo~ 

-..t..-=..-- Syn: ~~~&~f:;Fr-: 

Adresse: ~-~~~~~~~-· ~-:i-....::::.....:...:.__:_~...::...:;..-f-:....:...~...:::_---------
evt. Telf.: 

Angiv ved et Rids, under hvil$, 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):------------

/~v&v~rt'&-#c!fd~~ ff~~~~ j)Rfr_ktr~A/'zftJfd-:~ 
~YA/ ~ dt~Af:/~ A-tft?& p~tUr-d~~&fl-1~ 
~.k /V~ t ~IV ./:4r---~Af/L ~wu4-d ~mu:;44y" 

~ ;; 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: kØ/- A4!Ø'{/ #~'-
Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: ~- /Lb-~ 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 11 Sek. . 
gennemflyve en nærmere angiven Strækning eiler Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): -~~ /Ø~ ;;ø;~ 
Iagttager 

l Tilfælde af Nedslag: 
Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): .~vr~ A~~' 



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede )) Raketter« o. L 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: _E;25l.__ l9R Klokkeslet: l645z _(nøjagtigt?) +/f. 5 min. 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): Grøfteknæk 5oo meter øst for ~~_rkeby .. Q.'.J;!1,:_Y:J3 960027. 

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? 

Angiv ved et Rids, under hvil~. 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

Genstand 
~ Een fingers 

~ horisonten. 
lagttager 

bredde over 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): Kugleformet objekt, halvt 

så stort som fuldmåne. Forreste halvkugle i flyveretningen havde gulligt lys, 

- bageste halvkugle blåligt lys. Lysstyrken næsten så kraftig som en bill:y~te, 

og med en 2 meter lang hale af blåligt lys. 

(Tegn, om muligt. paa Papirets Bagside et Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?): __ _ 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: _.S"-y'-'d::::.....;m~o"'"d""---n..,..o~r""d.!!.... -------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: Ingen' - men genstanden forekom 

at være langt borte. 

Genstandens F art (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at . 
gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

l Tilfælde af Nedslag: 
Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): ___ Ingen. 

Nedslagsvinkel (u) 
an gi v et ved en Skitse 
som hosstaaende: 

11 Sek. 

Iagttager 

Genstandens Opførsel N edslagsøjeblikket (Eksplosion o. L?): ----·---

Har nogen fjernet Re': ,f Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? _____ _ 



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede >)Raketter« o. l. ( 
RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: _,~;.:.::o;..;..ø.;.;_;..;..:..7_A_;:..:::;;e..;;...!t;...:ec,;_"_ ______ Alder: _Æ:....;/:._. __ Syn: _:...:0 /l~( __ _ 

/!zDt'"-0'1 h 

~e '~? 5"æ -.., 1-1- 55" 
Iagttagelsesdato: _N_j_j_ 19 t:?, Klokkeslet: ~1-< a, 1Ji7 (nøjagtigt?) 

lagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): . .S!ft~ri-1/Æi J{;tn-? / tÆ'd! /vu/rh_t:c-!f: 
trø'i 

I hvil k et Verdens h j ørne saas Genstanden? _...;"J,"'"t}c....:/1:..:,___-_S.~t;..:_~;_;W.;--,:-:S~J __________ _ 
r r· 

Angiv ved et Rids, under hvil$, 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

~Genstand 

lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, 

~nn. _.... 1?7t/ev ;··?(;t?;?'?t'/rr huer ~a_, 

/ l 
(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): j CfJ t' n e AP'-In 

)l'n incrti ~1 t/tr~n?!-uø 1 'l?&rAc, 1'1'- J·/o-Pc:>etl/e Ør,t:J< ?. 
/ / 

!l t!t'tA./t rør;d'/ :l?wr #r l!· ..5t?Jn/er7ks ;&rn 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: hm ); /t771t? frr 

Genstandens F art (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 11 Sek. . 
gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): l.tntjJ'&In/7'1<"' &ctræ:cze/s n-
T / Iagttager 

I Tilfælde af Nedslag: 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):----------------------



~PØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter"' o. l. 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

evt. Telf.: 

iagttagelsesdato: ~;_!!:__ 19~ Klokkeslet: 2255 (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): Mølleende (Ved den ,jødiske kirke) 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? V/NV Så genstanden bevæge sig næsten 

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

-~Genstand 

Iagttager 

lodret over de 3 per
soner der så genstan
den (lys) 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskalfenhed o.l.): Der var ca. lo-12 lys 

fg;:delt :i 2 ITU'Pn4'r '''ed 1.ic'" ~Jn~E! i hver, J;tsene indenfor hver gruppe var sta

tiOlal:" medens de to IU'Uppe!' roterede i forhold til hinenden SOI!l i et matematisk 

menster. 
(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et()Rids over Genstandens Fonn). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?): Lysene var ovale og så ud 

~iskorn. lvsene var klart hvide uden temdens til tilslerine;, ingen :lyd eller 

røg. lysst;tTke i for.hold til geenem2meitsstjernor + X;;6, dybdevirkning uden dog 

at kunne angive af'stand 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: _...;:NV:.:..;__-.....:.:Sc.::Ø ________ _ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: _c,::I:::ngen=:::.... _________ _ 

De 3 personer ligger inde med tegninger der er lavet fer de begyndte at tale 

sammen 0111 form m.m. 
Genstandens F art (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 11 Sek. 

gennemflyve en nærmere angiven. Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): Genstanden blev lmn set i ca. lo se • 

p& grund af' bebyggelse. Iagttager 
I Tilfælde af Nedslag: De 2 andre persener oskring 2o h. Syn, ingen korrektion. 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):-----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

Indsendende Myndighed: Flyvestation Værløse 

Karakteristik af Kilden: Rolig og fattet (meget troværdig) 

Nedslagssted bevogtes af:--------------------------

Forn. 3622 
~.•. ec-nn-. 

nmannt-OMTmuat -·-



SPØ 
til Brug for militære og civile Afhøring 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: ------~------ Alder:----- Syn:------

Adresse: _ __.;..;;_--':--~;;:....-= 

evt. Telf.: 

8230 Abyhøj 

Iagttagelsesdato: ...1l,._j_3 _ 19~ Klokkeslet: 2050A (nøjagtigt?) 

.Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): ...:U,:..n...;i..;.v..:.e..:..r..:;s . ..;.i..;.t..;.e..;.t..:..e_t_i _A_r_h_u_s ____________ _ 

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? _K_u_r_s_N_·~----------------
Angiv ved et Rids, under hvil-. ~v Genstand 
k~n Skraavinkel . (v), den saas: ~ 

Eksempel: lagtt:ge; 

ca. 60°-70° 
til ca. 80° 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størr'else, Beskaffenhed o.l.): konstant orange 
(fra rund orange til ovalt orange) 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside eti)Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. i.?): -~---------
Gled henhover himlen, blinkede. 

Ses igen kl. 2130A, laver ryk frem og tilbage, samme lys, orange konstant. 

Nord 
Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: --------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Hyvehøjden: ---·-----------

Genstandens .Fart {evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 11 Sek. . 
gennemtlyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ikke uhørt stor hast. 
Måske l 000 km/t. · lagttager 

I Tilfælde af Nedslag: 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): ------------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?): ------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden'? I saa Fald: H vor beror de? 



observ~rede )) Raketter« O~ L~ 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: .,;...;.:;..==...;:_ __ --:-"" ___ AMer: ____ ]_l_~_r __ Syn: ~Ji9~~MALT (BRILLER) 

Adresse: ---==--===::::;:__._, __ s.~I __ L_K_.E_B_O,_R __ G ________ ,_ 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? -~~Q--~~~E-~J5l m~-~- VEST 

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k~n Skraavinkel.(v), den saas· 

Ek:sempd: 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Besk.a(fer.hed r5 , l.):. __ ft.,FLANG, AFRUNDET CA. 
BIL STØRRELSE, BLINKER GRØNT OG RØDT, AF OG TIL BLAT OG GULT. , ____ ....;. 

--.---· - .. ----,-. --. -:. ··-.-.... '-..... ......: .... ---·-~-·----
(Tegn, om .muligt, paa Papir~ts B~gsidc ct(}Rids over Genstandens Fm·m). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):~· STOD STILLE OG BEVÆGEDE 
SIG AF OG TIL, BEVÆGEDE SIG PLUDSELIGT OPAD. 

, ~----· -·-· __ ..... .,.-...--·-----
·--__......;.----.-~----. --·-----------

Genstandens Flyveretning i· Forhold til Verdenshjørnerne:~-. .......:.--'--------'-

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: HØJT, HØJERE END NORMAL T FOR FL V. 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekuf!d~r. det tog Genstanden at 

gennemflyve en næ.rmere angiven• S~ræk~ing <!Her 'linket angivet 

ved et Par Pile ~om hosstaaende): -.:..:____.,... _____ .~--'--·-'· __ 

I. Tilfælde af Nedslag: 

11 Sek. / 

lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): --"- ....... ---·--·--'----·-----~---

Nedslagsvinkel {u) 
angivet ved en Skits(! 
som hosstelaende: 

·----'---.;.._~-------·.........:.--

Genstandens Opførsel i NedslagsØjeblikket (Eksplosion o.l~J): ·---~-----------· __ 

--------~---..;. ___ . --~--------·-·-'-.-'-~~.-·-·_,_.,_. -· --·---------6 
Har nogen fjemet Restt.~r af G<::nstanden? I •.>2it! ·Fakl: Hvnr b,;,;ror de'" .. 

, • ~- > ......... --------~---............... . 

·--·----... ....",. .. _.,. ___ . -.--. -~-·.........;....,---~-'··"""---·---............ -----
Indsendende Myndighe·d: --·-·--· ___ ._· ------~.;.. __ .. .:..., . ...; ___________ _ 

Karaktedstik af Kilden: --~ ... ~·,....,---· -· ---~---· · ..... :~~-. -· -·, ··~--~--,. ... -~----------,_.- ...... --~. -· ___ , 



Bilag til Jl'I'K skr. OP-2 307/UF0-139 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 

Iagttagerens N av n: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. T elf.: 

Iagttagelsesdato: _5_; lo 19 81 Klokkeslet: 2128A (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): Nedenfor bopæl 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? __ __.!;W!..!e~·~---------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. l.): Formation 

Boomerangforrnp,j~, 7 - 9 gen stand e, gul bvj d t J y s 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etDRids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?): Støt kurs, stor hast 

hurtigere end jagere, ingen lyd, vandret uaccelereret fly. 

West Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:--------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: Sto·r højde (Rntefl-yhøjde) 

Værløse by - Flyvestationen 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at . 
gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

lagttager 
I Tilfælde af Nedslag: 
N edslagssted (nøjagtig Angivelse): __ __,N!:!.:!:JA,__ __________________ _ 

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

. 
Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden'~ I saa Fald: Hvor beror de?_ 



E 5 J-a J{} r t$ Jlf ,.,7'>{ t A l' s v? f /J ~tv' 11 di. tJs iS et Ir L /9 !}_ d ,J' t! 7 t' •,__;t_ 
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h v,, a m b•væJ"'"' s 1 li J' r ;J f ~J-r !l' i.t'(#-, 1-V~vrd j h !fl. A ';)!' R1j.,_f.}tlr< 

lnd_ ~ hftltth fillt<tl{)' ml/ /iftv~d r5fN aff~tl-t ;nt;/ v/117øvti1A 

Ct f S .t/Jt6- tltrr tJ.p ti f d~r0 til /lCirMt N- L fltn!fh " 

-..- .. ·; ,". ''/1~" ~ v-



FLYVERTAKTISK KOMMANDO 
KØLVRAA, DK 7470 KARUP J 

TELEFON (07) 10 15 00 

NR. 

OP-2 307/UF0-138 
DATO 

2 4 SEP 1981 
(Bedes anført ved henvendelse) 

Til 

Emne: Uidentificeret ballon. 

Idet Fly'vertaktisl< }(ornmand·o takker for Deres brev og den medsendte ballon 
skal det herved oplyses~ a.t man ikke i forsvaret anvender balloner som den med
sendte. 

Til Deres orientering kan Jet oplyses, at det er Flyvertaktisk Kommando 
bekendt, at lignende balloner sorD den medsendte blev solgt fra en af boderne 
på Ho fåremarked i år. 

Major 
chd !or Beredskabsplanlægningssektionen 



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 

lagttagerens Navn: 

Stilling: ----Syn:------

Adresse: ---.-• 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: -22./J5..._ 19--BJ. Klokkeslet: J725z (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): --IUll:l;:sL>eil.------------------

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? 

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

, dGenstand 

~<? ~· 
lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): __________ _ 

ål l:J,r,..k;e (hvide) gffi!s-1-ande (ikke fl;y) 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et\lRids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):------------

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:-------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: --~lO...lll.---------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

l Tilfælde af Nedslag: 
Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): ------------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?): ------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? _________ _ 

Indsendende Myndighed:--------------------------

Karakteristik af Kilden: ____ V,._J ... • r"'k""e""d"'e,._ro..,...J._J..,· g.....,o~g.....,n.,.ø~g.t......,.e,..'l'n....__,.(_.t ... J ... f .... '"') _________ _ 

Nedslagssted bevogtes af:---------------------------

Form. 3622 



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: ------.t.I!:>L------- Alder: __ _,_31 __ Syn: _ _w.QK~--

Adresse: 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: --.2./_52__ 19--ID.. Klokkeslet: 22ooB (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): --..llNu::ou:r:cdul.Ji~g;.ee~d~eul_.sa..:tf-Bs>~:tlq::f.CJ.d.ee:~;t.eerrænl:l:i!!!ll.-------

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? Nord, gåendemod syd 

Angiv ved et Rids, under hvil•. • /v Genstand 
ken Skraavinkel (v), den saas:. .~-

Eksempel: lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): __________ _ 

en ldfsende genstand, gående fra nord til eyd, her stødte yderligere 2 lysende 

genstande tn ca. ved Kyndhyvmrket. De tre genatande blev stående i luften ca. 

(Tegn, om muligt. paa Papirets Bagside et!lRids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):-----------

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: ----iFra~ii-JXI:IIO:Il:l;d~-lilllill:O)(Q:t.-.l~~,.~d~---

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: --------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven• Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): _ __.J~m~:iun...., • ._.J'-')~km......_ ___ _ 

l Tilfælde af Nedslag: 
Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): ------------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? _________ _ 

Indsendende Myndighed: __ _.F1~yy!..l!.!!eossa.~t.s;;a:~t""i.l,lo:!.!n~V~ærlil!Llo~..~øe~Si!!e<---------------

Karakteristik af Kilden: ---~På~
0

!.!l.:i.!<dllie'-'l,..iil:S:'---------------------

Nedslagssted bevogtes af:---------------------------

Form. 3622 



Bilag til li"l'K skr. OP-2 307/UF0-13) 

SPØRGESKEMA 
' til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede )) Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN 1NT-2o2o9) 

lagttagerens Navn: _ Ø.lllf!&IIIIJilallllll' ..... __________________ _ 
Stilling: _F_o_r_p=--a=g_t_e_r ________ Alder: 50 år Syn: godt (& briller) 

Adresse: lllllllllllillllllll-.a. 1 4920 Søllested 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: n_;.2_ 1981 Klokkeslet: 013oB (nøjagtigt?) ja. 

fagttaget fra {nøjagtig Stedangivelse): indkørsl"en til "Hø.jrebylund" ( ti"dl, Vilhelms
høj) - ca. 3 km øst for Søllested, Lolland 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? ---------------------

Angiv ved et Rids, unde< hvil•. - /v Genstand 
ken Skraavinkel (v), den saas: .. ~L_c 

Eksempel: Iagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): se bagsiden 

(T egn, om muligt, paa Papirets Bagside d Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): se bagsiden 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: _.:::S:.~.Y...::d~ø~s:::..t=-----------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: Det regnede kraftigt med 

lave skyer, og genstanden var under skyerne 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at t't Sek. . 
gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

lagttager 
I Tilfælde af Nedslag: 

Ned~lagssted (nøjagtig Angivelse):-------------------------

N edslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens· Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?): ------------

Har nogen fjernet Rester af Censtanden? I saa Fald: Hvor beror de?----------



.. · 

Vodbn:k, don ). juni l(J(Jl 

Undertegnede blev den 27, maj 1981 af Luftmeldedistrikt Nykøbing F. bedt 
om at kontakte omstående iagttager, da denne gennem Luftmeldekorpset havde 
meldt om et uidentificeret flyvende objekt, som han sammen med sin kone havde 
observeret, da de var på vej hjem i bil. 

Det er først d.d. lykkedes mig at få telefonisk kontakt med iagttageren, 
da denne har været ude at rejse. 

Oplysninger til nærmere uddybning af forsidens oplysninger følger hermed: 

l. På grund af mørket og vejret (kraftig regn) kan form, farve og størrelse 
på genstanden ikke angives. Genstanden bar røde og grønne lys, muligvis flere 
af hver farve og muligvis ovenover hinanden. tagttageren mener også at have set 
3-4 oplyste vinduer i den ene side. Genstand~ udsendte et klart, hvidt lys, 
der mindede om landingslys fra et landende luftfartøj, og iagttageren samt den
nes kone troede først, at der var tale om et luftfartøj, der fprsøgte nødlanding. 

2. Ved første observation stod genstand~/stille over nogle høje træer ved går
den. Da iagttageren og hans kone steg ud af bilen for at se nærmere på genstan
den, forsvandt denne med stor fart og med en susen som fra et landende fly uden 
motor i sydøstlig retning og skjultes bag en lade. Da iagttageren nåede om på 
den anden side af gården, er genstanden forsvundet. 

3. Iagttageren undersøgte senere ved dagslys området omkring gården, men fand~ 
ingen spor efter genstanden. ) 

4. Iagttageren virker yderst fornuftig og nøgtern. Han har selv haft flyver
certifikat i ca. 10 år, men deponerede det for ca. 4 år siden, da en god ven 
blev dræbt ved nedstyrtning. 

/major 
Se c torcontroller 



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter<< o. l. 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: J~~~~~~~~~ 
evt. T elf.: 

./']. -~ ,, k f;C; -///o 
lagttagelsesdato: __:::Qf~ 19flKlokkeslet: e; (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): :::..~..;;;_-~;;..Y.ø"_~ _ _,__..::.;· ~-:;..~...;;;;_.:../_.--________ ~~---~ 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? __ ~ ___ v _______________ _ 
Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

~Genstand 

~v\ c~~o 
li 

Iagttager 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): -----------

/U"~ ~aA. ~c-e /l/C)/- /..._.s /"',e.Æ__ ~~c~ 

.;; v-;:~ c;_,;-

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: __ /Z_._"Z_:A>_o ___ ~ __ . ..;.v--____ _ 
Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: __,.(!4-.:::._....;;____;/'-'-/-J.:...",...... _ _...._.2.::=..;.}_~ ___ _ 

Genstandens F art (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 11 Sek. . 
gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

lagttager 
l Tilfælde af Nedslag: 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):-----------------------



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring' angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagelsesdato: J.S;~ 19-R! Klokkeslet: 2\ 2o (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): __ _,_t-_,_\_,\..;~:·:=:~<.==o.loQ<..<"'--------------
1 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? ~ 5'. . ~ N 
Angiv ved et Rids, under hvil•. Genstand \bl...e..v abe-.-~~~~~ 
ken Skraavinkel (v), den saas: -~, L~+ Q.~ c-~ 

Eksempel: lagttager ·,"'-~C<..Po~ * 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskalfe hed o.l.): _________ _ 

< ~ oc\Go'-.d.. 

(T egn, om muligt. pa.a Papirets Bagside et Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): 

~ YVd&--= L._., l\: 
~ ow: ""!bi!ffl.-.z-.--.

r<(Oj ( ; ......__tJ:Q.......-" 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: --'-\=-\--"0_.,_",c;R_"""=--\--_j=-'------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

\ h... "'-e ~ \,_ ~ l '='="-<=-----

~ ~ okceAAi~ 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?): VeJ.. '\,._'v-Le 

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

Indsendende Myndighed: rf#_y-esmh·o-v, -.$Æ:.$"q;f7~ O-~ 
Karakteristik af Kilden: fo..-=v-~ ") (0-v::.""Q;:: --\cJJ._;:as\ ~ ~~ 
Nedslagssted bevogtes af:--------------------------

Form. 3622 
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~ magnitude af 4,1 (richter) 
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SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. ( 
· RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. T elf.: c 

iagttagelsesdato: {-/ G 19 ~b Klokkeslet: \.'-f~ ~(nøja~ "'- F\ 
Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): C>ve;:;t\)Wft.,IJN\:'E. f\\:.:::>~SC.-

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? "SE ( ~'D S f\ Ul S ø) 
Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

~~Genstand 

lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): _________ _ 

C! R~~U~D \-U~K-o~l--?e:.B-- <;$-Ven &--vcp~~ \~\.<>G 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside d·~ids over Genstandens Form). r-'\ 
Genstandens Opførsel i Luften (~ _________ "-..___)___;=:;:;_ 

~ ~~R- t::e:\0 Shu~E ~l! 06 "1:""\t-v~Rc::s-f: , 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:----------,-----
1 _j l. 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: __ _;_\....:..; \Cf?:t:..~""S:_\:.__~--....:..-

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven. Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

l Tl1fælde af Nedslag: 

v 
lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ _..----· 

~ Indsendende Myndighed:---------------------------

e Karakteristik af Kilden: __ 0_:::__Y..:...::::t:h>::...:.:K:.....:.~· -----------------
J-1 

& 



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: =--- Alder: _ _::&.~K;:,__ Syn: A/ o& A:J , 

Adresse: -;3/.?o!-<.6 .Il_~ 

evt. T elf.: ___! 

iagttagelsesdato: /SJ ...il._ 19/ C Klokkeslet: l 9,::2 !' 6 (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra {nøjagtig Stedangivelse): J C/ C.'P/...5 ";)"(,<_c_-

..Sc!:/f// ;/7' 
I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? ---------------------

Angiv ved d Rids, under hvil•. 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

~Genstand 

lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): Jt(v"v() /.,/t//ZJ 

u77S /P(J<./lF7>c; c C...<r~ r: .&:.,cv l3t:.SJ:,fEv[/ ..5ol1 

(T egn, om muligt, pu Papirets Bagside eti)Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften {Eksplosioner, Røg, Lyd .o.l.?):-----------

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: 

,Æ/V 

ST/d,.(C/~/~oc..-
Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: ,ZJÆ~"<L7 /9 .c d c>-_;-c::-

/7Y/GJ[ s~7e::-; ,PER/oOEviJ~ Vt/fff-
I?EJJE.S l/t A l VÆfE 1'-/E,.ET f./)l5JT oPff 

Genstandens Fart (evt. Antal Se~under, det tog Genstanden at vt Sek. CR. 2-Yoot~ 
gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): -----------
. lagttager 

I Tilfælde af Nedslag: 

Nedslagssted {nøjagtig Angivelse): -----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

indsendende Myndighed: _ _.!.Y_;o:;.;/~r-....:1<~<=':...0 ______________ _.._ ____ _ 

Karakteristik af Kilden: ___ v_v._R_0_8.:...._i8;_'E_J_--rt? __ " ;_V._r.t;__;I(_O_!_&_----'---------"'---

Nedslagssted bevogtes af: __ li_V:_J_J ______________________ _ 

...... nu .. 
Mflll-.rrtn·...,ll'r'IQ. -·-Forrtl. 3622 



3 

N 
N 

------------------- ---------------

til Brug for 
SPØRGESKEMA ~ 

militære og civile Myndigheder ved -Afhøring angaaende 
observerede »Raketter« o. l. ( ) 

· RCS: CHODDEN INT-2o2o9 

Iagttagerens Navn: _ 

Stilling: Alder:re.,.v~ Syn: ~ 
Adresse: -._ 

evt. Telf.: 

iagttagelsesdato: /'-//~ 19 J'{, Klokkeslet: 01 1 _)"- 0 {n"§/iktigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): V -4d lv< h? 9 E,L/TØ --vot:=:::-e, 

v p-r~--
x hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? _:_.:==~~----=--------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

~~Genstand 

lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): _________ _ 

~ ~'-1~(ud) ~~~~~~
~~i~~~ {-;u~{'e_) 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et-.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):-----------

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: ~ 1\1 t1/ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:--~-..:.....<~~.::..:..::_ ______ _ 

v Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven• Strækning el\er Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ---~_;_.::....::;....::::: _____ _ 

(b
. 

1 

_ // }~tager 
l Tilfælde af Nedslag: ' ~ } 
Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):_..:"~_..::::::::~--.::_-'--------....:.....------

N edslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

';R Indsendende M yndighed : _ _..:._:.._ _ _,..::::__~::__:::..;___:. __ ~= 

e Karakteristik af Kilden: ___ _:_:::::::;z_...:::......)!..~~..:::::::._::...:..:..:~-1-=-.!:__ ________ _ 
,... 

& Nedslagssted bevogtes af'--------------------------



-- ----·---

N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. C 
· RCS: CHODDEN 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: ---.,--...:O_L_:_. ------ Alder:---- Syn:-----
Adresse: ____ !"_S:_JJ ___ I(I;...I1_1C;...t.l--.:.f> ____________ _ 

evt. Telf.: ------------

iagttagelsesdato: )f/L 19..1.( Klokkeslet: 2 l J S (nøjagtigt?) 

lagttaget fra (nøjagtig Steqangivelse): .F .s' N. k lf !f tiP • 

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? ---------,-------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

~~Genstand 

lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): _________ _ 

• (11~~ ~~d<- Ø*=~Lv r~L-, 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside tf·,;Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):-----------

!{pt~~ ~c-U- ~~ ,Ad. 

_.. ~sc:&,..,;,.;l:(l 
Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: -J!==:.:.._...::::___:v:...::-= _ ___;;__ ___ _ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: -------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven. Strækning eller Vinkel angivet 

I Tilfælde af Nedslag: 

v 
lagttager 

ved et Par Pile som hosstaaende): ---.Pr-:~,_--::..--,_,....:..·.......:.·-:..,_ 
!;~.· 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): -------=-----------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?): ------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

~ Indsendende Myndighed:--------------------------

~ Karakteristik af Kilden:--------------------------

æ Nedslagssted bevogtes af:--------------------------



---- ------- ·--· -----------

-
~ SPØRGESKEMA )y 

til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 
observerede »Raketter« o. l. 

N 
N 

(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens N av n: 

Stilling: 

Adresse:·· 

Alder: >/·, Syn: ~ 
J ;n-/~ 

evt. Telf.: 

iagttagelsesdato: .p';/_};_ 19Li. Klokkeslet: ,tJ,lp i3 (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): -~A:..Y~;:..;..:;;....::...~;..-~---9:;......::.Z~6:::....,.7__.Z'--..:..-4::..::;...4.....;.. __ ~..;;:;../9...;.__ 
,!u'hC 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? __ IV_W ___ --:---------'--------

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: • 

~Genstand 
/tJ o 

v 

Iagttager 

(T egn, om muligt, paa Papirets Bagside et·,;Rids over Genstondens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):----------

f%?iF ~ ho.< ~t?/-/f:27 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: -~..::::::...:..:_....::44?=:__....::".,0..:...:..=.0~/J:_.:~..:::::_ __ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: --~=~J-z:..:::.#:::....:~::.....:..--~-....:._~z;::::.<:_ 
C;.r Z/~7h·;· ~ 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven' Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): 12?Rv ~P-F ..:!)'0 /C 

I Tilfælde af Nedslag: 
lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): ___ ..>:.._ _ _:::.__ _______________ _ 

N edslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: ' ~-
Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. 1.?): _____ t:_ ____ _:__ 

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? __ _...;.7. _ _,,_' ___ _ 

~ Indsendende Myndighed:--------------------------

e Karakteristik af Kilden:--------------------------
~-< æ Nedslagssted bevogtes af: _________________________ _ 



----···-----

2~ c/0 _e/ A!s ~s-l 
SPØRGESKEMA Cl? 

til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende ~ 
observerede »Raketter« o. l. ) 

(RCS: CHODDEN INT-2o2o9 

N 
N 

Iagttagerens Navn: • 

Stilling: --- Alder: Syn:------

Adresse,: 

evt. Telf.: 

lflULBU (f!*L>/3-e/c//1) 

. C?a:.. -
Iagttagelsesdato: .z<j/.fa_ 19~ Klokkeslet: o? 2z, l{~ 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): 'b/r k e e-t)/ ~ 

I hvilket Verdenshjarne saas Genstanden? --------,.-------------

Angiv ved et Rids, under hvil.. " ~v Gensland 
ken Skraavinkel (v), den saas: ~~-

Eksempel: lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): .f:/a./hf! j hd/Ø/~ 
_&kø s~/ d 'J<h'lj~ P?t:#' Cd· h:Jn-7/0 .m('/~ rU/77 . 

;@!? w/. "r/<5/ øs/ oe~r-. 
l (J 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et-.;Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): -----------

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:-------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:--------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven• Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

l Tilfælde af Nedslag: 

v 
Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): -----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

~ Indsendende Myndighed:--------------------------

9 Karakteristik af Kilden:--------------------------
k 
~Nedslagssted bevogtes af: _________________________ _ 



N 
N 

til Brug for 
SPØRGESKEMA & 

militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaenoe 
observerede »Raketter« o. l. ( ) 

· RCS: CHODDEN INT-2o2o9 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: ------------ Alder:---- Syn:-----
Adresse: _~_v_\_r::x:=._-__ s_· _R_t-:J"......"D_E _____________ _ 

evt. Telf.: 

iagttagelses dato: ( 1-f S" 19 Y: 0 Klokkeslet: b:\ ;to 'lo g{nøjagtigt?) 

lagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): --------------------
H \J lDE -s. A 1\)D~ 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? _V __ tE __ . ___;;<:::,.:..~..:..\. --,-------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. • /v Genstand 
ken Skraavinkel (v), den saas: .~ 

Eksempel: Iagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): _________ _ 

~r0D l ~v ~-v 

(T egn, om muligt, paa Papirets Bagside et·•Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): -----------

1\...)0R_ D t-.( <s \r( U 0t--S \:' A~t-.Lv 2:,t_L n E.. '"D t(.'-( ~TE rV 

Genstandens Flyveretning i Forhold til VerdenshJ'ørnerne: -.,.,.-::--:--:-,-'="-..__,-=--=--~--".-..,.... 
t=:U \-tAND s n.~ D D-E" 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: -~-----------
0 \J r:zR.t -n o 'R.-\. -;:::_,O 0 Te: ;J 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven• Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): -----------

I Tilfælde af Nedslag: 

v 
lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): ----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):-----------

Har noge,n fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

......-: 

~ Indsendende Myndighed:-------,:--------------------
SOL.-...tD e Karakteristik af Kilden: ____ ...:..::_-=.-l-------------------

~-< 

& Nedslagssted bevogtes af:------------------------;----



Bi.2-.~q til FSNVÆR skr. O 3o7 -Q 57 6 
SPØRGESKEMA 

til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 
observerede »Raketter« o. l. 

lagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. TelE.: 

lagttagelsesdato: .2E_f_4_ I9!L Klokkeslet: 2155 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): _B1:.!1Sf~~-Ællir~ill:!!E~~ 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? --.!M~o~d~n!.!,o~r~d'----:--------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. ~ 
0
Geosland 

ken Skraavinkel (v), den saas: ~v \ 4o . 

l • 
Eksempe : lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): _________ _ 

Adamski typen rund, rØdt lys 

(Tegn, om muligt. paa Papirets Bagside etURids over Gensbndens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?):-----------

Observeredes i 4oo' steg i Boa', lydlØs 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: _____________ _ 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, .det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven• Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

l Tilfælde af Nedslag: 
lagttarer 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): -----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):-----------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

Genstanden iagttaget i ca. 3o min. hvorunder den manipulerede med iagt-
tageren ag hans søns hierner. 

Indsendende Myndighed:-~FS::<;N!!.V~ÆR~--------------------

Karakteristik af Kilden: __ ..;;.A.;;;L.;;;s;.;:l;.;;Ø.;;;r.;;;e;.;:d..;;.e...;;;.s..;;.to;:,.r;:.t_k_en_d_s_k_a_b_t_i_l_s_a...;g::..en __ -_m_en __ m_å_b_e_t_e_;g;_n_e_s_ 

som tvivlsom 
Nedslagssted bevogtes af:--------------------------

Fort11. 3622 

.l 



Bilag til FSNVAm skr. o 3o7- 05 76 
SPØRGESKEMA 

til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 
observerede »Raketter« o. l. 

lagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: _}JJ_f_4_ 19~ Klokkeslet: _...:2:..::2.;;.0 ::..2_ (nøjagtigt?)· 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivclse): Landevej midtvejs mellem Annisse og Helsinge 

I hvilket Verdenshjerne saas Genstanden? _ __,s..,s""'v'-----,--------------
Angiv ved et Rids, under hvil•. ~ Geoslan.d 
ken Skraavinkel (v), den saas: ~v \ 

45
o 

l » 
Eksempe : iagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, BeskatTenhed o.l.): _________ _ 

Rund genstand kraftigt gult/rødt lys 

(Tegn, om muligt, pu Papirets Bagside etDRids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):-----------

Lydløs, hang stille i luften ca. 3-4 min. 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:-------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: --------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, .. det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven' Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

l Tilfælck af Nedslag: 
lagttarer 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): -----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet 'led en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

Indsendende Myndighed: ___ :,.FS""N:..:.V!..:ÆR=. ___________________ _ 

Karakteristik af Kilden: ____ P_å_l_i_d_e_l_i"-g-------------------

Nedsbgssted bevogtes af:--------------------------

Form. 3622 

•·•·•'"'n-. .... ~...,.mq• -·-



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. ( 
· RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens N av n: 

Stilling: __ Alder: __;,f,_::o;___ Syn:--~~--'--
Adresse: 

evt. Telf.: 

{;;t Md. 

. Z' ~~~ 
Iagttagelsesdato: _vf1I9 lo Klokkeslet: (nøjagtigt?) 

Iagtta!f,et fra (nøjagtig Stedangivelse): 1'7~< Øl"h-v~-~7~fr.fCI.J 
/0v ~~ ~~..bo3--:r S~ ~VU< 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? --~.:......'-"'----:------------~-
Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

./v Gensland / _ . / 

«~·····- ~ ""n·-t..· lv~ Lvt-.L 
Eksempel: lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.):-:-----------

~~~ ~ .. L {:3 (?±__) ~ 6 ~~/c. 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): ------------

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: -----'·:?-:J'-1'--..{,;:_ ________ _ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: --------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven. Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ~9 .rrrv{ 

I Tilfælde af Nedslag: 

v 
lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):-----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):-'------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

';R Indsendende Myndighed:--------

~ Karakteristik aT Kilden: .~ 1 ~ • 
& Nedslagssted bevogtes af:----------------------------



N 
N 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. ( 
· RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens N av n: 

Stilling: 

Adresse: _, 

evt. T elf.: . 

Iagttagelsesdato: H! _j_ 19 8b Klokkeslet: 0015-0/00 (nøjagtigt?) J-OI{AL 110 

Iagttaget fra (nøjagtig Stcdangivelse): -""Bo~P..:.I.;;;;'E...;.L.::..-·----------------

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? ~N.:..;O::.ci,_,:J._.,Q'--_"N""'O""A.:..:D'-"V'-'e.::::ST:o...:...i ----------

Angiv ved et Rids, under hvil. 
ken Skraavinkel (v), den saas:. 

Eksempel: 

.~v Gensland 

.~ /0°-!5° 
lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): .5 T./ f. /VJE !l(;, liG .. 

DOt" EAJ /liJEL!.~ )-IE.Ri:. RdJO VAA OHb,-vEI AF 5Hf pARitt<t...ffl NlfJ 
51111 Hf:. YS. 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et"Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?): __ L.:/N~G::::t:.::.::_/L;::._' -----

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: Et~ A NoRD -NO/lDV fST HOO }JOROI/Bl 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: _!..:i JJ=b:.::E::.:tJ'-=---------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven• Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): -----------

I Tilfælde af Nedslag: 

v 
lagtlager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): -----------------------

N edslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):----------~ 

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa F al d: H vor beror de?-----~ 

~ Indsendende Myndighed:--------·------------

~ Karakteristik af Kilden:--------------------------

& Nedslagssted bevogtes af: -----------------------:-:::-;;;:==1 



~t'k:lKGt:~Kt.:MA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 

Iagttagerens Navn: i 

Iagttagelsesdato: _!}_j_5_ 19~ Klokkeslet: --=2:::;:lc:::.O.L5_ (nøjagtigt?) Hver aften fra 29/3-1986 · 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): Efter Knabstrup. Knabstrupgaard - efter Dram

strupviadukten i alleen. 

hvilket Verdenshjerne saas Genstanden? _,Ø'-'s"-t:<.''--------,---,-----------'----

Angiv ved et Rids, under hvil• 
ken Skraavinkel (v), den saas:. 

Eksempel: • 

~Gens~nd 
90 -v 

lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): Oval - orange c a. som 

stor st,ierne - størrelse variabel - varierende lysstyrke - blinker med 

2 røde lys. Gult lys i begge ender- tager facon så den ligner fly. 

(T egn, om muligt, p;u Papirets Bagside etjJRids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?): ..J3..a'llll.ger si li" men stllr og

så stille ind imellem. Brummer nærmest som et fly. 

Genstandens Flyveretning i Forhold til VerdenshjernernePbserveret med forskellige retninger. 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for FlyvehøjdenVarierende højde. 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at v 
gennemflyve en nærmere angiven• Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): Fra meget langsomt til m ege 
hurtigt. Rastighed som sådan kan ikke anslås. lagttarer 

I Tilfælde af Nedslag: 
N edslagssted (nøjagtig Angivelse): ~NO!..:::i.::lc.-::---=!i::.:n:.tg:..:e::.!n:!.....:n::.e::::.d=s.::l!:a:cgc:• ____________ _ 

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):---'---------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?_:._+:._ ______ _ 

Indsendende Myndighed: Flyvestation Værløse · 

Karakteristik af Kilden: Lyder meget troværdig, er meget sikker på obser~dtionerne. 

Nedslagssted bevogtes af:----------------------------

P'ortll. 3622 

....... \ll"'l 

""'~"""'" ..... -·- VEND 



Efter at have talt med ·anmelderen i nogen tid, meddelte hun, at hun som
me tider havde været i tvivl om, om der kunne være tale om fly. Endvidere med
delte hun, at hun sidste sommer havde observeret·to biler, der holdt parkeret 
med fjernlys tændt, således at lyskeglerne liannede 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 

~ ~nior•orgont-1 



(\J 
(\J 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

----Syn: NO/?H!1LT 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato~ ;}Q_j_J_ I9.k.L Klokkeslet: OotfS (nøjagtigt?) LOKPlL ((O 
• G . 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):. l BfL PA VEJ fRA HOVEN -7 5f<..Jt:A N 

( UD FOB F T VEJ S H' IL l DEA VI >n.; /O KH /t L Bod fi t S 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? __.5:::..·l:-------,,....-------------
Angiv ved et Rids, under hvil.. ~ Genstand 0 

10 

ken Skraavinkel (v), den saas: 3 5' ~ Lj O 
v 

Eksempel: lagtt;ger _ 

Genstandens t..:dseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaflen.hed o.l.): l . .STØRAEL.i.J5 /f l 

.SAHHf:IJL/b/Jc HEO f.JJ IENJJtS(3cLQ ser / .1 H lfi~S.TÆAJD /IE.O 

• [IJ ;{Eb/.EP:ORHE.T HÆLE IlF Ul ±H J,.Æ.JJ6Dt, 
1
'-re.NJJtSBO/..O.EJJ '' VIIB _ 

· , · J . "l{li&Lt:AJ ,. J-11.-·JJOJE. vllfii-Jt. uoBt.t5~· 
HABfuUJT t For?HoLO IlL HALEIJ t ROO Gut.t6 FARVE w 61 t?iU FRA w Rliffer 

{T egn, om muligt, paa Papirets Bagside et·, Rids over Ge.nstandens Form}. 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): /AJ&EAJ A (Jll:..- · 

• PA ~A0tJD M \?>ll-H'<DR'::>EL t{,A-IV OER IKKE 5llo~S. NO(;;,E.f OH EVI, J-YD 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: F R Il .S V l-lo O V LY/ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:-------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at v 
gennemflyve en nærmere angiven• Str'!kning eller Vin~el angi~et 
ved et Par Pile som hosstaaende): .SA s. 1 U\ 5' S t:: I<VIJOE:-11.. 

fLØJ ScfilOf:l..eS HuAn'<>r DG. foLGIE JoRDe~? liRui-WI/JG lagttager 
l Tilfælde af Nedslag: 
Nedslagss~ed (nøjagtig Angivelse):----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

_;;f (.HaH'FI HED .Ct.JP PE.R.. 9oot~z 

tN",EN FLYVAiiN& l OHRÆDE.r 

Pit"" O Er PA(, tEL DElJOE T/DSPv/JffT-

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?): -----------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ ...,.. 

'*- Indsendende Myndighed: ____________________ ..:_ ___ _ 

~ Karakteristik af Kilden: L }IS T SE.JLEB 1-1{2 D I<E.tJDSKt!:B r!L iJAwr~ATIG~J ':;,T&Ifi}JE.i?>ILl-E.OE:.Il 

& Nedslagssted bevogtes af: _________________ _;_ ______ _ 

36 o 1 o '5 z H t\11 f f5(, 
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SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

QTJ ~~. ~ l 

evt. Telf.: -----------

. 2!5 . //,53§" 
lagttagelsesdato: __ J .l:;_ 19 8 f, Klokkeslet: l 8 2 0 / (nøjagtigt?) 

. 7 
lagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): Sc....-- ..L~; "1:-<·i D Qr 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? -------.,.-------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. w ~v Gensland 
ken Skraavinkel (v), den saas: N~~ L ~ 

Eksempel: lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): _________ _ 

~c;/~z 4-~c~ ;~r/~"<-. 

· (T egn, om muligt, paa Papirets Bagside et·.;Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): ----------

~'jvz_ æ; 
l 

A-V-<-fJ".,_,_..f: ~...._hzVl O 'lo"' c:z>z.../ 
( ) ? / 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:-------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: --------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven. Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): -----------

l Tilfælde af Nedslag: 

v 
Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): -----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):-----------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

'jR Indsendende Myndighed: 

• Karakteristik af Kilden:---------------------------~ 
&. Nedslagssted bevogtes af:--------------------------

"- = 



~. ~"~c;_,____ f/1 __Lfl.-v«<-(o<-<-oi-<-f/;;{( Clclt-<-ch-

~ ~eec-f ~tkolvZ o( "~~ ,/c~cC<-~ , 0
/ 

1/7'1 . v v ~<M- ;u<-·1-f;,~<.. Vft-~ ~Vl.t-·<-~1 t/7 ,.<.c- L __ 
/ l . 

h /f~L L~'-~l--1-,...,___/ ~~ LfL-c,.ri'<CLcu;J, 

OrX.~!rv . 

/ 



~PØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 

Iagttagerens N av n: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: . ...:1-:.....·--------

Iagttagelsesdato: ..l.!i./_2_ 19~ Klokkeslet:--""'~'=

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): _ _;:==.::.:.::::L 

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: ~ 

~Genstand 
45° v 

lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): __________ _ 

Rund gullorange Bx normal stierne 

{Tegn, om muligt, pa. P•pirets B>gside etllRids over Genst•ndens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): -----------

FlØ · i r.et linie 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: Fra sydøst mod nordvest 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: -------------

HØjere end normale luftfartøjer 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ---~3",_,mu.,L,..·n ...... ,__,J...,·aa..l""t.__ __ 

I Tilfælde af Nedslag: 

~ 11 Sek._/ 
v 

lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): __ ...!.1-::..·---------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?): -~1-______ _ 

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa F al d: H vor beror de?-------

1-

Indsendende ~iyndighed: ___ ~F~l~y~v~e~s~t=a~t=i=o~n~Vi=æ=r=l=Ø=s=e~------------------

Karakteristik af Kilden: --~Noo·ø~g,;z:.twee.r;rn:J....._,f~l e:.;r~e:;"."a:I.Zn:ud.~..or~e~v(..ll..l. d.un,ue.:.~r~p.i!iåL..>s<;t".se~d!.Se~t'-'.-------

Nedslagssted bevogtes af: __ .~:.··:__ _____________________________ __ 

Form. ~622 

...... ,ln ... 
"""·~=l"'''ll(llll 



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. ( 
RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

evt. Telf.: _ 

iagttagelsesdato: J ;:L 19 ~0 Klokkeslet: O I!Oit (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): _-.!..F..:..:R..:.A.l..--_ • .:.6::-:;0~P"-'!u.t...!-L~------------

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? ......:Ø:...;5:...r'-· -----,------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. ~-~enstand 
ken Skraavinkel (v), den saas: u 

• v ~a c..A-
Eksempel: lagttager 

V Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.I.):_...:G:::: . ..:u..:L::....:..· ------

N 

BeSTOD A F ElV f!~ST &,UL f{fRAJ[ ( c.int1HfCNHJ:7) t u.:muuH VMi OHDtVt::1 

A-EEN STcPRRE GUp./G, URh'ft- HViS DIAHfTE.R. VtiR!ERf.OE :>J'-
LI:DF5 /tT OBJ o85EilvEOE.Q.i. b8JSTIJAJ() HYPP1br )triFTEDC siø(? rlt.LS[ 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et.Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?): /JJ&OJ t-r O il)lfl· fUt. 

{ ycJReT Pl V/.. cd oo)..S 2 /OO/t'1/'J..9 VI .S. /-lf;RE. EAJD JO JrH 

/IJ&gN St(YE/2 -;.o) 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: f.b5 l ~ VEC> l VAN S'(JJL/(;, ! (A 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: -------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): -----------

l Tilfælde af Nedslag: 

v 
lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): ----------------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa Fald: Hvor beror de? 

---------------------------------------------------.---.. -_-_-_--_-.-----------

~ Indsendende M yndighed: _ _:_l .:..:A...:(,:..I___:T_:A.:..:f,~E/2...:._ __________ +---+:r::+-:.---
• Karakteristik af Kilden: t: l 
~ 
& Nedslagssted bevogtes af:------.....,------------::::::;; 

,'1oorA&>~T o3 o o .3oz Ff8/o6 



Bilag til FTK skr. OP-2 209/UFO 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og .civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. ( 
RCS: 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

lagttagelsesdato: ...lfL/_11_ !9...li2_ Klokkeslet: 1814 (nøi'agtigt?) 1815 

lagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse):·~V~E;D~B~O~P~Æ~L·===]~~~~~~~~~------

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? _:::.S.!.YD~Ø~S~T!..!L'-'I'-'G~Rc:E.!.T!.!N=ciN~G"---------"S!..!Y.!<D:......_ 

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

x~ Gensland 

lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. L): GI!! , RØD, 81 A, GElØ~I 

KUGLEAGTIG MED EN HALE EFTER SIG KUGLEAGTIG 

(LIGNEDE IKKE ET STJERNESKUD) 
MED HALE EFTER SIG 

(T egn, om muligt. paa Papirets Bagside et Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. L?): EN FLAMME BAGUD 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: FRA ØST MOD VEST 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: FALDT KRAFTIG I HØJDEN 

FRA FØRSTE OBS 

Genstandens F art (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ----------- v 
lagttager 

ØST 

I Tilfælde af Nedslag: 
Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): BEDØMMES TIL CA. 1 O KM AFSTAND 1 O 15° OVER HORISONTEN 

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. L?): INGEN LYD/INGEN LYD 

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

Indsendende Myndighed:--------------------------

Karakteristik af Kilden: __ P~A:::.L:..:I.::.D.::.E::.L::.IG:....:(:.:.H::..A::.:R_F~L=-Y:..:C::E:::.R..:.T:::;IF::..I:.:K.::.A:..:T-'.) __________ _ 

Nedslagssted bevogtes af:--------------------------

Form. 3622 



1 5 OKt 1985 
SP-ØRGESKEMA 

til Brug tor mt!Jtære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 
observerede·» Raketter« o. 1: · · 

-,~~"'-"'"'=-=--___,.-..,.--::-:=· '( RCS: C H ODDEN IN'r-z 

lagtt~gcrens N~vn: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

lagtt~gdsesd~to: .. 6t&_ ~~~-Klokkeslet: 06/Y' (noj~gtjgt?) 
l.tgtt•get fra (nøjagtig Stedangivelse): '6e>Ai;Z. ']~IVIYe"~ Sr J//~0(/e · 

/J-700 J/eJr 
hvilket Verdcn:.:hjornc s.1.15 Gcnsta n den? _____ ..:.Vt._c::::.."J::..:..r ________ __" __ _ 

Ang1v ved et R.ids, under hvil. 
l<tn Skra~vjnkd (v), den sa~s; 

F.ksernpcl · • 

~Genstand 
v 3o"-?b.-

lagttager 

Genstandens Lidseende (Form. Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): ~ So~ c?'IV' 
. #4L-Y c/~-9-.('. ~7"-i:'eÆ-r L..Y.!~IV~c ~@o~e-r. ~r~ 

/YJC:l> e:r ~.er 01"'/ÆI'M .. //r-6G/Y' VtJ.{T~;Y/IV<. 

(Tegn, om muligt. p» P>pirets B>gside et Rids over GenSI>ndens Porm). 

Genstandens Opførsel j Luften (Eksplosioner, Rag, Lyd o. l.?): 

.:E.L:/.Y.t:'IJ:'~. J(-?...V.O~r._ iZ__Oc:....:/V..:.._..:.::L::...::Y.:....:;a~, __;_ ________ _ 

Censtandens Flyvc.retning i Forhold til Verdenshjornernr: J='e/9 J..1Si:'.ST /l?olY-6.r7 

Oplysn1nger, der kan give Holdepllnkter for Flyvehøjden:--------------

/17€0 t!:/Y" Hl'9-.tna~ .so~ sr -:7C7"PLy' 

Gensianelens Fart (evt. Ant.1l Sekunder, det tog Genstanden ~t 

gcnnemfly.ve en nærmere angiven. Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

"" Il~~~--/ 
~ 

lagttager 

l Tilfælck af Nedslag.· _:-.-

Neds}agssted (~øjagtig Angivelse):-~-----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
·.,,;,givet ,•ed· en Skitse 
som hossiaaende: 

Genst~ndens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. L 7): __________ ___:_ 

Hu nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa F~ld: Hvor beror de? _______ __:_ 

' F.S/Y' .&'k~ci:'\..1 I ndscnd e n de M ynd j g hed : _.!_,::_:.!__::::.::::::.!:....:::.:.::=-..::..----------:--------:-
7/t...St;,f/C!'~~ .::ri.> ~i/.C'??i:: 

Kuaktemtik af Kilden: T' 

N edslaussted bevogtes ~r: 

Forrn. 5622 

2-30 

,, •. IIUHtf.., 
•'"""''f'll• .... lnntu uuu . .-

Bilag 



1 5 OKT. 1985 
SPØRGESKEMA 

til. Brug tor m tittære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 
~bserverede »Raketter« o. L 

'(RCS: CHODDEN lNT-2o2o9) 

r~gttagerens N~vn: T S 
Stilli~g: 

Adresse: 

lagtt~gdsesdato: /.J ,/Q_ t9B5 Klokkeslet: o6/.!J-:- (nej~gtigt?) :TI'? 
lagttaget fra (nøjagtig Stedan~:ivelse): v'cSr..t./Ge" .S/i:>c--~ ,.s<,.;ytJE;(!.SkøY 
Vlfwo.i.MV"c:J #3~~1/vt; 

l hvilket Yerdcn,;hjørne sa.1S Genstanden? v'ssr 
Ang•v ved et Rids, under hvil· 
ken Skraavinkd (v), den sa.1s; 

Eksempel· 

»~:enstand 

lagtlager 

Genstandens Udseende (Form. Farve, Størrelse, Besbffenhed o. L): ~eg~/#l~r 
'"&4~ Au:::-.c -~~o :B"T~t:/1/()c:-- o~C;/I"er ,?.P a..v<Pv~C 

·.LY.sa!Vot: · p,e;,e_vs. s~.eG~se-- et(_ / #? .A: J>/19/IIGTZ:.< 
- · /11GD elV Æ:.lfkGTL.it;tVSVoE tJoSTel>NINt$ . 

(Tegn, om m'uligt, po> P•pirels B•gsiCle et Rlds over Genst•ridens· Porm). 

Bilag 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Reg, Lyd o . .l.?): -----------

__ E_~X,~~il(l) ~--_(_!}tV()-eer VLJG/V ~ 04j L Y.O 013Ss~ v'-9~ee/V' //,r; ..e 
---------------------------------------?~;;'9~~ /.?~b S/N 

·-----·--------------II'UN/)1 Oq bt::-7 t/19.<:' 
Cen:<tandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: -"?().l> ~.S r 
Oplysninger, der kan give Holdepllnkter for flyvehøjden:-------------

PJC:L..L-C:IJ? /oo 4 .?po ~ 

Genst.:andens fart (evt. Ant~l Se.kunder, det tog Genstanden at ~· l l Sele../. . 

gcnnemfly.ve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): .5oft? 6:T ?eor>li!t.PL..')/. 
. · lai'ttager 

l Tilfælck af Nedslag: 
Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):_---:--_·_.-------------------

Nedslagsvinkel (u) 
.1t1givet ,•ed en Skitse 
som hossiaaende: 

Genst.:andens Opførsel i Nedslagsejeblikket (Eksplosion o.l.?):----------'--

llti/vL>G"N ~<!?'<:. ~e.rT 

13LcY ot>mÆ.f:lc'<f'CJ/S? 
• 7>11 6t:IVJ7~tJG'IV. 

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l sa.:a F~ld: Hvor beror de?---------
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Bilag til FTK skr. OP-2 209/UFD-153 1 5 OKT. 1985 
SPØRGESKEMA 

til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 
observerede »Raketter« o l 

. • (RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens N av n:. 

Stilling: Kasernearbejder Alder: --=.5.=.8 ___ Syn: _;.;.no;:;r:..:m;.;.a:.:l:..:t;___ 

Adresse: 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: .LL./ ...lO.. 19...!l5. Klokkeslet: .J.0M06"'2u.O __ (nøjagtigt?) 

·Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): __ B_or_r:..l:... s'--s..c.k:.<.y..:d..:e..:t.=.e;:;r;:;ræ;:;n...;.... ___________ _ 

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: • 

~Genstand 

v 450 

lagtlager 

over horisonten faldende 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): Rund genstand diameter 

ca 1 m flerfarvet j ldhale 

· (Te~, om muligt. paa Papirets Bagside et Rids ove~ Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?): _ _....iun~ge...,nLI-is:ut..~:ø:t.,j~----

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: _,_f:cra:::.....:S:o.V'-"m""o'-"d'-'-'N""Ø ______ _ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehejden: ---------------

Genstandens fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven' Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

I Tilfælde af Nedslag: 

d t 

lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):----------------------:--

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

f-br nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?--------~ 

Indsendende Myndighed: __ _,B"'o.ur._.r...,.i..;;su.l_,.e~j..._r'"'eun _________________ _ 

Karakteristik af Kilden: ___ ;.;.Nø::.ga..t:..:e:..:r;.;.n:.....:.i:.:a:..=g!..:t:.:t.::a2g.::_er=-----------------

Nedslagssted bevogtes af:--------------------------

Form. )622 



..... ..l. ..l. U. '::::.f .... ....... ....... • ' • ' ....... ~... • ..... • ... - .... , , -. - ... _, 

SPØRGESKEMA· 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 

Iagttagerens Navn: ---·----------·-·-----------

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: _]:_':!_j }:.2 . 19 .. ~'
Iagttaget fra (nøjagtig .:>tc:uan><•v 

--·---------------

__ Syn: normalt 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? -~;tcl._Sl92_ gradoe:r:). ____ _ 

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

~~Genstand 

lagttager 
ca. 15 grader over horisont. 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.):_!!?~~~~-ø.rr_e end Venus. 

-~~eead_e_: Før~t f. de_x:~:f_!;er _ ~ 
akse. Farve: rød 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etDRids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?): _ Stillestående i ca. 2o min, 

me_~s_:'~~~ _v'::r._ier:nde 1yss_txr_!<.:_,_~:::e_!.ter -~-angso~evægelse mod _ _Y.~s_t_. _ 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: Lag_g_:3omt m?d vesi;_! 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter fqr Flyvehøjden: I_~g~tag~~~::__:r_urderer ~standen til 
2o km. (Der er ingen holdepunkter for dette,) 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven' Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): 

I Tilfælde af Nedslag: 
Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): 

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en· Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?): 

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? 

v 
Iagttager 

-------··-------------·-------~~~~~~~--~~-'---------

Indsendende Myndighed:--------------------------

Karakteristik af Kilden: !::0~_!'dig -: __ god_:!:_agttag~-----------------

Nedslagssted bevogtes af: 

Form. 3622 



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 29 Normalt Alder: ____ Syn: ____ _ 

Adresse: 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: --.Z!!/.1_ 19 84 Klokkeslet: 212oB (nøjagtigt?) 

I agttaget fra (n ø jagtig Stedangivelse): __ H_j::..e_ma_dr_e_s_s_e_-_v_i_n_d_u_e_m_o_d_v_e_s_t ______ _ 

l h v i l k et Verdenshjørne s a as Genstanden? _ __:V..::e:.:s:..:t:.....::n:.:o:.::r.:d:......:v.:e=s.:t _______ -'-----

Angiv ved et Rids, under hvil•. • ~v Gensland 
ken Skraavinkel (v), den saas: .~ 

Eksempel: Iagttager 

Genstandens Udseende (FSfm, FafJe, StJlelse, Beskaff~6hed o. 1.): 

2) sort mod himlen 3) N/A 4) fast form. 

Svag bevægelse i cirkel. 

Meget højt 

l) Frugt fra ahorntræ 

(T egn, om muligt, P•• P•pirets B•gside eti)Rids over Gensbndens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):-----------

Stod stille i cirka 25 min. og forsvandt derefter mecet burtiet mod øst. 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: __ ...,:.Se.;;_o;;.v.:.e;;.nt;:::.o:.:r:._ _____ _ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: --.!!NiL/.nA..__ ________ _ 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Gensbnden at 

gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

I Tilfælde af Nedslag: 
farttarer 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): __ ..;N~A2---------------------

N edslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?): ____ N:;,/~A::._ _____ _ 

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?---'N~/~A!1..------

indsendende Myndighed: _ _::.F.:;:S::;NV..:..:=.IR::_ ____________________ _ 

Karak te ristik af Kilden: ---'N~o~rmU!!laa.l:..•o.....:R~aa.tJ<.~&J· O.:JIJ~~;o.l=-t:.....;t!<.iæ=..nk~e.."nt.:.d4;lle.., • .__ ___________ _ 

N edslagssted bevogtes af: _.....:.;NL/.::A~·-------------------------

Form. 3622 



POLITIMESTEREN 
I 

GRØNLAND 

Grønlands Kommando 
393o Grønnedal 

f , .i r r!:. 
! 3L// t/ 
r . . -J . ,.v 
: i l. . . . ' j 

l ----- ·-~-j 
Godthåb, den 26. februar 1981 

Journal nr. Hj .nr. 06.03-2/81 
(Bedes anført i skrivelser denne sag vedrørende) 

Deres j. nr. 

st/mm 

I tilslutning til den herfra den 2. februar 1981 frem
sendte beretning fra politiet Thule Air Base vedrørende ob-

./. servation af lysfænomen den 5. januar 1981, fremsendes her
med ·en supplerende beretning fra politiet, hvoraf fremgår, 
at et uidentificeret flyvende objekt på det pågældende tids
punkt tillige er observeret på de amerikanske styrkers ra
daranlæg. 



POLITIET 
Box30 

3953 Godhavn 
-------Stempei-----_J 

Ugedag og dato 

• OKT J983. 

.J s-

:····-;::-·--, .. -·-r· ...... -- .... ·----- ........ _...1 

l l . l r / r 1·- ''J,. 
~ ... : )..-: ·-~· j • l l . 
i '.· . 
f . 6&/. o2 ' . r· ·• :' :-· ... -. . l l i :: . .: ;_: _- .-: ,. :~ ) 

L .•. ·- • -- .. _, • ----..... ·---· ._ •• J 

RAPPORT 

11111111111111~, boende 
der skulle have observeret 

en uidenficerede objekt -UFO- fredag den 21. OKT 1983 kl. 
ca. o425 fra Alderdomshjemmet, Estap avk., 3953 Godhavn 
sammen med en anden pige blev i dag kl. lo2o personligt 
kontaktet af undertegnede. 

Hun forklarede, at hun havde arbejdet fredag nat i 
" •• ·: ...... ..-:-1o'-· ... ""-""'~·~.:-~ 

alderdomshjemmet som nattevagt sammen med en anden pige 
ved navn · hvor hun kl. ca. o425 observe-
rede en objekt en meget lysende lige over horisonten syd~ 
øst f'or byen og meget langt afstand, medens hun kikkede på 
den nærmede den sig, hyor den til sidst meget klart. Deref-
ter samme position i ca. l times tid. 

havde også set dette. Afhørte havde i 

første omgang troet, at dette var synsbedrag, med da denne 
pige også .. kunne se den var hu~ klar over, . .at,_",:i~ette var ikke 
synsbedrag. I dette l times tid havde denne objekt flyttet 
sig ca. 4o cm mod syd. 

!'ledens hun kikl<ede på denne objekt bemærkede hun, at 
der var tre person1ignende skikkelser i selve kuple, hvor 
oce to yderste var helt sorte og de be~~ede som om de ar
bejde i et eller andet. Men den midterste havde ikke bev.æ
get og dennes hoved var sort og kroppen var helt rødt og 

underkroppen også sort. 
Afhørte havde åbnet vinduet for at prøve, xk om der 

hørtes nogen lød, men kunne intet høre. Pludseligt farer 
objektet i meget hurtigt fart mod hende, hvorfor hun gem

te sig og flygtede til andet værelse sqmmen med 1 

Da de kikkede ud igen var den standset igen og holdt den 
p .J 50 (3{67) 
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i lufteno 

. Al. o53o begyndte den at bevæge sig igen, men denne gang 

opad, hvor den fortsat og forsvundet helt. ~fter ca. 5 min. 

efter kom den pludseligt igen på samrne position igen, indtil 

kl. o55o. Og denne gang fors~andt den igen opad i meget hur

tigt fart. 

Senere havde de ikke set objektet" 

ir--":· 

\ 

-' p a. 
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POLITIET 
'Box97 
3913 ANGMAGSSALIK 

N O TIT$- vedr. observation af en lys
fænomen fredag den 21. OKT 
1983 kl. 0200 - 0300 

....... , der havde hjemmevagt 

;~~!kaldte undertegn~de over radion den pgl. nat kl. 0200 råbende 
~~:* :~· ·, . ' 

o v e r t j e n e s t e r a d i o e n n l J!llØilbU L LtJ8llilL za . , d u v i l n o k i k k e t r o p A 

mig, jeg ser en UFO mellem Kulusuk og Kuummiut". Jeg anmodede 

ham derfor at han kører forbi _mig, sAledes jeg kunne tage nogle 

bl,l,lader, hvilket han gjorde. · ~ 

Lysfænomenen blev herefter ogsA af mig observeret pA samme 

t:ed, som ovenstående opgivet, men nærmere Kulusuk. Lyset er ret 

r oig var meget srtørre en alm. stjerne, og var meget klart. 

havde den under observation ·i een time uden at den reagerede 

eller pA noget andet mAde flyttede sig fra sit position, hvorfor 

jeg kørte hjem igen. 

Næste dag var den der igen, hvorfor jeg troede, at det vat 

tjernen, men trejde dag var.den væk • 

. [)en 26 .. OKT 1983 kl. 0223 havde pb; obser-

veret et lignende, men havde i døgnrapporten beskrevet, som ~ære

nordstjerne. 

Jeg vedlægger negativet, som kan fremkaldes . 

Jeg har taget flere billeder, men havde fået rystelser, hvor

for de~ kun er, som ikke var rystet. 

Vi har desværre ingen blanketter l skemaer, der er beskrevet 

i. P o l i t i m e s t e r e n s D a g b e f a l i n g I n r . l 4 . 

POLITIET I AMMASSALIK, den 05. MAJ 1984 

p 80 



Hj .nr. 4o6 .oJ-12/84. 
mv/mdu 

Fremsendes til Grønlands Kommando, Grønnedal til orientering vedlagt de i 

rapporten ·nævnte negativer. Jeg skal anmode om, at disse returneres efter even

tue:I;i"~rf~yktågning med henblil~ på genudlevering til stationslederen. 
' ~ >' ~ 

POCITIMESTEREN I GRØNLAND, Godthåb den 22.roaj 1984. 

~
.i K l Jr.nr. 
L- 35"1. 2 

Wl 5!) · 2 9. ;1ft, J B 4. 
·---'---'------' 
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Bilag 2 til GLK skr. TTJ 351.2- 0187 af 18 JUN 1984 ~ 

r 
o4>'6m 

90502 G;LK GO 
TIL GLKi. 
VEDR. INDBERETNING OM lAGTAGNE LYSFAENOMENER-

J) )( 

DET ER IDAG KOMMER TIL POL. KENDSKAB, AT ~- , 
35 AAI~ ,• FREDAG D. 21. OKT. KL. CA. 0425 HAVDE lAGTAGET ET LYS
F A E rWN EN. 
P G L • E R : I D A G B L E V E T A F H O E R T , H V O R H U N O f' L Y$ T E ;· .A T H U N H A V D E B E -
MAERKET: OBJEKT. OEST FOR 8YEN FLYVENDE I LUFTEN, HVOR DET VAR 
KOMMET NAERMERE TIL BYEN. 
OBJEKT. HAVDE STAAET STILLE I' LUFTEN I. CA. 1 TIME, HVOREFTER 
DET PLUDSELIG FORSVANDT. 
AFH. BESKRIVER OBJEKT. SOM EN - UFO - MED STAERKE ROEDE OG GROENNE 
FARVER MED 3 MENNESKILG. PERlONER. RAPPORT OM IAGTAGELSEN 
VIL BLIVE FREMSENDT. 

r 
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POL. I GODHAVN D. 25/10-83. 
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Bilag 3 til GLK skr. TTJ 351.2- 0187 af 18 JUN 1984 

r 031352z nov 83 

b t 

t 

. ·- '"'-" ....... , ..... ..._"l 
...... .._..,. . ,.,.". -

politiet i egedeeminde har oplyst at tire paalidelige personer 

i egedasminde har obs en flyYene genstand to gange. 

';i;'c: 
....., r '-/ 

foerste gang 022145z til ii022215z. det andet tidsrum er ukendt. 

ligeledes har et skib i farvandet obs en .._. lyøkejle i Skyerne. 

de to foerste obs drejet sig om en genatand som bevaegede sig 

lan~somt og viste roede lyø samt et kraftigt hTidt retnings

bestemt lys. den foerste genstand !orm beskriv•s som aflang 

(luftskibaform) og den anden som ,_,kuppelformet. 

fic bgaf oplyste at der ikke havde vaeret noget at obs paa 

radar i det paagaeldende tidsrum. 

politiet i egedeaminde blev anmodet om at optage rapport. 

b t 
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Politiet i Egedesminde 
Postboks 222 

3950 Eoedesminde 

Ugcd•11 og d>to 

------Stempel-------' 

L.-·-----·-- ·------·-·· ------

RAPPORT 

pnr. 

&•llllllllllll!lllflll•henvendte sig d.d. kl. 191+5 til mig personligt, 

idet jeg i anl~dning af anden politiforretning befandt mig p~ 

Wille Brnndtsvej, Egedesminde. 

Han forklarede, at han i tiden mellem kl. 1845 og 1935 d.d. 

fra sin bopæl havde observeret 2 uidentificerede objekter over 
fJ!ani tsokøen. Iagttag(~lserne var gjort wammen med 3 andre personE 

Den først UFO havde han holdt under obs<?rvation i en. ~ ti

me fra kl. 18'-~5 og havde form nærmc~st som et luftskib. 

Han s{) først et hvidt lys højt oppe i luften over i'-'iani tsoq

oens fjGld. Objektet lyste med et hvidt projektørlienende lys 
ned i vandet mellem Manitsoq og Angissoq og rettede derefter pro 

jektøren mod fjeldet på Manitsoq, hvorefter den lyste i nordliG 

retning. Objektet lignede nTrrnest en kahyt og efterhii.nden blev 

der vnndt flere hvide lys, m<1ske /4- - 5 på stribe. Derefter tænd
tes en meget strorkt hvidt lys ovenp;1 objektet. Det lJ.gnede nær
me~t en toplanterne på et skib, men til forskel herfra, havde 
dette lys n<r.rmest karakter af en projektør, der ly:~te meget kraf 
tigt fremad. Dette .lys sad forrest på objektet. Genst::.nden begyn 
te nu at bevæa;e sig mod noret, for hereftc·r at forsvinde i nævnte 
retning, ca. ~ time efter første observationstidspunkt. 

Da objektet var forsvunqet bem·rkede anm. nu en anden gen

strmd over H::mi tsoq-øen. Denne; genstc-md havde form af en rund, 

boldlignende gens tand. Den dul·d<ede pludselig op bag ved r.-rani t.soq· 

øen og var oplyst med et hvidli~t lys. Objektet lyste nu ind mod 

land ( Ausiai tøen) og herc:fter mod Nani tsoqf,jeldet • Objekt<·t be

fandt sig ogs~ et godt stykke over vandet og begyndte at bevæGe 

sig sydpå i langsom glideflugt, samtidig med at den dykkede let 

nedad mod vnndet. p 350 (l/69) 
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Den satte nu farten lidt op og pludselig trnndte den 2 røde lys, 

der lyste konstant og var· meget skarpt. Lyset blev tændt nedenunder 

objektet, og dette skete ca. over Kajoq-øen. ~itr ,ks efter blev der 

tændt et nyt hvidt lys nedenunder de 2 røde lys. Dette lys var væ

sentlig skarpere end det oprindelige hvide lys. Objektet forsvandt 

herefter sydpå, hvor det forsvandt ca. kl. 1935. 
Anm. som hans 3 øvrige mediagttagere bnnægtede, at de kunne ha

ve taget fejl af et skibs lanterner, ligesom de 2 røde lys p~ det 

sidst oberverede objekt kunne være lanterner ved havneinds jlingen 

til Egedenminde. Disse lanterner blinker iøvrigt. 

Objekterne var så langt over havets niveau, at det ikke kunne 
dreje sig om søfartøjer. 

J\.nm. eller de øvrige havde il<ke hørt motorstøj fra objekterne. 

Såfremt det havde været luftfartøjer af den gængse type, ville de 
have kunnet høre det, idet ..,fstanden fra observationsstedet til ob
jekterne skønsmæssigt udgjorde ca. l km. 

Undertegnede foretoe herefter i tiden mellem kl. 2000 - 2050 
observationer forskellige steder på byens højdepunkter sammen med 
anm., men herunder blev der il<ke gjort observationer a:f interesse. 

Pa. 

Grønlandskommandoen ved vagthavende officer tlf. underrettet 

kl. 2130. Han kurine oplyse, at der på nuværende tid;;punkt ikke var 

indløbet andre meldinger om UFO'er over Egedesminde. 

Egedesminde Radio ligeledes kantaktot og underrettet. De hnvde 

heller ikke modtaget meldinger om UFO""er. De kunne oplyse, at flg. 

skibe var anløbet havn i J~gedesminde indenfor det relevante tids

punkt. l) "Bistrup" kl. 1915. 2) Passagerslci bet "Tugdlik" kl. 191+0 

fra Jakobshavn ':ors-·3) p/k "Elith Knudsen" kl. 1945 fra Christiansh'åb':; 

Ingen t~kibe var urlsejlet p<'l det relevante tid:-;p~mkt. 

Grønlandskommandoen meddelte tlf. kl. 2215, at der ingen luft

fartøjer havde været i området pu det påg. tidspunkt. Derimod var 

der så sm~t ved at indløbe andre meldinger om UFO'er i området om
kring Egedesminde, men det tillagdes på nuværende tidspunkt som ryg
tedannelSJ?r. 

Egedesminde Radio meddelte tlf. kl. 2215, at man havde haft en 
opringning fra KGI1-skibet "Orsiaat", Godth.:1b, hvor besætningen kort 
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før kl. 2200 i dag havde observeret et meget sknrpt hvidt lys oppe 

i skyerne over Outdlissat. 

·net skal dog bemærkes, at det ikke var i den anledning, at be

sætningen opkaldte Egedesminde rladio, 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 fortal te om ovenm:.>vnte observationer. 

''Orsiaat" skulle løvrigt anløbe havn i Egedesminde 1 morgen. 

F 

-/ 
/ 



i Nlf.tJIC. "NU H~R JEG ENDELIG SET UF0 1 ER ••• " l • 

'•' ' . .: 

. . . . , . Mandag d. 14 November 1983, Kl. 43 01- ••• 
3SI.~ 

fig.1.: Der var to lysende ol~ter, de kom fra Øst til Vest hverr. 

gang, fra store Malene til Nordlandet. Jeg lå i min seng 

og konne ikke sove~~å drejede jeg hovedet OD imod vinduet 

for at se om det var blevet stjerne klart, eller om det ~ 

evt. var blevet bedre vejr. Ca. 2 sak. efter jeg kikkede 

OD kom der sen lysplet, lidt stærkere end en stjerne, så 

tror jeg at der er et stjerne skud, men da der kommer en 

lysplet mere, oaralelt med den anden men lidt bagude,for 

jeg oo og åbner vinduet, jeg ~etrakter dem længe(Ca 4-5 

sek.) Så tager jeg kikkerten Jor at se om det skulle c"~ 
hjælpe, men de var stadigvæk ~ige utudelige, de fløj 

meget upræcist, og til sidst ~rysede de hinanen, og 

forsvandt.Ooservationstid. ; 7-8 sek. 
-ig.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, jeg orøveda at se efter dem i kikkerten, men 

jeg kunoe ikke fange dem, og så så med øjnene igen. 

De forsvandt hurtigt igen.Ooservationstid. ; 4-5 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 oå him

len igen, så ville jeg ikke ligge her inde mere. ~eg 

hører to personer snarke nede oå 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 uer omkring 5oo-6oo moter oppe hvergang) denne 
... 

gang var der 4 lys samlet~i en række, om farten kan jeg 

ikke sige aedet end de var 3 sek. om at komme fra min 

blok og langt ud over vandet ved nordlander, og det er 

hurtigt) jeg åbnede vind~et for at kalde på de to mænd, 

jeg råbtfalvhøjt.:"Se der,se der" og peger op oå lysene, 

de to mænd vender sig nervøst om og err i retning af min 

arm, men de fo~vinder 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 i~ke, 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. gik jeg ud af 

det røde etage hus og op oå fjeJdet bag min blok og mill. 
lrJdgttet 

6 
barakken. 

Nov. 1983 
l.it.J.et G 

Ddt~.<· 

fortsættes ••• 



-Nu er jeg meget interse•et inufo fær.1omenet" • Jeg har 

læst en del · forskellige artikler om sådanne opserva

tioner~ så jeg var helt ivrig. Je~ stod der oppe i ca. 

1o-15 min.~da der viser sig noget igen ~det kommer sta

dig ude fra øst~ eller nærmere betgnet lige over store 

Malene denne gang var der kun sen , den kom ganske langso~ 

m~ hen over byen jeg brugte ikke kikkertec fordi at 

det. nok ikke ville hjælpi særlig meget, da denne ene er 

væk kommer der tre til i denne form. =t ~ :I 
Det sker en gang til at de kommer · e • 
over igen,henholdsvis 1, 2 ell. 3. --------~f~~tnin 
Ben næste gang d411bz noget, sker det ude fra malsne ~-· 

bugten , de kom samlet op fra ftgden~af 

de fløg i denne form .: 
De vendte og vred sig som 

en vand dråpe i langsom 

gengivelse. 

~u vidste jeg at der var 5 

lys, så jeg havde nu noget at • regne med. Der ~ik omkring . ~ 

~ 

~ ...... ~ 
~ U' C4XI':}·, 0-ut- So (Y) 

e.t- kv~ 

2o min. imellem hver opservation. s' jeg havde næsten 

vændet mig til hvornår de ville komme frem, og jeg vidste 

at de ville komme ude fra malsne af.~Hver gang at de flæj 

over, kom der en projektør lysende op imod demigpe fra~ 

vandet huor der lå en trawler og lyste ntd på vandet, så 

hvis der er nogen som ~åske også har set de~,så er det 
.r -... 

manden ved projektøren på den trawler. 

Alle de gange jeg så dem \!::DW\der ikke en lyd fra dem. 

de sidstelgange 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 --._!J: ~-tm.. 

·::::·...:...._ n e d e f r a 
der bare vippede heletiden. 

Jeg tænkte om det kunne være en fugl 

eller flere, men de kan ikke flyve så 

roligt og ~~ikke så hurtigt. (v.u!. a o~ion). 

Kooier sendt til : 

Polit,iat.'

o det eller ej, dann• beretning ar sandfærdig• 



,.·.~-~ ;;.___--y 
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Fortsat den 2o. JAN 1981. 

Der er her til l<antoret indløbet oply~ninger om, at fly
vende udentifiserede objekter meget ofte ses observeret i 
forbindelse med, at der f.eks. i et område har været jordskæl 
eller f.eks. vulkanudbrud. 

I den forbindelse skal det nævnes~ at der dagen før nær
værende observation blev registreret et jordskælv i 1D.ledi
striktet, hvilket vil sige den 5. JAN 1981 kl. 1447 GMT (kl. 
lo47 lokal tid for TAB). Positionen for jordskælvscentret 
var 76,o8 N, 67,82 W liggende lo km under jvrdoverfladen, 
styrl\.en var 4, l mål t efter Richterskalaen. 

Nærværende jordskælvscenter er beliggende nøjagtig 5o 
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. 

Fortsat samme dag. 

Det skal bemærkes, at undertegnede den 5. JAN 1981 kl. 
13o5, straks efter anmeldelsen, talte med , J-

Si te, foi~ at høre, om man der på radarstationen havde obser
veret noget, hvilket ikke var tilfældet, idet man nser den an 
den vej". 

Endvidere l<ontaktede jeg RAPCON kl., 13o8. Heller il<ke 
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 Nord
polarområdet. 
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Genstandens opførsel i nedslagsøjeblikket (eksplosion o.l.?): 

/ Har nogen fjernet rester af genstanden? I så fald: Hvor beror de? 

. Indsendende myndighed: POLITIET PÅ T.IIDLE AIR BASE, 397o Dundas. 

Karakteristik af kilden: 
Nedslagssted bevogtes af: 

Evt. rids og/eller særlige bemærkninger, der kan være af interesse for 
sagen: 

Rids af genstanden tegnet af iagttageren. 

( 

.~ 

l 

\j 
J 



/POLITIET 
THULE AIR BASE 

3970 DUNDAS 

1 6 JAN. 1981 

S P Ø R G E S K E M A ~?-3''' ~ft-;] 
til brug for militære og civile myndigheder ved"afh~~~~~~~~ -

ve red e" raketter" o .l. 

------------------------------------------------------------------------
Iagttagerens navn: 

stilling: 

adresse: 
evt. tlf.: 

masldnfører 

Iagttagelsesdato: 5 /l 1981 Klokkeslet: 125o (nøjagtigt?) ca. 
Iagttaget fra (nøjagtig stedangivelse): P-Mountain-vejen, hvor iagtta
geren kørte mod øst-syd-øst ca. 8oo m øst for DET-3-vejen. 

I hvilket verdenshjørne sås genstanden? ca. sydøst til ;;yd, 
Angiv ved_ et rids, under hvil
ken skraavinkel (v), den sås: 

Eksempel: 

~.G4e:s~and 0 
~ 5 ca. 3o ~ hvor den 

I t•t svandt bag fJeldet. ag ager 

for 

Genstqndens udseende (form, farve, størrelse, beskaffenhed o.l.?) - Tegn 
om muligt på tilføjet papir et rids over genstandens form: Se side 2, 
hvor iagttageren har tegnet genstanden som en firkantet,flammende flade, 
der faldt lige ned. Den lyste flammende som en mellemting mellem rødt og 
hvidt, henimod gulligt som et julelys. Den trak ingen "hale" efter sig. 
Størrelsen: "Den virl<ede stor", og iagttageren tænkte på heli1<opteren, 
som han troede faldt ned. 

Genstandens opførsel i luften (eksplosioner, røg, lyd, Ool.?): 
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 iagttagelsesret
ningen, klart i vejret, ingen skyer. 

Genstandens flyveretning i forhold til verdenshjørnerne: ca. søt.S 
Oplysninger, der }~an give holdepunkter for flyvehøjden: kan ikke oplyse~ 
men iagttageren havde en fornemmelse af, at det var "tæt" på, d.v.s. 
3-4oo m. 
Genstandens fart (evt. antal sekunder, det vek. 
tog genstanden at Gennemflyve-en nærmere 
angiven strækning eller vinkel ane;ivet ved 
et par pile som hosstående): ca. 2 sek., virkede som 
11 norm_al t" faldende, og ikke hurtigt som et "stjer- iagttager 
I tilfælde af nedslag: neskud. 

Nedslagssted (nøjagtig angivelse): Iagttageren føltb, at genstand~n 
fladt ned uEd 90 , og at den maske 
- hvis den ramte jorden - ville r~ 
me 5-6 km fra iagttagelsesstedet. Nedslagsvinkel (u) 

angivet ved en skitse 
c:"m h"c:c:+~Pnr1P! 

~'-'r.::• 
. 

h 
~-· 



POLITiET 
THULE AIR BASE 

3970 DUNDAS 

frcda&, den 6o FED 1981. 

F O R T S Æ T T E L S E S R A P P O R T 

Basecomnand er 

vedr. lysfænomen iagttaget ved Thule 
Air Base den 5. JAN 1981. 

te mic den 22. JAN 1981, at chefen fo 
:.tvdc ob::;crv(~rc:t det flyvonde objel~t/ly;;fmnomonet på 

deres radar den pgl. dag til trods for, at jeg ikke var blevet 

undern:ttct derom, da jer; straks efter den telefoniske anmeldel· 

se hertil, rettede telefonisk henvendelse til MJi;iJLII,Illt, 
var imidlertid bortrejst på ferie den 22. 

JAN l9E31. 

~~~~~~~~e~, har i dag 
til undertegnede forklaret, at man den 
5. JAN 1981 kl. 135o på radaren observerede et uidentifiseret 

flyvende objekt i retning af 165° retvisende fra basen (24o0 

fra magnetisk nordpol). 

Afstanden var en. 15 nautical miles. 

Hastigheden var meget langsom, idet det bevægede sig mod 

øst med en far·t af 2o-~o knob. 

Fra den specielle radar, objektet blev observeret, er det 
umuligt nøjagtiet at sic;e, hvilken højde, objektet befande sig 

på, men det var mellem 2.ooo og 3o.ooo feet. 

I\'1ed hensyn til objektets størrelse oplyses det, at det gav 

ca. samme sir,nal som hvis det havde været et fly af typen C-141 

Objektet blev observcreL på radaren i 2o-3o sekunder. 

? oplyser p& forespørgsel, at årsa&en til, at jeg 

intet .fil:: at vJcle ved min henvendelse til ~-•11111 den 5. JAN 198: 
sandsynli .c;vi s er den, at r:mn ikke ønsker a t oplyse om .noget, 
11 der jJd'..c· bør vmre der", iclet det ofte ro&nc:::; for en fejl ved 



, :Pø!M*?Y"/ 

/' 

l radarc21. Endv1dere er sådanne radarobservationer ikke sjældne, 

idet man gennemsnitlig en gang hver anden til tredie uge har 
11 et s:Lc;nal, som il<ke bør være der. 11 



GLK den 2/3 1981 

Kommentarer til indberetning fra Politiet Thule AB vedr observation af lyssignal. 

Det fr~mgår af oplysningsskemaet at l ca 125o lokal tid iagttager et 

faldende lysende fænomen i SØ-lig retning og kl ca 13oo (tidspunkt ikke direkte 

anført) informerex Politiet TAB om fænomenet, der af HJS antages at kunne være 

nedstyrtende helikopter. Det fremgår ikke om Politiet in ,formeres via bilradio 

eller om andre (brandstationen) er blevet informeret først, ell~r om er kørt 

tilbage til basen for mundtligt at informere Politiet. Skemaet er dateret 16/1 

men det fremgår ikke har givet de i skemaet anførte mere udførlige 

oplysninger. Der anføres i tilføjelserne at jordskælvet indtraf 5/1 kl 1447; 
men i følge signal fra usgs .skete jordskælvet 4/1 1447z = lo47 lokal tid, altså 

ca 26 timer før iagttagelser. 

Tidspunktet for iagttagelsen er - lokal middag, men i mørketiden ved. nymåne, hvor 

selv sydhimlen er mørk, men afstandsbedømmelse af uidentificeret genstand der iagt

tages som lys er uhyre vanskelig, snarest umulig, ligesom størrelsesangivelse 

er umulig når afstand ikke kendes. Nordlys forekommer sjældent ved Thule, kun ca lo% 

af tiden, og vil ses i sydlig retning. Iagttagelsen kan således være et nordlys 

i loo km højde flere hundrede km syd for Thule AB. Iagttagelsen kan ogsaa være et 

afgrænset område på bjergskråningen mod P-Mountain der tilfældigt oplyses af 

en projektør der langsomt lyser ned over skråningen. 



,· 

~rta ~\..J C.~.l'.ClYl..t'\. 
L!1 n r. ·· •1•.1. • · · · • •1 M ;f• l. A A A A-. ; 
III o rug 10r <~~~ilit.~t:e ;Q g, CIVtJ.e A.~~ yn\o.&lgA.L!!~er ve~ .. .a .... øring 

ob~erverede ))Raketter« o. i. 
(RCS: .CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens. Navn:. 

Stilling:. 

, Adresse: 

_,.........;3.....;3 __ Syn: _....;:;;g;...o_dt_ ........ _ 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: -2..../ 12 19 Bq Klokkeslet: 0315A (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse l: __ A_rn_·u_m...;,_· _6.:..5~l_O_G_r_am _________ ..,__.._...._ 

I hvilket VerdenshjØrne saas Genstanden? _ _;;;,S.>~.;y..;:;d;.;:,ø.;;:;s..::.t __ --:-----:------~--~ 

Angiv ved et Rids, under hvil... .v •. ~v .

250

Geo.stand 
ken Skraavinkel (v), den saas: .. ~ 

Eksempel: Iagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. l.): En stor hvid klods 

med vinduer, hvor der kunne skimtes mørke genstande. 

,, . 

(Tegn, om muligt. paa Papirets Bagside et Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?): Genstanden fløj stille 

hen over hustagene. Man kunne ikke høre genstanden. Genstanden forsvandt 

pludselig. 

;1. . Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:---------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: -.,.._...=H=.:u~s~h:.:.~ø~JJ..:. d:::.:e::.-__ __;, ___ _ 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 11 Sek. . 
gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): __ _....:.:,_ _______ _ 

lagttager 
I Tilfælde af Nedslag: 
Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): __ ...... .t.:.i-:__ ______ ~------------

Nedslagsvinkel (u) 
an gi v et ved en Skitse 
som hosstaaende: 

~e ... _l~ 
Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?): ___ ...;.;!._. ____ __,.... __ _ 

Har nogen fjernet .Rester af Genstanden?·I saa Fald: Hvor beror de?--'~-----'----

Tnri<:PnrlPnrlf' Mvnrti!!hed: FTK informeret· den 9 DEC .1980· kl. 1200z. 



SPØR(-;ESKEIV\.A 
til Brug for militære r1g civile Iv1 yndigheder. ved Afhøring angaaende 

observerede >)Raketter« o. l. 

Iagttagere r s Navn: 

Stilling: _________ Alder: 21 ___ Syn: __ 

Adresse: ------ ___ ...,. __ ~~-------------
~vt Telf.: 

----,~-----~---------------------~--------------------

Iagttagelsesdato: _)!}_j __ ? 19_~_() __ Klokkeslet: _q_:315B _ (nøjagtigt?) 

lagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): Vi~org over_f{ødc;li~g_ (_Q~3Q_!3j _______ -'-----------

.i~:L __ ':g~le ___ -------------------------------------------------

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? __ __ NØ ___ _ 

Angiv ved et Rids, urtder hvil•. 
k en Skraavinkei (v), den saas: 

Eksempel: 

~Genstand 

~v\. ~"-· ______ L: ______ _ 
lagttager 

--
Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaff~nhed o. l.): _______ . _ _ __ . __________ __ 

Rund med rødlig kant, større end en stjerne, kraftigere lys end en stjerne 1 

lyset kom nedefra. 

---- -------------------------------
(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etlJRids over Genstandens :Foi·m). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. I.?): _ ...B.~e..de sig i en_l;me .fra 

v_:j__:Qg_rg_ 9g_ sl,~tt_ed~ veci_end_~_n __ a:f_Jjele L~g~?øJ ____ ~~g~-~---~X~---~~.!..~9:~?-h~le.. tiden 

ca. l - H- KM. 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: __ ·- __ 

Oplysninger, der kan give Haidepunkter fer Flyvehøjden: 

Genstandens .Fart (evL Antal Sekunder; det tog Genstanden at . 
gennemflyve en nærmere angiven Strækning dler Vi.nkei angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): 

Ned."lagsvinkel (u) 
a:-1givet ved en Skitse 
som hossta.aende: 

Genstandens Opførsel N edslagsøjeblikket (Eksplosion o. L?): 

"'- 11 Sek. / 

~' / 'v 
Iagttager 

Har nogen fjemet Rester af Genstanden? l saill Fald: Hvor beror de?_"· _______________ _ 
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SPØRGESKEMA 
til Brug for 

Iagttagerens Navn: _ 

Stilling: ----Syn:-----

Adresse: ID ?J 'l 1.., ~<>M.QtttQQo-

evt. Telf.: 

lagttagelsesdato: ..lik 19~ Klokkeslet: 2-2 Is 11 (nøjagtigt?) 

lagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): -------.....,,.-----------------

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?-------,.--------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. " /v Gensland 
ken Skraavinkel (v), den saas: .~ 

Eksempel: lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.!.): __________ _ 

(T egn, om muligt, paa Papirets Bagside et Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Rag, Lyd o. l.?):------------

f\M&J1..~.Q\c, Q"'&J. k<>"""- ~ ~CLAAA~ ~""'- \Q.... J\MRAA- &-.o'\ 
\ ' \ \ l 

ua."- ci-<t.-1. ,.J Ci\.91 ,~..~",.), c..c- ~'> ""-"-- o""-"- \""-d._~ · Ql "s, t:. Q_ 

:W.-;,R~,c_\,i'!l.AAJ...<_ , )>Oci\N•.A -\ <QM.&_~ MS <!t') P\l.l.<.l.'fM•M..O. "'-\ \.i: J}A.Dl.tS~.~M.il 
. \ \\ i \ \ 

l t.JG - Qq,\)t: 'v<v<o Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: ~,1>4=-'----~,;._--'---"------

0plysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:-----."...---------

Genstandens F art (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven• Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

I Tilfælde af Nedslag: 
lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): ------------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa Fald: Hvor beror de?----------

Indsendende Myndighed: --~-'-..:~ __ 0_o_.:z.. _____________________ _ 

Karakteristik af Kilden: __ __;;,E-_<::_u_C'-.1{-'--· --'-L_\'v_~_j?L.... __ ~--'\'-\)-;;o'-,_;--1)::_-~----------
Nedslagssted bevogtes af: ==--======o-----="'· =--==----------



., 

_ Sådan kan c man også få er{ ~ 
uventet gave fra himlen_ :_:_:. ",:. · 

.. . - ·-

Fra Ekstra Bladets fra Chicago til KØbe;havn. 
Jyllands-redaktion · : :: · -Det var unægtelig noget 
En hin:imelsk gave. Hvem af en slem forskrækkelse. !k
drømmer ikke om en så- ke blot er det ulækkert, men 

det er også livsfarligt at ned-
dan? kaste den slags ting,· siger 

For et ungt ægtepar blev Steen Solberg. . 
drømmen forleden til virke- Ægteparret overvejer nu, 
lighed, da en gul· klump på om de vil klage til. Lufy 

• størrelse med en fodbold fartsdir~ktorat~t: ., . •-.-mith. 
· dumpede ned i ·deres. villa
.have i Brabrand ved Arhus. 

. :: Sammen med sin lille dat~ 
. ~ter vår Anette Solberg i ha
; -:ven for at nyde sommerens 

:varme og sol. Pludselig hØrer 
;:.kun den velkendte lyd af en 
}flok svaner på- træk. ·Hun · 

;:-';::j;; kikker op og ser en genstand . 
:r. ": st}rrte inod jorden. En. sva~ 
·: :nes _,død? .Med .~t.. Jungt 

tbump smadres· genstanden 
~derefter ·på græsplænen kun 
få • metel". fra kvinden, der 

•. :opdager, at der ikk~ er tale 
· : •:om nogen død fugl, men der-
-~]mod _om . gule islignende 

klumper. ; r. +:.:·i :i~ •.: . c('-ji .,, 

• . I erkendelse afJ at ikke alt, 
·hvad skinner er guld, sendte 
kvinden og hendes .mand, · 

·--- , Steen _Solberg, isklumperne 
til undersøgelse på ·Jysk 
Teknologisk Instit!lt. ,:L:•;;;; 

.ToiLETÅF:FÅin; .. 
Svaret kom i går. I mider

søgelsen konkluderes det, at 
.klumperne indeholder 'et· 
meget stort indhold af urin-'' . 

.. . stof, og at det iøvrigt ligner 

l toiletaffald.' Fra lederen af 
· ' - Skandinavisk UFO Infor-

mations Central, Ole Knud
sen, oplyses det endvidere, 
at .den koncentrerede luft
forurening efter al sandsyn-. 
lighed stammer fra en af 
~ASs DC-10 maskiner på vej 

lørdag den 7. juni 1980 side 1.5 

Steen Solberg viser, hvor den koncentrerede luftforurening slog_ 
n~d- tæt ved havegrillen (Foto: Jens-Kristian Sogaard) .· . 
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.. . ~ ~· . :· .• /.,..'"(;·,.r.:. 

Steen' . Solberg, .. Brabrand, 
ved nedslagsstedet, hvor 
hans kone og lille dotter 
håvde stået få minutter for 

. isklumpen faldt_ fro himlen. ,_ .. 

sendt til analyse Jysk Tek
nologisk Ins>itut i Arhus. 
Ingeniør Svend Age Larsen,. 
kemia!deling: :.Jeg er ikke 
meget for at udtale mig. Det 
er jo AarhuUS" Stiftstidende. 
der har betalt analysen..« 
Svend Age Larsen bekr~
ter dog, at hirr.m~~ænome
nets oplp:ste bestanddele vi
ser sig at være t01letaffald. 
Analysen kan ikke fastsia 
nationaliteten eller om 
klwnpen er militær eller ci
vil. 

Lederen at alarmcentralen 
for UFO'er Ole Knudsen. 
Århus: .Jeg var straks klar 
over, at iskluinpen ikke 
havde noget med UFO'er at 
gØre. På det tidspunkt, hvor 
nedslaget skete, var der tre 
fly i luftrununet ov,er AI
hus. Et SAS-fly tr{. . 'ilgo 
på vej mod KØhenh; )mt 
to militære fly fra kcti'up ... 

Fross~t på v~jen 
Toiletaffaldet er sandsyn

ligvis i flydende form blevet 
lukket ud af et fly i stor 
hpjde. Inden den gyldne sjat 
er nået jorden, er den fros
set til is~ Den ramte jorden 
med en hastighed af cirka 
200 km i timen. . 

Men hvem har trukket i 
den forkerte snor over Ar
hUS: SAS eller militæret? 

»Vores er blåt« 
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. ·Ikke et naturligt, meteorologisk fænomen: 

Gaden uløst 
t 

OleKnudsen,J' 
leder af S kan- · 
dinavisk 
UFO-Infor
mations af-

Jy:dsk Teknologisk Institut undersøger . ~~. ~':};';!_if.{l"",.m-
__ lsklumpenfraBrabran_d .,, , . · .. :' .· penerikkeet _ 
-Gåden omkring den Iaklump, UFO-Infonnations · · alarm- naturligt, . 
. som l går formiddags faldt central i Arhus, Ole Knud- meteorolog;•~ ;; 
·ned l en have l Brabrand, er sen, forsøgte hele dagen i går .fænomen. -~ 
·.stadig ikke løst. Foreløbig er at finde en forklaring men . ~ 

det kun fastslået, at den ikke forgæves. · ' nevinger•. Huri. så op og" ger Ole Knudsen. Det ville. 
·_,_kan have sin årsag i almln- ·-· ·•:: .·~><>mærkede •en.hvid streg• have krævet både frostvejr 

dellge_ naturfænomener. Ind- Isklumpen ramte græsplæ- · gennem luften. Kort efter . og skyer. Der var kuldegra-
. til l morgen opbevare• den nen hos familien Solberg, ramte isklumpen jorde~ der over tre kilometer ni-
i frostskab på Jydsk Tekno- Hvedebjergvej 44, Brabrand. - Meteorologer, som jeg .veauet på det pågældende. 
logisk Institut, hvor den fre- Fru Anette Solberg opholdt har talt med, udelukker, at . tidspunkt, men ingen -skyer •. 
dag vil bllye nærmere under- .. sig i haven sammen med en den kan være dannet i høj- Det nærmeste sted, hvor is;.: 
søgt. _ · datter, da hun pludselig den som følge af særlige klumpen kunne have været -

Lederen- af Sk_andinavisk ·, ~ørte_ en su,s:n :som af sva- n:e~o~o:,ogiske: forh~I~,~~~ -,~:~\~~ r:::~r:åde, V"[_, " 
. __ . . .. .·.:,Da klumpen faldt, blæste 

2·''" ::_ · ·--'• "•. :- ". .. , . · .. -c, ~;:;f·de kraftige vinde fra nord i 

""" 



JYDSK TEKNOLOGISK INSTITUT 
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NY TEKNIK FOR HÅNDVÆRK OG INDUSTRI • UNDERVISNING • KONSULTATION .• FORSØG 

Aarhuus Stiftstidende 
Att.: ~ IDIIIIIIJ 
Kannikegade 
8000 Århus C 

Sagsnr. 62-46604-2 

Dato lO. juni 1980 
SAL/NC 

Undersøgelse af isklump - JTI opgave nr. 2126 

Den 4. juni 1980 er til 
isklump, der s 
indleveret af 

indleveret dele af en 
i Brabrand. PrØven er 

På laboratoriet er dele af isklumpen optøet. Der findes ikke 
i den optØede masse tegn på indhold af uorganisk uoplØseligt 
materiale som sten eller lignende. 

Da den optØede masse mest af alt minder om toiletaffald, er 
der foretaget analyse for indhold af urinstof. Det er her 
fastslået, at isklumpen indeholder urinstof, og vi må kon
kludere, at der efter alt at dØmme er tale om toiletaffald. 

Kopi af dette brev er d.d. tilsendt 

Med venlig hilsen 
Afft~ling for og Levnedsmiddelteknik 
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Sag:·Nedfald af isklump ved Brabrand onsdag 4.juni 198o. 

Emne: Beskrivelse af sagsforløb 

Til: SUFOis Rapportcentral, berørte parter. 

Alarmcentralen kom ind i sagsforløbet igennem en opringning fra 

Journalist Århus Stiftstidende om formiddagen 

den ering om nedfaldet bad hun om hjælp 

til det videre forløb, og jeg tilbød at undersøge flytrafikken, samt 

at få de tiloversblevne isklumper analyseret. 

Jeg kontaktede omgående finderne for at sikre, at isklumperne stadig 

blev opbevarede i fryser, og lovede at hente dem senere på dagen til 

analyse. 

Faldet skete den 4/6 imellem klokken o8.4o og o8.5o (tidspunktet 

det blev 

ved bopælen (parcelhus, to et. i villakvarter). Ifølge 

samtale med ,, faldt klumpen fra omkring ØNØ i en stejl bane (over 45° 

fra vandret). Den blev set højt på himlen som en hvid stribe, eller 

et lyst som passerede ned bag villaens tag (ved gavlen). Før 

en stærk susen, som af svanevinger. Dernæst så hun op, 

og hørte et højt bump eller brag. Hun troede, det var en død svane, 

som faldt ned i haven. Få sekunder efter faldet fand·t hun en dynge 

knust is på græsplænen ved en stensat havegrill. Dyngen var lo-2o 

cm høj og halvkugleformet, og i en afstand a.f flere meter l~ spredt 

større og mindre isstykker. Totalmassen ansloges til som en fodbold. 

Få minutter efter faldet kom alf• mand, 

Nogle af de største klumper blev samlet og 

blev lagt i dybfryseren, og ... ringede til Århus Stiftstidende, hvor 

han arbejder som litograf. Herfra sendtes fotograf 

ud til stedet, og stumper og den nu næsten bortsmeltede 

isdynge blev fotograferet. Se bilag l, kopi af avisklip fra AaS 

4/6 198o. 

Isstumperne lå spredt i vifteform tilbage imod faldretningen, 

måske fordi grillstenene spærrede for faldet. Der var ikke spor af 

is på stenene, Da jeg besøgte eftermiddag sås 

tydeligt et fugtigt, bart mærke på den hårde græsplæne, hvor græsset 

var helt væk; ikke slået ned eller presset til side. Familiens tm· hunde 
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havde overhovedet ikke taget notits af stedet. Tilbage i pletten 

lå enkelte trådede, fedtede lysebrune rester som stammede fra klum

pen. Da familien var interesseret i "at slippe af med det hele" tmg 

jeg både isklumper og et par skovlfulde jord fra nedslagsstedet med 

mig. Jorden var vædet ca lo cm ned, 

Jord og rester blev bragt til Jydsk Teknologisk Institut, hvor 

lovet at ville foretage en undersøgelse imod 

.ledsagede mig hertil. Han lovede at 
begynde en analyse fredag den 6. (p.g.a, helligdag). 

Inden besøget havde-jeg talt vagthavende meteorolog 

ved Vejrtjenesten på Flyvestation Tirstrup. Han oplyste, at der ikke 

var nogen mulighed for et naturligt meteorologmsk fænomen, efter 

beskrivelsen. Ej heller var der mulighed for dannelse af is fra 

kondensvand på overfladen af et fly. Negative temperatUrer begyndte 
l 

i lo.5oo ft, og luftfugtigheden i denne højde var meget lav, 5o-10%. 

Der var om morgenen meget ringe skydække. Det blev oplyst, at vejr

forhold som kunne føre til isdannelse på fly først fandtes SØ for 
; 

Berlin, og over Østrig, Senere fik jeg oplysning om et område med 

kold luft og skyer over Skotland (fra vejrtj.enesten i Kastrup). Vinden 

i deiL"'1 nævnte højde og opefter var nordlig, 4o-5o kt, så man kan formode, 

at klumpen kan være blæst et stykke med vinden inden nedslaget. Max 

afstand anslås til omkring 5o km, meget afhængigt af isklumpens 
facon. 

Kirstinesminis flyvepiads nord for Århus oplyste, at der var 

startet to maskiner omkring kl o8.33 (DST) mod Kalundborg og Skovlunde, 

Ingen af disse kan havd været årsag til isfald, pga. ringe flyvehøjde 

og mangel på medbragt vand ;Under nogen form, iflg. flyvepladsledelsen. 

Kastrup lufthavn fandt det meget 
mærkeligt at noget i de± daværende vejrforhold. 
I øvrigt havde man ikke fra flyveledelsens side. tid. til at finde frem 

til hvilke trafikfly, som havde passeret Århus på det pågældende 
tidspunkt, 

af torsdag 

' der havde været på stedet, Det havde 

drejet sig om en C-47 Dakota som startede fra Karup og fløj i- 5ooo ft, 

(hvilke.t udelukker isdannelse), en C-13o Hercules fra Karup,' som t~ d"l' • .ep· 
steg til 15.ooo ft., og en SAS DC-lo fra Chicago, fJ;fVIJing SK 948, 

som passerede luftfyret Ramme ved Lemvig o8.31 dst O!T SAMO ved Samsø 
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kl o8.43. det for mest sandsynligt; at isen 

stammede fra dette sidste fly. 

Torsdag formiddag modtog jeg besked fra Teknologisk Inst., 

at der var fundet store mændger urinstof i den ~elwede is, og at der 

"i øvrigt var tegn på, at det drej2de 

Jeg bad ikke om yderligere uddybning l og jeg blev enige 

om ikke at ofre mere på analysen, på det foreliggende grundlag, men 

at gemme de resterende isklumper endnu en uge for en sikkerheds skyld. 

fremsender en skrivelse om analysen til mig og til Århus Stifttidende, 

som betaler analysen, efter aftale med avisens Sekretariat, 

Fredag formiddag kontaktede jeg SAS i København. Jeg talte med 

en tekniker, hvis navn desværre ~n gives (båndoptagerfejl)~ 
Han var meget venlig og meget bekymret over sagen, og han oplyste, 

at der var en mulighed for at der kunne sive toiletaffald fra et DC-lo 

fly, og at det var sket før. For at det kunne ske, skulle der dog ske 

flere fejl. Mindsiet af toiletterne'skulle være utæt, så der kunne 

sive luft ned i lagertanken; servicepersonalet, som tømmer tanken ved 

en ventil på flyets underside skulle "glemme" at sætte en sikringsprop 

i aftapningsventilen, og en muffe over ventilen skulle være utæt. 

De~t var dog som nævnt ikke umuligt, at noget sådant kunne ske. 

Senere på dagen ringede teknikeren tilbage til mig, og oplyste, at 

der ikke var noteret nogle af de pågældende fejl i flyets, OY-KDA, 

logbog, og at de ikke fandtes ved en undersøgelse af flyet. Man manglede 

dog at udspørge servicepersonalet i Chicago - dette kunne først gøres 

mandag 9. 

eftermiddag havde jeg en længere samtale med 

i Ribe, som oplyste, at Ritzau.ha~de udsendt et telegram 

om sagen, hvor der blandt andet blev nævnt, at isen var smidt ud fra 

et fly i lo lem højde. Jeg har ikke set telegrammet, og Ritzau har ikke 

talt med mig, Årh. Stift t. l 

Samtalen blev · , Heri frasiger 

SAS og FTK sig ansvaret. 

Fredag talte jeg med FTK for at få opklaret om et C-13o fly kunne 

være årsagen. 

spørgsmålet mandag, 

var ikke til stede, og kunne først besvare 
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Mandag den 9. oplyser Flyvetaktisk Kommando 

at det e:f.'fer hans bedste overlievisning er almindeligt, at toileyaffald 

udledes fra militærets fly, ·ni\.r de befinder sig i stor højde. En sådan 

udledning skulle være ganske uskadelig, da affaldet forstøves på vejen 

ned. Om en sådan udledning er mulig fra et C-13o fly kunne han ikke 

oplyse. 

Dagen efter gives der besked fra SAS. 

SAS Maintenanoa Enginesring i Københavns 

havnens tekniske personale på forespørgsel har oplyst, at der i løbet 

af den foregående uge forekom et DC-lo fly, hvor sikkerhedsproppen 

i toilettankudtaget manglede, og der var også et fly, hvor letru1:en over 

udtaget fandtes delvis åben, men man kunne ikke huske, om det drejede 

sig om det sa11une ~ly. • oplyste at man rutinemæssigt tilsætter ind

holdet i toilettankene på SAS 1 fly en blå eller grøn farve indeholdende 

et antiseptisk stof, på grund af recirkulering af vandet. Farvestoffet 

tilsættes fra tanke i flyet, og han regner det ikke for sandsynligt, 

at der skulle kunne forekomme tilfælde, hvor farven ikke er tilsat. 

Det er næppe sandsynligt, at et krafti~ farvestof skulle kunne 

fryses ud af tankindholdet, selv hvis afløbet h8.r været utæt i SAS

flyet, og der var absolut ingen tegn på farvning af iskluwperne, bortset 

fra den "naturligØ". ~ Der er ikke taget skridt til at få undersøgt 

materialet yderligere. 

På grundlag af ovenstående må man forsøgsvis konkludere, at.den 

faldne isklump stammer fra forsvarets C-13o fly. 

Sagen afsluttet 23/6 198o, 

flere bilag: besked fra Jydsk Telcnmlogisk Institut, diverse avisudklip. 
\ 

NB: Rapporten er tilsendt de implicerede parter i mere eller-mindre 

afdækket stan~ (navne), og den skal betragtes som intern •. Offent-

liggøreles må ikke ske uden efter aftale med 

de implicerede, 
SUFOI og 

.,· 
·'' 
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SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede >>Raketter« o. l. 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: ---·----------Alder: ____ Syn: _____ _ 

Adresse: Hjørxin~-.~------------------------------------------

evt. Telf.: R 

Iagttagelsesdato: __]]:; _2_ 19. 80 Klokkeslet: 0300 (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): -,--.:T.Doo;rr:no.bo;;;?F-------------------

hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? __ .:_M:.:::o~d~s:.zy~d::__--:--------------

Angiv ved et Rids, unde. hvil•. ~v Genstand 
k~n Skraavinkel (v), den saas: ~ 

Eksempel: lagttager 

Genstandens Udseende {Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. l.): _...::2::.....::r:..:u:.:n:.:d:.:e:__ ____ _ 
Lysende med krans udenom samme størrelse som månen 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et[)Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):-----------

De to genstande observeredes et stykke over månen hvorefter de fulgte 

hinanden mod jorden. Varighed ca. 2min. 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:----·----------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: --------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at . 
gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

I Tilfælde af Nedslag: 

''\. 
' 

11 Sek. 

Iagttager 



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. L 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: .,.__ ___ Alder:---- Syn:----

Adresse: Haribo 

evt. Te!f.: 

(nøjagtigt?) 

lagttaget fra (nøjagtig Stedangiv el se):...,----~ 
Kortref.: 32U/590700 

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? ___ V_-_0--,--------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
ken Skraavinkel (v), den saas: ~ 

Eksempel: 

~~Genstand 

Iagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.!.): __________ _ 

Stor mørkerød faldskærmslignende 

(T egn, om muligt, pa;t Papirets Botgside eti}Rids over Genst.1ndens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?): __ i_n_"g:...e_n_s_t_ø.:<j _____ _ 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: _ _:.V_o;;---:::0 _________ _ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: __ c_a_._2_oo __ m_. _______ _ 

steg højere op nord for Holeby · 

Genstandens F art (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven. Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

l Tilfælde af Nedslag: 
Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): 

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

v 
lagttager 

Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. L?): ------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa F al d: H \'O r beror de?----------

Indsendende Myndighed: -'"!;ill~~....1.=~llo.--------------------

Karakteristik af Kilden: -...::.:==:..:..=:....• Haribo Politi 

Nedslagssted bevogtes af:---------------------------

Form. 3622 



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder v~d Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. L 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: _ 

Stilling: GOIJT 

Adresse: 

evt. Telf.: 

lagttagelsesdato: k/ _:j_ l9.8..Q. Klokkeslet: ').!)l) O (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): _,fJ~Q~I?s.<J:'-'' S"""'s""·e'"'N"----------------

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? -'-m-'-'~-D"'d""--LM__~_ol-<'-'r,..~d""'-''-----------
Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v). den saas: 

Eksempel: 

~Genstand 
~~ hushøjde 

lagtlager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): ':2 s "to l-E' 

rød € konsh.r:\-e 4s 5 (u. bil vds-) 7,- L\ ro 

(Tegn, om muligt. paa Papirets Bagside et Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?): SLK::J.S 
SOl"\" SU-'1'<\\'Y\ea q1:0. e-t 'Rølesko.b. 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: stJdf'v\r\e !Y).Od ~;;yd 03 re+u.r 
Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: ; N~ f> som k l r-'RP~ ?i l'VI 

Genstandens F art (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven. Strækning eiler Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): -----------

I Tilfælde af Nedslag: 

v 
lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): -----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

Indsendende Myndighed: ----------1-'---------------
Karakteristik af Kilden: --jf-'~'-"(t"""'-"l.A'-"'d&J~'""~~·q,~ . .,t../_r_Yc.:::::CJ:_----"'f>'-;{/~p'-'-''-------
Nedslagssted bevogtes af: ---------7':__-----------------

Form. 3622 /]/1-t · 1 h ·'J 
~~l~ ~ ~ • 



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: !+T>: o Skæl skør 

evt. Telf.: 

lagttagelsesdato: 2!.!!._ 19~ Klokkeslet: ol5o (nøjagtigt?) (Dansk lokal tid) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): __ ..,N-"'o""r"'du:k .... ·a"..n'"t"-_S",_k,.æ5Eo!ol..,s"k""ø"'r---'b~y,__ ___ ~----

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? --P<G~----------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

-~Genstand 

lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.!.): __________ _ 

3 små lysende objekter i loo-2oo m højde flyvende mod nord. 

StørrelsPn ca l - l ,5 m. (hvis højden er korrekt) 

(Tegn, om muligt. paa Papirets Bagside et Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. L?):------------

3 lydløse, rødt lysende objekter 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: __ S-'-'y"_d~_-'-N--"o"-r-"d"'.'--------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:--------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven' Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): So - 15o km/t 

l Tilfælde af Nedslag: 

v 
lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):------------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. L?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa F al d: H vor beror de?----------

Indsendende Myndighed:_ ~--'---E_S_K.:...5_0_0 _________________ _ 

Karakteristik af Kilden:----------------------------

Nedslagssted bevogtes af=---------------------------

Form. 3622 o7 o.t;";-o:c 



stilling: 

adresse: 

evt. telf.: 

Iagttagelsesdato: :Jo /:U 19LQ_ IGok::eslet: ':/,/._Ad (nøjagtigt?) ~YC>._ 

I agt tage t frf3. (n o j 'J. :;t i:; s t e dan.<; i ve l s e ) : _&:::!::!::!::!:!::::.__i3::~:!:::~:=::::::::: -J.------
/.2 -1>' ---~~~-(.~~~ 

Angiv vod et rids under hvil
ken skr~vinkel (v), den sds: 

Eksewpel: 

Genstandens udseende (form, farve, størrelse, beskaffenhed o.~ign.): ______ __ 

~r:L.k ~ B-:1~ ·~~~-~~A- /t'~ -z~~ 
/.);,.Æ~ {dd -~t- ~ ~a- i 3 o f:"~·~, P-t h.t~ ,;., v## 

(Tegn - om muligt - p:"~ par:irets ba.'Sside et rids over genstandens form.) 

}anstandens OJlførsel i luften (eksplosioner, røg, lyd o.lign.?): 'Y~~~ 

~~_..,/~j!= ~d~/kr. / ~/.~e(_, ~ -~ A~-<- er; ~~ / 
~~ ~~ ~d-u.dz .-<Å'~ ·-'r-"'~un 

Jenstandens flyveretnin3; i forhol(" til verdenshjørnerne: ~ ~ ~ 0 <Z l 0 

Oplvsnin:;er, der kan g:ive holCiapunkter for flyvehøjden:~ 4 /; ~ ~ 
/t~~ ~ -~-"- ' t."'- 4t~~h.. ~~ : 'i)~ .k-t- 4~ ~ ~ ,!$~ 

~kt.~ 
Genstandens fc.rt (evt. antal selwnder, det tog genstan
den e.t genn0.mflyve en nnrmere 2.n:;iv0n str2kning eller 
vjnkel 2.n;-ivet ver1 et pn: pile som hosstf'e~de): Aj .Ju:_. 

1 ti1f::;lde af nedslag: ~~~- .. 
Nedslag~sted (nøja~tis an3lvelse): ~ 

. ~ 
Hedslagsvlnkel (u) an-
givet ved en skitse 
som hosst0ende: 

Har nogen fjernet rester af genstanden? I S!0' fald: Hvor be de? 

k~~ 

Indsendende myndighed=---------------------------------------------------------
Karakteristik af kilden: 

~----------------------------------------------
Nedslagssted bevogtes af: -----------------------------------------------



~/ 
( 



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o l .. (RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

lagttagelsesdato: _3:_/..}:._ 19~ Klokkeslet: 2142A (nøjagtigt?) 

lagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): ____ Ki_._rs_e_b_æ_rvæn _ _;:g:...e_t ____________ _ 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden?-------:---------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

•~Genstand 

lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. l.): l5 - 20 stk. lysende 

pletter. 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?): _~::..<_ø_t::..J.::...l::...._S::..V.:_ _____ _ 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: __ _,N~Ø~t~i::l!:....!S::.:V!_ ______ _ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: __ _:I::n:::ge:::;::n:__ ________ _ 

Genstandens F art (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven. Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ikke hurtige 

I Tilfælde af Nedslag: 

v 
lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): ------------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?): ------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?----------

Indsendende Myndighed: _o_v_e_n_s_t_å_e_n_d_e_m_o_d_t_ag....=.e_t_f_.r_a_K_ø...:g:_e_P_o_l_i_t_i_. ________ _ 

Karakteristik af Kilden:----------------------------

Nedslagssted bevogtes af:---------------------------

Form. ·3622 

I.M.ICIIUU .... 
lll'l'lU!Ttti·IOflll'llllll 

l.HIIIIU'fl( 



næsten samme meddelelse fra i Ulstrup 

Pletterne havde forskellige former og farver og bevægede sig langsomt 
frem og tilbage. 

Kl. 0002A 

Politikommisær Kbhvn. meddeler at en mand i Valby 
(ædru togfører) kl. observeret en rød kugle, stående stille 
på den østlige himmel. Højdevinkel va. 45 gr. Politiet sendte vogn til 
Amager, hvor de observerede det samme. Den lysende genstand bevægede 
sig ikke, men kunne dog fjerne sig. Forsvandt ca. kl. 24oO. 



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: _.:.:_1• __ 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): __ .~.;t!"'o""""'--------------------

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? ...;~::::fo",r..,d"-----,.-------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. • ~v Genstand 
ken Skraavinkel (v), den saas: .~l__ _ 

Eksempel: lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. L): Kugleformet 

til ure~a~ei~t 

(Tegn. om muligt. paa Papirets Bagside etllRids over Genstandens Form). 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:------''---------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: ..J~~.!!:...::::!~!!...~:!....!.!~!!;!!!2!_!:ane 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven• Strækning eller Vinl<el angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): l MIN. 

I Tilfælde af Nedslag: 

v 
lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):------------------------

N edslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa Fald: Hvor beror de? _________ _ 

Indsendende Myndighed: ___ Flyv_' _,·'--e_s_ta_t_i_®_ll_"ær_·_l_ø_se ______________ _ 

Karakteristik af Kilden: ____ :~_·e_g_e_t_p_!!i_l._i_d_e_l_i_g ________________ _ 

Nedslagssted bevogtes af:---------------------------

Form. 3622 

....... nn.,. 
nM-=a:muM 



lit- 11-f-7 

Herr 

J!'lyvertaktisk Kommando. 

På baggrund af en observation i aftes nær Sorø af to luft
bårne 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 • 
.l går d. 13 ds. kl. ca. 18,48 befandt jeg mig nær Ll. l!;bberup 
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 5o-loo m, bevægede sig i sydlig retning. 
Jeg må indrømme at jeg blev overrasket da jeg fik lyset i 
kikkerten (7 x 5o) "Antikollisionslyset" sad allerbagerst 
på genstanden, hvis hele "skrog" fremtrådte med en mat 
blågrøn farvetone, nærmest fosforagtif. 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. 
lii 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 genstandene, skønt jetlyd ellers forplantede sig normalt 
den pågældende aften. Genstandene har formentlig passeret øst
kanten 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. Ivlen den mærkelige blågrønne farve?? 
Det ville glæde mig meget at høre fra Dem. 
På forhånd tak! 

42oo Slagelse 

-~ 

~~· 



Til 

Emne: 

Ref o: Deres brev af 14. d.m. 

Idet Flyverta~tisk Kommando hermed takker Dem for Deres 
og den dermed viste interesse, kan det oplyses at 2 Draken fly overfløj 
den af Dem anførte position 13 NOV klø 1840, i 300 m., , med kurs mod 
Høno 

Det må således anses som sandsynligt, at det er disse 
serveret, og at der foreligger en vis mængde 
særlige lys- og sigtbarhedaforholde Draken flyene har en nedtonet mørke
grøn farve., 

Med venlig hilsen 



til for militære og civile M yndigheder ved Alth,,ri:ng 
observerede »Raketter« o. l. 

Iagttagerens Navn: ~ 

Stilling: /6/c-"v, s.,c -'l' SS/S 7.6""r.Y/ Alder:----- Syn:------

Adresse: 4\IIIIJIIIIIIIRIJIJIIIIIJB /7 :!ØÆ~//Z/0:::: ..! / 

evt. Telf.: 

Iagttagelses dato: ;z t .!E_ 19 r 9Klokkeslet: 2/3 o "..Y (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): -"::L..=.u=A/::...:Z>::..::%3=~=-r-::.;~"--~L:;:::/7::_:::/I/;:_;;;o~/.::,;'3::.Æ>~J~6~..J;..'.;;;S:~/<'<:.:;· :.:;O::;L::,;:.C::...= 

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? .;.N..:...:o::.:Z>::::___;?'::.....:G::..:../_,..--------------

Angiv ved et Rids, under hviJ, 
k~n Skraavinkel (v), den saas; 

Eksempel: lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.!.): __________ _ 

GL/L.L/G- L.Y.S, 

(T egn, om muligt, paa Papirets Bagside etDRids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?): ._2;)f5:L..C:Æ cff/G ? 

2 e; v~ "e ,;:::~,e DE/\/ :5:"=/-~/f" e?-.;9 05 S dfi:'/Cc.//1/oE,.,e 

LVSC:T 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: r /2/7 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: ~~/Y S .r??/f5'S.S:/C 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven. Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): L _.p#~/? 

l Tilfælde af Nedslag: 

v 
lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): ----'7..<::::..._-----------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? _________ _ 

Indsendende Myndighed: _________ __c~_· .:.v_Z>::.....:/_-:_:?;?-C:._:::.,;."Æ':::•~_,/:._ _ _:_~_,__..:._~;:_-7';__ __ 0'C_o 

Karakteristik af Kilden: --------------------------/1...,..,,.."(___ 
N edslagssted bevogtes 

Form. ;>622 





SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede >>Raketter« o. l. ( 
RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: ------------Alder: Syn: ____ _ 

Adresse: Y0/77/r?(;:'/?§Y %-c&> .'i/5/~ 

evt. Telf.: 

t7 0'0 
lagttagelsesdato: 2.8 /lt92:2 Klokkeslet: C/l, .-:;/ (nøjagtigt?) 

lagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): !!tf.;JS'f./6// /(zoz ~/ 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? -------,--------------

Angiv ved et Rids, under hvil., 
ken Skraavinkel (v). den saas: 

Eksempel: 

-~Genstand 

lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.!.): __________ _ 

l?!/ &2 f?ft.!J 6-IPtl;/'/F /if/;Ø/ ~X S' 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):------------

C:Il/0'/?M F!?l? l fiPc'/Yl c?'iC T/ 6/.3.&6-c-~ 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:-------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: --------------

Genstandens F art (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven. Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

I Tilfælde af Nedslag: 

v 
lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):------------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. L?): ------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa Fald: Hvor beror de?----------

1'-f\J !fri/':!> T;lvc ;:::.;;;.~;zz/ c/ZJ Cmt:6-c/ <Slf!9!P/r 4Y~ 

Indsendende Myndighed:---------------------------

Karakteristik af Kilden:---------------------------

Nedslagssted bevogtes af:---------------------------

Form. 3622 

4 ••• JCNVLTZio'l 
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SUF 
SKANDINAVISK 

UFO 

INFORMATION 

Fl}Nertaktisk Kommando 
747o Karup 

l 
SUFOI's EFTERFORSKNINGSAFDELING: 

- _) . 
DK 4920 SØLLESTED 
Denmark 

Tlf. 

Duegård 9. august 1979 

vedr. ranport om ukendte genstande i ltil.ften over tm0n 

Vedlagt fremsendes fotokopi af rapport over ukendte genstande 
i luften over tmøn den .$. juli 1979 kl. ca. lloo ·p,. 

Rapporten er 
11. juli 197 9 

rannorten observeret af 

jdet ved en sa~tale 
em~eværnskomnagni ~stmøn 

samt 

I forbindelse med en nærmere undersøgelse af ovenstående ob-
servationsrapport jeg venligst FTK oplyse, om der i den 
i ra'!)porten omtalte jageraktivitet over !7\stmøn er indgået fly-
tyner, der kan have forår observationen, eller om PTK nå 
anden er i iddelse opl·vsninger til forklarino af 
observationen. 

Endvidere ville jeg v:ere talmernlig for en vejrra'!)port for om
rådet for det gældende tidsnunkt. På forhånd tak for Deres 
venl hj 

venlig hilsen 



HJEMI''lEV ÆR.NSKOIVIPA GNI 8113 
ØSTMØN 

Til 
Eft.: 

Emne: 

Bilag: 

Kilder: 

ffi{endte genstande i luften over østmøn. 

Kalke over ruten for genstandene. 
Kalke over ruten for 3 jagerfly. 
En tegning af de observerede genstande. 

Fru· 
samme adresse og telf. 

Hr. og fru givet følgende oplysninger ved en sam-
tale på deres bopæl onsdag, den 11 juli 1979 kl. looo A. 

Kildernes forklaring: Torsdag den 5 juli 1979 kl. ca. lloo var 
ude i sin have syd for huset. ( 

Vejret var klart, det var letskyet, meget lidt vind fra NØ. Kl. lloo 
så en genstand der kredsede over området 2 gange; senere kl. 
ca. llo2 eller llo5 kom en lignende genstand som også kredsede 2 
gange over området. Genstand nr. l og 2 kom fra vest og gik mod NØ 

( se kalke). 

Farten var lidt langsommere end en jetjager, men hurtigere end de 
ordinære rutemaskiner 

var i skyhøjde. 
der var ingen støj fra genstandene, fuldstændig lydløs. 

) 

Højden 
Lyden 
Høg 
L;zs 

Der var ingen spor af røg eller andet spor efter genstandene. 
Lys eller blink kunne ikke observeres. 



side 2 

gik nu ind og kaldte på sin kone, for at hun kunne 

se, hvad det kunne være der var i luften. Lige da kom ud i 

haven, kl. var da ca. lllo, så de begge en genstand i samme kurs, 

fart, højde og udseende som de 2 havde observeret, da han 
var alene i haven. Den nu obs. genstand kredsede iYJke over områ-
det men fulgte samme kurs som de to først obs. genstande. Ca. kl. 
1113 kom der endnu en genstand, der fulgte samme kurs og uden at 
kredse over området. Alt, fart - højde - lyd - røg - lys var som ved 
den først obs. genstand l og 2. 

Kl. ca. 1116 obs. de begge 2 jetjagere, der kom på en paral
lel kurs ca. 2 km længere mod syd. Lidt senere, kl. ca. 1119 endnu 
en jager på samme kurs som de 2 førstnævnte. (Se kalke). hav
de indtryk af, at det var en øvelse hvor jagerne 11.forfulgte" de obs. 
genstande. og • blev i haven og obs. til kl. 12oo, men da 
der ikke kom flere genstande, gik de ind i huset, men oplyser, at der 
den dag var megen aktivitet i luften over østmøn. beskriver gen
standene som en kort- mørk trekant, som et kort "Draken" fly, med en 
zone uden om af en lys thylagtig beskaffenhed. Det fulgte kærnen 
som en let sky. 

gav en sådan beskrivelse af· genstandene, at vi kunne ud
føre en tegning af de obs. genstande (bilag medfølger). lngen af deres 
naboer eller venner har set de omtalte genstande. 

Kildevurderii~ Begge vidner virkede troværdige og sandfærdige. 

4111•:· var meget sikker i sine obs., og begge forklarede sam
stemmende om kurs fart og udseende. talte om en evt. UFO og var 
meget betænkelig ved evt. U.!:!'O besøg på jorden. havde for ca. 15 
år siden haft en mærkelig oplevelse en nat,da hun kørte fra sit ar
bejde ved 1 1 Hun blev da "indfanget" af et stærkt 
lys. , gav en meget klar beskrivelse af sine obs. og var i stand 
til, at rette den tegning vi udarbejdede af de obs. genstande. Begge 
vidner bærer briller til daglig, og også da de obs. nævnte genstande 
i deres have. 



side 3 

Konklusion: Genstand nr. l og 2 er obs. af 
Genstand nr. 3 og 4 er obs. af begge vidner, der stod 
med nogle meters mellemrum da de obs. 

lngen andre har meldt om obs. af disse genstande. 1v1ange 
har obs. at der den 5 juli var en stærk aktivitet af jagerfly over 
østmøn. Begge vidner beskriver genstandene ens, og forklarer sam
stemmende om kurs, fart og lydløshed. 

Rapporten er udarbejdet af HJVK 8113 østmøn, den 2o-7-79. 

l!'SlK/MG KC 

KBM 
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TELEFON. \07) 10 15 00 

Til 

Emne: 

Re f o: 

1 

4920 Søllested 

Uidentificerede flyvende genstande ov~r øst MØn 
den 5 JUL 1979 kl. ca .. 1100 .. · · 

Deres brev af 9 AUG 1979 

Med henvisning til ref. skal Flyvertaktisk Xommando oplyse, at der 
den pågældende dag, og ca. inden for det anførte tidsrum, har været en 
flyveaktivitet-i området der stort set st.emmer overens med de oplyste 
iagttagelser - det drejer sig om DRAKEN-fly. 

Nogen sikker forklaring på hvorfor flyene er oplevet som beskrevet 
foreligger ikke. Om dette at der ingen lyd hørtes fra flyene kan siges, 
at det er et ofte forekommende fænomen at lyden ikke høres overalt _inden 
for de afstande hvor dette ellers skulle være muligt. Noget tyder på 
at flyene har trukket en "sky" af fugtighed med sig, SOltl har sløret flyet 
og givet anledning til synsbedrag - vejrforholdene den pågældende dag 
taler netop for en sådan forklaring., 1'Vejrsituåtion 5 JUL 1979u vedlæg-: 
ges .. 

Venlig hilsen 



Vejrsituation 5. juli 1979. 

Dansk område har ligget under læ effekt af Norge med nordvest/vestvind og 

på grund af forskellen mellem land- og vandtemperatur en del lave skyer i 

morgen- og formiddagstimerne. 

Sydsjælland/Møn og farvandet omkring Møn. 5. jul:l 1979 ca. kl. 11 dnt. 

Vind. vestnordvestlig o5/lo kt. 

Sigtbarhed. lo/12 km. 

Skyer. l - 4/8 8oo-12oo ft, der er opløst mellem kl. ll og 13 over land, 

derefter skyfrit. 

Temperatur. ved jorden ca. 17° c. 

o 
Dugpunktstemperatur. ved jorden ca. 12 c. 

Lufttryk. lo24 mb. 
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FLYVERTAKTISK KOMMANDO 
KØLVRAA, DK 7470 KARUP J 

TELEFON (07) 10 15 00 

Til 

283o Virum 

OP-2 307/UF0-117 
DATO' 

(Bedes anført ved henvendelse) 

3 

Emne: Fore~ørgsel anglende uidentificeret flyvende.objekt. 

Ref.: Deres brev anglende samme sag 

Idet Flyvertaktisk Kommando hermed takker Dem for Deres henvendelse, 
og den dermed viste interesse, kan det oplyses at der ikke her forelig
ger informationer om virksomhed der svarer til de i Deres brev angivne 
observationer. 

Der er i det pågældende omr!de, p! det angivne tidspunkt, forekom
met nogen fl~aktivitet, men der er i forbindelse hermed ikke rapporte
ret noget usædvanligt. 

Venlig hilsen 



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndighede~ ved Afhøring angaaende 

observerede ))Raketter« o. l. 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: _ _ _ _ Alder: _______ Syn: 

Adresse: _. _ __,..--"'~ _V_g rde 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: ___ 5_f_l 1979 _ Klokkeslet:2330-2400. (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøj~gtig Stedangivelse): På bopæl 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? 

Ang;v ved et R;ds, und" hvH•. ' ~v Genstand 
k en Skraavinkel (v), den saas: .. ~ 

Eksempel: Iagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): ___ .. __ ___ . 

Et rør ca. 4-5 cm i diameter., ca. 25 cm langt, indsnæv-ret på midten, hvori der er 

e_:t.!~.1_n9_re ___ h~J, og den ene end_e af røret 4_ huller. _______ _ 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside etl:JRids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?): ________________ _:_ _______ _ 

E_! __ s_!ærkt rød~ }Y:> på begg~ __ ?j d_e!._ at _hU?I2t_~_ ____ __ _ _______ _ 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: __ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: 

. ------------------------------------ -------------------- .. -----------------------------

Genstandens F att · (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at . 
gennemflyve en nærmere angiven Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): 

I Tilfælde af Nedslag: 
N edslagssted (nøjagtig Angivelse): 

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

På bopæl . 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?): 

11 Sek. 

Iagttager 

-- -- -----------------------. -- --- --------- ----------- -----------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de?------------

O_QQ~varer_ gensta_ndE:D._i_n_q_tiJ Y.i.Q~_rs__ ____________ _ 



FLYVERTAKTI$K KOMMANDO 
KØLVRAA, DK 7470 KARUP J 

TELEFON (07) 10 15 ·oo 

Ti1 

NR.' 

OP-2 307 UF0-116 

(Bedes anført ved henvendelse} 

Emne: Rapport om uidentificeret flyvende genstand iagttaget fra 
Varde den 5 JUL 1979 kl. 2330. 

Bilag~ l stk. form. 3622. 

l. Vedlagt tilsendes som bilag en rapport om uidentificeret fly
vende genstand iagttaget fra Varde den 5 JUL 1979 mellem kl. 2330 
og 2400 .. · 

2. De anførte observationer hidrører fra et fotolys afskudt fra 
et RAF Canberra fotorekognosceringsfly i forbindelse med øvelses
virksomhed. Det skal bemærkes at udstyret fejlagtigt har været an
vendt udenfor anvist område (det i rapporten nævnte metalrør er ind
draget af FTK). 



l 

SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede "Raketter« o. l. ( 
RCS: CHODDEN 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: .;l :J ;el_ I92f. Klokkeslet: 2o2o (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangiv el se): --o:-;j):...:..o __ ...:!J:::..._.o,""~:...:l'P::.....::.(..;. ___________ _ 

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? _ _,/;'-':fc'-'o"-'"'d"--~~:...:<7r:...:..v~l-'t"-/.:..t'.f::._::(_-_;;;;V;_:_'":::..J__;C::.._-,---
Angiv ved et Rids, under hvil•. 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

~~Genstand 

lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): __________ _ 

//;.p/( 6,/~,--L O' jl d'dJC'/•·t?,jo-c7 2 
{G <'Y-"-' t'c. ,,/e._,) ' 

(T egn, om muligt. paa Papirets Bagside et Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): ------------

F n c;r~cs/b,>e/ dc-J l,.-·qr>J6'.,_., )/;?,k,,!( 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven• Strækning eiler Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

I Tilfælde af Nedslag: 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):-----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa Fald: Hvor beror de?----------

Indsendende Myndighed: 

Karakteristik af Kilden: __ ...c..;....:_.c....,,~-_77'----'--=-....:....;:...:..___;~3-_::.----------
Nedslagssted bevogtes af:---------------------------

Form. 3622 



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: ----- Alder: _..::5_2_å_r_ Syn:-----

Adresse:-=~::;;::=~ ~fejede 34oo Hillerød 
evt. T el f.: _ 

Iagttagelsesdato: _2;_2_ 19.12.. Klokkeslet: _.=1..<:.9..:.48:::__ (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): _...:P::..å=-a=d::r..:e..:s..:s:..:e..:n=----------------

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? _...!N!.!Ø"-----,.--------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. ~ Gensland 
0 

k en Skraavinkel (v), den saas: ~v \ , .3o 

l ~ 
Eksempe : lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.): __________ _ 

Stor glødende genstand, tilsyneladende faldt ned på jorden. 

Efterlod en røgsky på himlen. 

(T egn, om muligt, paa Papirets Bagside eti)Rids over Genst.andens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):------------

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: _____________ _ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:--------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven. Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------
lagttager 

l Tilfælde af Nedslag: 
Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): __ c_a_._l_o_k_m_.._f.._r_a_o.._b.._s_._s_t;...e...:d::..e:.t.;;_ ________ _ 

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?): __ S_k_r_å_t_m_o_d_...:n.:.e...:r .... d:...• __ _ 

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa F al d: H vor beror de? ----------

Indsendende Myndighed:-------------------------

Karakteristik af Kilden:---------------------------

Nedslagssted bevogtes af:---------------------------

Form. 3622 



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

Iagttagelsesdato: .....2../..2.._ 1922__ Klokkeslet: ca. 2ooo (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): __ .:;:Bo=Pe.;:æ:::l:_ ________________ _ 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? ___ _"ø"'r<"'Ø'----,,-------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. .~v Genstand 
ken Skraavinkel (v), den saas: -~- _ 

Eksempel: Iagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskalfenhed o.!.): __________ _ 

Kuglea~tig, der delte sig i flere stykker 

(T egn, om muligt, paa Papirets Bagside eti)Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):-----------

Faldt stærkt lysende ned fra himlen efterladende stor hvid sky, 

der stadig er på himlen t time senere. 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:-------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:--------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven• Strækning eller VinKel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

I Tilfælde af Nedslag: 
lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): ------------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. l.?): ------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? _________ _ 

Indsendende Myndighed:-------------------------

Karakteristik af Kilden:---------------------------

Nedslagssted bevogtes af:---------------------------

Form. )622 

l.l ... ltTZ._ ""'-::m:q• 



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. ( 
RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: foJ.j)()AJ Yl-7 ( ,p l' r Y-Lu ,z A-' '""'Q 
Stilling: ----------- Alder: __:S~=!:___ Syn:-----

evt. Telf.: 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): ..:..il!..ll=======--"-!."L--"'==~=-~===:.;;;

AI-

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? no !'f!" \liAJOI>L~'/ l"''n s:" D 

Angiv ved et Rids, under hvil •. 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

Genstandens 

Genstandens 

~~Genstand 

lagttager 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: I:Cf<'vs VF.2,7" '4 o•'• rAP--· 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: Llt~C hOt~ Q t-tu.f:T',::,r, 1-: 

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at ~ 
~v· (.~:-~~;~~~, , 

gennemflyve en nærmere angiven• Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): c fl :;; .c, .-" 6?-• UC\ ~-n,-, N 

lagttager 
I Tilfælde af Nedslag: 

N edslagssted (nøjagtig Angivelse): -".!.lL~=~~=.w::::..!..!:..J::!.-'-"'--""-L.w;:.w;:.w;: _ _w=.i:t...:::::.L.---

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa F al d: H ,·o r beror de?---'~'-.__:'"-------

Indsendende Myndighed:==~~=""'-=-=~~.!........ 

Karakteristik af Kilden: .a:~~""'-=====""'-=======L.::~L.::=::..::..;LL.::LLL--":~·· 

Nedslagssted bevogtes af:--"~-· -"'"--------------------------

Form. 3622 

I.M.ICIIUlf! .... 
.. rtlU!T[II·IOtUTUill 

Utlll~ 



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede >>Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN INT-2o2o9) 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

lagttagelsesdato: _f_;_L t9.li Klokkeslet: _t,t SS: If. (nøjagtigt?) 

lagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): __ ..:.t/.!...:'J::Ce-~·~:..t1.:.M~/[::::..!;_-_____________ _ 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? 

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

L:(( Genstand 

lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.!.): __________ _ 

t: v /t! JJ ?!;d! 11 ;J J) t~ !) L-

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et Rids over Genstandens Form). 

Genstimdens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. 1.?): ------------

_Å7ft].[' / L/l-N4J41'1/f ;?4:Je..T .,/!V t; 11/J/i"c:_t-.ff M ,Ø}7//o#/!t';Ø 

Er (bÆUuc.,. 3/IZf/"Tcæ L/9A/t/z.J.cfV1 ..C;e&øJ ·- .fv/1,;-E,e L;.P.F 

t. f/Z> Lp/!;. r:oC..t..VI?Øo/ ~,q4 J'..Kf/'.C,<&, 
' 

Genstandens Flyveretning Forhold til Verdenshjørnerne: ____ /11_-_IIJ_«J ______ _ 
Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: ___ c..-<_.:._ ________ _ 

Genstandens F art (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven. Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------~ 
lagttager r~ .to? 

I Tilfælde af Nedslag: V 
Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):------------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa Fald: Hvor beror de? _________ _ 

Indsendende Myndighed:-------------------------

Karakteristik af Kilden:----------------------------

Nedslagssted bevogtes af:---------------------------

Form. ·3622 

I.W.ICIIIILt%..,. 
••rn.urrm·~tlllla 
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FLYVERTAKTISK KOMMANDO 
KØLVRAA, DK 7470 KARUP J 

TELEFON (07) 10 15 00 

Til 

Emne: 

Ref.: 

Bilag: 

NR.' OP-2 307/UF0-111 
DATO' 

26 FEB 1979 
(Bedes anført ved henvendelse) 

SUFOI • s Efterforskningsafdeling 
v/hr. 

Undersø9e1ser i forbindelse med foto af uidentificeret 
genstin over Viborg den 17 RoV 1974 kl. ca. o9oo. 
SUFOI's brev af 28 JA~ 1979. 

1. Fotokopi af vejrtjenestecenter Karup's rapport over 
vejrforholdene 17 NOV 1974. 

2. Fotokopi af kortudsnit over Viborg by's NE del. 
3. Returnerede biJag til ref. (4 stk. farvefotos plus 

2 stk. farvedias). 

1. r~ed henvisning til ref., Jwori De anmoder om at få oplyst hvilke 
konklusioner Flyvertaktisk Kommando (FTK) i sin tid nåede frem til i 
den som emne nævnte sag, skal det oplyses, at FTK fik overdraget den 
omtalte politirapport samt de dertil hørende farvefotos den 2 MAJ 1975. 
Da det af det til FTK fremsenqte materiel fremgik, at filmen var under
søgt af politiets farvefotografiske afdeling på Politigården i København 
og at denn.e afdeling fandt de1; dokumenteret at billedet var ægte, iværk
satte FTK straks en-rutinemæssig undersøgelse af sagen. 

2. Af undersøgelsen kunne det hurtigt konstateres, der hverken 
havde været civile eller mili~re fly over eller i nærheden af området 
på det angivne tidspunkt. Derimod erfaredes det ved en drøftelse af 
fænomemet med forskellige kollegaer, der var bosat i Viborg, at flere af 
disse havde set lignende, men dog langt fra så markante fænomener, i 
forbindelse med damp- eller røgudslip fra Viborg varmeværk. På denne 
baggrund indhentedes den som bilag 1 vedlagte rapport om vejrforholdene 
omkring Viborg den 17 NOV 1974, hvoraf det fremgår at vejrforholdene det 
pågældende tidspunkt var nærligen ideelle for dannelse af lokale skydan
nelser i forbindelse med f.eks. et kortvarigt, koncentreret røg- eller 
dampudslip fra en fabrik eller lignende. Vindretning og hastighed var 
sådan, at et røg- eller dampudslip fra Viborg varmeværk ville bevæge sig 
tværs over Nørresø og selv om Viborg varmeværk på daværende tidspunkt -
et halvt år efter hændelsen - naturligvis hverken kunne be- eller, 

afkræfte at udslip havde fundet sted omkring det angivne tidspunkt, 
fandt FTK at dannelsen af den på fotografiet viste sky måtte være forår
saget af et lokalt dampudslip. 



- 2 -

med nøjagtige ""'"'''"'~ 
ag oplysni fundet an-

endnu en gang og på heraf n-
at fænomenet er et dampudslip, men i 

V'!nø,v:ø ... •lie som i gere men varmecentra 1 en ved 
(Sådanne dampudslip er oplysninger fra Viborg 
usædvanlige i forbindelse bundblæsning af kedlerne 

nm:;r&>rn•)•;; erne) • 



 

~n~<t~" m. aprl_.!_).970 
'"""''' "' 

l 

RAPPORT 

Vedr. otsarvati~n a:!' luft!=hj over Nørre IJ0, Ylborg, 

Bø~dag Mm 17. "ovenober 1974 kl. ""· 0900. 

30!1l kunde i ,Jaeobi Foto, 1ibot•g, blev jo;] fred••t: <len 

ll/4-75 G.1ort <>ptr="kBOIU 0 et foj.o, t!l/Jet ,,:r er_ ~mde. 

Bille~et - et fnrvdoto - skulle "fter aig.,nde -vif'• øt 

J.urtfartøJ a:! ukeJJ~t uvlih~ol~e. 

Jeg Uk opJ.yanir.g ""' klmdena identitet og henv@ndte o.ig 

perseroligt til hem.fr<OdSC Ocn 15/4 d.ii. 

Pe;l. er l"terefter n=nt a<>J>l afhørte. 

ftfhørte <>Flynte, at hnn ucnOag der 17. r.ovetilber 19'14 

kl. ca. 0900 lokal tid glk tur l~g~ med den østliJB ~ide 

~r ).ørre ~ø i ViMr;;. 

Har, var alene. 

Ternp•raturen v&r ca. 5° ~ .. or:: vejr~ t VRr Uart UF. l'ed 

let dia hvt ovor l;ørra ~ø. 

llan medbragte sil• h1md oe; øt k"-'"era med f!U""VefUm til 

papirbilleder 1 atørrel~BD 24 ~ 36 """· 

Har. oplyate Olll ais Mlv, at h= er et ~ai:urtl)el'nes;.ce ot; 

holdar nf at J>Yde og iaettae;e f\l,;lelivet lnnga ll\ed s~el'. 

•·onMlet med tur"n de~ dag var et komme på :foto-hold 

sf :fuF~elOvet lnr.EB m~d ~zen8 bred. 



,. 
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Her understregede afhørte, at han er i besiddelse af 
en god iagttagelsesevne og er i stand til at registrere alt, 
hvad der bevæger sig. 

Pludselig bemærkede han et luftfartøj over tørre Sø's 
vestlige søbred. 

Han fattede straks sit kamera og tqg et billede af far
tøjet, som stod stille i luften på anførte position. 

Da ·afh0rte havde taget et billede, så han sig hastigt om 
for at henlede andree opmærksomhed på fartøjet - i dokumen
tationsøjemed. J..en ingen var i nærheden af afhørte. 

Da han igen si't i retning mod fartøjet var det forsvundet • 

.Afh. vil anslå, at han befandt sig i en afstand af 5oo -
l. 

looo meter fra fartøjet. 
Fartøjet afgav ikke støj, fysisk ubehag eller lignende. 
Afhørte er meget interesseret i at få at vide, hvvd he.:rl 

har set, og overgav mig beredvi1~igt såvel tilvejebragte·· 
billeder som negativet, med kommentaren om, at han er en alt 
for optaget forretningsmand til, at han har tid til at under
søge forholdet nøjere. 

Jeg sendte derpå negativet til Centralbureauet for far
vef'otoerafisk afdeling, Politigården i Købe!'llavn, Iiled materi-
alet stemplet som fortroligt. 

Jeg anmodede om at få lavet forstørrelser samt udsnit 
af disse r;1ed vægt på af fremhæve konturer og detaljer ved 
fartøjet .. 

Ll billedmateriale blev derpå returneret til mie. 
13illederne viser et cirkelformet fartøj 9 som skønsmæs- . 

s~et kru1 være på tyve meter i diameter om end betydeligt mere. 
Ji'ormen er udpræget aerodynamisk, og leder tanken hen på 

aerodynfu~iske rumskibe som for eks. typen Doing X-20 Dyna Soar. 
Skyg3er på fartøjet vidner om stærkt afrundede former 

s'Jm øjer1synlig tåler store hastigheder uden fare for partiel 
afbrænding. 

J et~ står gerne til personlig dispos i t ion med såvel bil
ledmateriale sorn yderligere oplysninger_. 



 

~.,.;en er kur. ootoH :for føJr:e"de ror~or_a_l.<> 

h~h~dlin~ af B~en: 

Presse• er ikke illJderrettet. 

-



 



G 11 

2 

Her stod objektet 

Gymnasium'~~~ 
Gymnasium var ikke bygget 

en gang, her var kun mark 
~==~~~~==~~?v'e~lde hegn ----•,--, l 
l l J l ! l ,_, 



VEJRTJENESTECENTER KARUP 5 

Vind ca. 10 kta. 

god 

lokal forekomst af CU i Cao 2000 ft max. f t 

ca. celc. 

Barometerstand 1006 mb 

Stabi1itetsforho1d ; 

Bundinversion fra op til 

ca. 1000 ft ), derover let instabilt op 

til f t 

enesteleder 

.TI'<. 4.47 



SUFOI 1 s EFTERFORSKNINGSAFDELING: 
INFORMATION 

, ang. foto 

samtale 
ger samt et sæt til nærmere 

Denmark 

Tlf. 

Duegård 2 • januar 1979 

t genstand 

in-

. t. er 

.t. er i gang 

samt 

l se 
l. 



Til Flyvertaktisk Kom:rn.a.ndo, 

Flyvestation Karup, 

7470 KARUP. 

Viby J., den 13/2- 1979. 

tJ l 

En aften mellem klokken ca. 1900 og 2200, inden for perioden 

19 til 25 marts 1973, blev der af en del mennesker i Århus obser

veret to flyvende genstande, der i ca. 3 timer, med mellemrun, 

cirklede i lav højde (3- 500ft.) omkring Århus. 

Cirklens diameter blev dengang anslået til at være o11'lkring 15 

til 20 km. og genstandenes hastighed (Ground speed) blev vurderet 

til ca. 300 kts. 

Det er blevet undertegnede oplyst, at et særdeles pålideligt 

vidne den pågældende aften kontaktede flyvestation Karup og fik 

oplyst, at disse objecter var blevet observeret i Karup (RSR/TAR ?) 

og at man fra flyvevåbnets side havde sendt REC fly, bestående af 

2 jagere fra Skrydstrup, til området. 

Vidnet blev samtidig gjort bekendt med at man ingen kontrolle

ret IFR trafik havde i området, samt at 8 engelske hellikoptere, 

qe~ på daværende tidspunkt var midlertidigt stationeret på flyve

station Tirstrup, ikke havde foretaget flyvninger den pågældende 

aften. Disse oplysninger blev dengang givet af på 

flyvestation Karup. 

Da vi er en del mennesker her i :.~rhtlS, der ofte har drøftet 

denne else, og som følge deraf også er ivrige efter at at 

vide hvad det var der cirklede omkring Arhus den..ne c:dten, vil vi 

være Dem meget taknemmelig, om De kunne tilføje Deres kendskab til 

episoden, da der j o ikke siden ht:ir været nævx1t noget om denne hc:3nd

else i dagspressen. 

., 



FLYVERTAKTISK KOMMANDO 
KØLVRAA, DK 7470 KARUP J 

TELEFON (07) 10 15 00 

Til 

NR., OP-2 307 /UF0-11 O 

DATO' 
22 FEB 1979 

(Bedes anført ved henvendelse) 

Emne: Forespørgsel ang. uidentificeret objekt 19-25 MAR 1973. 

Med henvisning til Deres brev af 13 FEB 1979 skal det herved 
oplyses, at der ikke ved Flyvertaktisk Kommando forefindes arkiv
materiale 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 u
identificerede objekter, hvorfor denne oplysning må bero på en fejl
tagelse. Samtidigt kan det oplyses, at det på grund af jordkrumnin
gen ikke vil være muligt at observere et objekt der flyver i 3-500 fod 
over Arhus ved hjælp af den på flyvestation Karup værende radar.(Flyver
taktisk Kommando er ikke bekendt med lorkortelsen RSR/TAR, men formoder 
at De hentyder til GCA stationen). 

P. 



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 
(RCS: CHODDEN 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

lagttagelsesdato: _l3f]__ !':13_ Klokkeslet: 2]00-QQ3ol\(nøjagtigt?) 

lagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): _,_A"d"-'r_,e:..;s~s.,e,...n,_· ------------------

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? ___ V..:..e::::S::::t~--c-------------

Angiv ved et Rids, under hvil•. ~ Gensland 

ken Skraavinkel (v), den saas: ~v \ .... 45 _ ca. 60o 
l x 

Eksempe : lagtlager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.!.): __________ _ 

Elipse formet med en spids ud foran. 
Lysende rødt - gult og grønt. 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):-----------

Ingen lyd - røg. 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne :Opog ned. frem og t j] bage 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden:--------------

Genstandens f art (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven' Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): Forskellige hastigheder 
sommetider stillestående 

I Tilfælde af Nedslag: 

v 
Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):------------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? _________ _ 

Indsendende Myndighed:---------------------------

Karakteristik af Kilden:---------------------------

Nedslagssted bevogtes af:---------------------------

Form. 3622 

,.I(.ICMVltz~ 
111'11U!TtT1·10tlll'/JUII 

l.Hllllll:'rll 



/ 

FLYVERTAKTISK KOMMANDO 
KØLVRAA, DK 7470 KARUP J 

TELEFON (07) 10 15 00 

NR.' 
OP-2 307/UF0-109 

(Bedes anført ved henvendelse) 

Til 

Emne: RapSort om uidentificeret flyvende genstand iagttaget fra Vejle den 
13 AN 1979 kl. 21fl0. 

Bilag: l stk. form. 3622. 

1. Vedlagt tilsendes som bilag en rapport om uidentificeret flyvende genstand 
iagttaget fra Vejle den 13 JAN 1979 fra kl. 2100 til ca. kl. 0030. 

2. Flyvertaktisk Kommando har ikke informationer om virksomhedt der svarer til 
de i rapporten angivne observationer. Der skønnes imidlertid at være visse sam
menfaldende karakteristika mellem de opgivne observationer og planeten Venus. 



FLYVERTAKTISK KOMMANDO 
KØLVRAA, DK 7470 KARUP J 

TELEFON (07) 10 15 00 

Til 

NR., 
OP-2 307/UF0-108 

DATO' 

(Bedes anført ved henvendelse) 

Emne: Rapporter om uidentificerede flyvende genstande iagttaget 
den 31 DEC 1978 ca. kl. 1905-1910z. 

Bilag: 5 ttk. FORM 3622. 

l. Vedlagt tilsendes som bilag 5 stk. rapporter om uidentificerede 
flyvende genstand iagttaget den 31 DEC 1978 kl. ca 1905-l910z.-

2. Flyvertaktisk Kommando har ikke informationer om virksomhed, 
der svarer til de i rapporten angivne observationer. Det skønnes 
imidlertid ikke udelukket, at det observerede hidrører fra en 
"satelitundergang". 



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 

Iagttagerens Navn: 

Stilling:.~~;;;;;;;; Adresse: 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: .1J..;g_ t9.:z:K. Klokkeslet: .l) /o :Z (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): ---~--·-~_~ ___ ___:.·-----------

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? __ 1/~1::::_-_:y;_J-_f-/,.... >:::_'f.:...;../> _________ _ 

Angiv ved et Rids, under hvil•. 
k en Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

M~ "Genstand 

lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskatlenhed o.l.): __________ _ 

14h\?l1.il'e-t- L '{s T 

(Tegn, om muligt. paa Papirets Bagside et(lRids over.Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. l.?): l W &1::JV L'{ b 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: ___ ::pcfJ::;S:::_1;._ _______ _ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: --------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven• Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

l Tilfælde af Nedslag: 

v 
lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):-----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
an gi v et ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? _________ _ 

Indsendende Myndighed: ------------VJ-+-JJC-f/-"'4rlt'-'L't-~-'-:f"L.;-----
~A 7 l ..), -z:::: 

Karakteristik af Kilden:----------------------------

Nedslagssted bevogtes af:---------------------------

Form. :;622 

4.1.#JifUlila 
nmltfrtn.eottmtttt -·-



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: ------------ Alder:----

Adresse: -.:./f/..:._.:../7-..:.~...::...----------------------
evt. Telf.: 

iagttagelsesdato: .:lJ;-'-l.t9kK!okkeslet: /5/0 2- (nøjagtigt~ 
Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): -::--L:...-t:....;~:::..!:.·~-=· :.._-----,;r----.,.----,~-,----
/J/cJCJ..evt ~~d.&e~~~ c S 4/ /V --;i(~-«!f'ce 
I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? b .h-<'"' et' ,4_(" .A Zf Ol'. 

l / 
Angiv ved et Rids, under hvil• 
k en Skraavinkel (v), den saas ," 

Eksempel: 

~ Gensland " 
0 

~v \ __!= /(' cc (ø 
~ 

lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o. 1.): 

_ . .Ab?/~. 

(Tegn, om muligt, paa Papirets Bagside et[)Rids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?): ~~ey3C2: ·~j 
~'-""c/' &--"" ~~~ - fi~; +~_...~ 
h~ ~±~ ~ ~ - __/~r_ ~-?--c .4~ 
~ ' ~ / 

~/&/c« 
f' /1/ ( j >r ~ 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:---'/ r'--·CTY'....:._c-'---'J%-~-'-·-_".7"'-'q/'-'-. 
l' 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: -------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven• Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): "?.-r~.d"'z:./_ /'F . 
l Tilfælde af Nedslag: 

v 
Iagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):-----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. L?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa Fald: Hvor beror de? / 

Y~u--~7 

Indsendende Myndighed=-------------------------

Karakteristik af Kilden:--------------------------

Nedslagssted bevogtes af:--------------------------

Form. :;622 

l.W.Otlf1Lfl-
1111'1Ufttfl..tot'I'I!Tlllll ......... 



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 

Iagttagerens Navn: 

Stilling· 

Adresse: 

evt. Telf.: .( 

----- Alder: Syn:-.,.-----

9-boo {,:.1>f2t!q. 

iagttagelsesdato: M ;Jlt91f Klokkeslet: l0o1-- .2-(nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): Slf)v.I)F( CV { 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? ____ ,S::::_-'-"'))o....,..-~-----------
Angiv ved et Rids, under hvil.. • ~v Gensland 
ken Skraavinkel (v), den saas: .~-'--

Eksempel: lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.!.): _________ _ 

C'{$ - ~L-B v1J Q;. . 

(T egn, om muligt, paa Papirets Bagside et[lRids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o. L?):-----------

;;;\::C.l~ t('vve Hf4-L.C:.. 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne: __ L'-/.-'/3!;.-"-'-~-1_-_4.!-.~-1_,---_____ _ 

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: -------------

Genstandens F art (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven• Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): -----------

I Tilfælde af Nedslag: 

v 
lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):---.,--------------------

Nedslagsvinkel (u) 
an gi v et ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? I saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

Indsendende Myndighed=-----------.'34-:A-· ".,j'l-9f-..:.~=<::'/'-'t.,.::'l!..-_______ _ 

Karakteristik af Kilden:--------------------------

Nedslagssted bevogtes af:--------------------------

Form. 3622 

,.I.IPWlUIØ 
UfnltiTfTI-~tm:Uat -·-



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile Myndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. l. 

Iagttagerens Navn: 

Iagttagelsesdato: /31 f /:Z 19 78 Klokkeslet: ~e!LJr:::. (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): _ 

l hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? _ _,e;:.....-.:..:/?_,_8"--_ø-,~&:..:./ __ _;m..:....;_o;....;)~-=-S-Y_I).:.._--"'(/-'D"-

Angiv ved et Rids, under hvil •. 
ken Skraavinkel (v), den saas: 

Eksempel: 

x~,Genstand 

lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, Størrelse, Beskaffenhed o.l.):_....:/?...:...:t/.:._/V:...___D _____ _ 

5i?81?'P 

(T egn, om muligt. pa.a Papirets Bagside etQ:Rids over Genstilndens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):-----------

y; 

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:-------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: -------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven' Strækning eller Vinkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ----------- v 
Iagttager 

I Tilfælde af Nedslag: 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse):-----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hosstaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o.l.?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa Fald: Hvor beror de? ________ _ 

Indsendende Myndighed:-------------------------

Karakteristik af Kilden:--------------------------

Nedslagssted bevogtes af:--------------------------

Form. )622 /9Voz 
,.I.MlolllU'IIo 

lllltllitfTfn-totTMUU -·-



SPØRGESKEMA 
til Brug for militære og civile M yndigheder ved Afhøring angaaende 

observerede »Raketter« o. L 

Iagttagerens Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

evt. Telf.: 

Iagttagelsesdato: ;3/,flJt.._ 19 ?8 Klokkeslet: /flt?<SZ- (nøjagtigt?) 

Iagttaget fra (nøjagtig Stedangivelse): /117/71/Y?L::'I?tY//? /?E 

I hvilket Verdenshjørne saas Genstanden? $/X/ r{!/1' lt'i?f)7J776I?t//77 

Angiv ved et Rids, under hvil•. " /v Gensland 
ken Skraavinkel (v), den saas: -~ ~ 

Eksempel: lagttager 

Genstandens Udseende (Form, Farve, St~rrelse, _Beskaj1'enhed o.l.): __________ _ 

i2J - IJ kYScN?:Jc' /.VJJ!fUG"!;e:g /m 17/?-&e:r /TP /:C,_!) 
? 

Æ:NC/1?!77 Pt9R/ 

(T egn, om muligt, paa Papirets Bagside etllRids over Genstandens Form). 

Genstandens Opførsel i Luften (Eksplosioner, Røg, Lyd o.l.?):------------

Genstandens Flyveretning i Forhold til Verdenshjørnerne:-------------

Oplysninger, der kan give Holdepunkter for Flyvehøjden: --------------

Genstandens Fart (evt. Antal Sekunder, det tog Genstanden at 

gennemflyve en nærmere angiven. Strækning eller VInkel angivet 

ved et Par Pile som hosstaaende): ------------

l Tilfælde af Nedslag: 

v 
lagttager 

Nedslagssted (nøjagtig Angivelse): -----------------------

Nedslagsvinkel (u) 
angivet ved en Skitse 
som hossiaaende: 

Genstandens Opførsel i Nedslagsøjeblikket (Eksplosion o. L?):------------

Har nogen fjernet Rester af Genstanden? l saa Fald: Hvor beror de? _________ _ 

Indsendende Myndighed: --------------,,"':3;/(hl-1 •jl-0"+u'T77'.2J'%:=:t--. ---

Karakteristik af Kilden:---------------------------

Nedslagssted bevogtes af:---------------------------

Form. 3622 




