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Forord 

Jorden har siden 1897 jævnligt haft besøg af ikke-jordisk teknologi! Det er påstanden i bogen Majic Eyes 
Only – Earth's Encounters With Extraterrestrial Technology (Wood Enterprises 2005). Forfatteren Ryan S. 
Wood gennemgår 74 ufo-styrt og postulerer, at hans fakta hverken kan ignoreres eller fejes af bordet, men 
naturligvis varierer i kvalitet og detaljeringsgrad. De enkelte ufonedstyrtningssager tildeles et procenttal, 
der ifølge forfatteren angiver, hvor troværdig han vurderer, at den pågældende sag er. Af de 74 sager får 
historien om nedstyrtningen i Aurora, Texas, i april 1897 den allerhøjeste troværdighedsgrad, nemlig 80-
100 %. Som det vil fremgå af kapitlet ”Mysteriet i Aurora”, er der i virkeligheden tale om en avisand og ikke 
et fremmed rumskib, hvilket siger en hel del om researchen bag Majic Eyes Only. 
 
Den mest berømte nedstyrtningssag i relation til ufomyten er ubetinget Roswell, New Mexico, i sommeren 
1947, og den har jeg grundigt behandlet i Roswell (SUFOI 2013). I nærværende udgivelse vil jeg således ikke 
bruge plads på Roswell, men nøjes med at referere til denne sag, hvor det er relevant. Til gengæld kan du 
læse om hændelser, der rummer mange af de samme elementer som Roswell-sagen, og som nogle 
ufoentusiaster gerne vil ophøje til Roswell-status. Du kan også læse om en begivenhed, der kunne have 
udviklet sig til en dansk version af Roswell-myten, men ikke nåede så langt pga. en efterforskers stædighed 
og lidt held. 
 
Ufomyten er rig på historier om havarerede, fremmede rumskibe, hvor myndighederne påstås at skjule 
sandheden ”og have fjernet hvert eneste spor efter nedstyrtningen”. Men er det overhovedet muligt? 
Det vil flyeksperter i ”Aerospace Archeology Team” gennem konkrete undersøgelser give svar på i det 
første kapitel.  
 
Kapitlerne i UFO-styrt belyser tilsammen ufonedstyrtningsmytens forskellige aspekter, men er skrevet og 
disponeret således, at de enkelte kapitler kan læses uafhængigt af hinanden. 
 
UFO-styrt udkommer også som e-bog, hvor man som læser får glæde af en række links (vist med en 
understregning i teksten), der henviser til kilder og yderligere baggrundslæsning. 
 
Jeg hører meget gerne fra læserne på info@sufoi.dk, hvis der trods ihærdige forsøg på det modsatte 
alligevel skulle have sneget sig unøjagtigheder ind i teksten, så der kan blive rettet op på fejl og mangler i 
kommende oplag/udgaver. 
 
Kim Møller Hansen 
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Hemmeligheden i skoven 

 
Roswell-sagens berømmelse og de mange penge, som er i spil, når turister besøger Roswell og ved salg af 
bøger, dokumentarfilm og alskens andet merchandise, har fået mange andre byer og lande til at lede 
efter deres egen Roswell-klon. Efter mange briteres mening er det bedste bud hændelsen i Rendlesham-
skoven i december 1980. Historien om nedstyrtningen i Rendlesham – populært kaldet Storbritanniens 
Roswell – er både fantastisk og meget kompleks. Den rummer alt det, som skaber en god og sejlivet 
ufomyte: Mange vidneudsagn, anonyme tips, rygter, gætterier, officielle dokumenter, hemmeligholdelse 
og bøger med sensationelle påstande. 

Et usædvanligt besøg 
Mandag den 29. december 1980 fik flyveleder David Potts 
(pseudonym) uventet besøg på arbejdet. Amerikanske 
efterretningsofficerer dukkede op på RAF Watton – en radarstation 
ved Norwich i det østlige England. Officererne ville gerne se 
logbøger og bånd med radaroptagelser fra perioden 25.-28. 
december. 

RAF Watton er ikke en amerikansk base, så 
anmodningen om udlevering af radarbånd m.m. var naturligvis 
usædvanlig, men dog acceptabel. David Potts tænkte, at der måske 
var sket et uheld med et af de mange amerikanske fly, der på 
daværende tidspunkt var udstationeret i Storbritannien. Optagelser 
af radaren på RAF Watton kunne i givet fald bidrage til at belyse 
hændelsen. Men efterretningsfolkenes besøg viste sig at have en 
helt anden og mere foruroligende årsag. 
 David Potts havde ikke haft tjeneste i den 
pågældende periode, men en kollega kunne fortælle, at 
himmelrummet over Østengland i juledagene havde været præget 
af et festfyrværkeri af lysfænomener. Det var begyndt lige efter kl. 
21 den 25. december, hvor et rakettrin fra løfteraketten til den 
sovjetiske spionsatellit Cosmos 749 brændte op på sin vej ned 
gennem atmosfæren over England. Mindst 300 vidner i Sydengland 
og Nordfrankrig havde set de brændende rester lyse op på 
nattehimlen. I de følgende timer var der også indløbet rapporter om adskillige kraftige meteorer, ildkugler, 
og ”eksplosioner” ud for Sydøstengland – både fra observatører på jorden og fra flypassagerer. 
 Britiske Phantom-jagerbombere på øvelse havde registreret uidentificerede radarekkoer og 
forgæves fulgt efter de formodede objekter. Samtidig kunne flyvelederne på RAF Neatishead følge 
uidentificerede radarekkoer. 
 Natten mellem den 27. og 28. december registrerede radaren på RAF Watton et 
uidentificeret objekt. Det fløj sydpå og forsvandt i nærheden af Rendlesham-skoven (52 km syd for RAF 
Watton) ved de to amerikanske NATO-baser Bentwaters og Woodbridge. 
 Efterretningsofficererne fra USAF fortalte David Potts og hans kolleger, at netop om natten 
mellem den 27. og 28. december havde radarkontrollen på Bentwaters-basen ringet til RAF Watton for at 
høre, om man på radarskærmen dér kunne se de mystiske lysende objekter, som blev observeret fra 
kontroltårnet på Bentwaters. Efterretningsfolkene fortalte derefter de overraskede folk på RAF Watton, at 
et uidentificeret objekt var styrtet ned i skoven, der omgiver Woodbridge og Bentwaters. Den amerikanske 
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kommandant på RAF Bentwaters/Woodbridge var umiddelbart efter kørt ud i skoven og havde her været i 
kontakt med fremmede væsner, som kom ud af et nødlandet fartøj. Fartøjet var beskadiget, men blev 
repareret, mens amerikanske soldater stod vagt. Kort efter lettede fartøjet og forsvandt. 
 Denne historie havde David Potts og kollegerne naturligvis meget svært ved at tro på. Ikke 
mindst fandt de det underligt, at amerikanske efterretningsofficerer i det hele taget fortalte dem historien 
– uanset om den var sand eller ej. De kunne jo have fået udleveret de relevante radarbånd uden at forklare 
sig. 

Amerikanske NATO-baser 

 
RAF Woodbridge åbnede i 1943 som den ene af tre nye flyvepladser, der skulle kunne modtage 
beskadigede og hjemvendte bombefly fra angreb på Nazityskland. Efter 2. Verdenskrig blev basen brugt til 
diverse eksperimenter, fx Lancasterbombere som smed ”Grand Slams”-bomber ned på det nærliggende 
Orford Ness, ligesom Blind Landing Experiment Unit var stationeret her. RAF forlod Woodbridge i marts 
1948, og i juni 1952 overtog USAF basen, som blev hjemsted for 79th Fighter-Bomber Squadron med fly af 
typen F-84 og F-100. I 1958 flyttede 81st Tactical Fighter Wing ind på basen og udbyggede landingsbanerne, 
så de kunne tage fly som F-101 Voodoo og F-4 Phantom. 
 
RAF Bentwaters ligger få kilometer fra Woodbridge og åbnede i 1944. I juli 1950 blev basen overdraget til 
amerikanerne. Bentwaters var i 1978 den største europæiske base for fly af typen Fairchild A-10 
Thunderbolt. Mens ufooplevelserne fandt sted i 1980, var Bentwaters hjemsted for 81st Tactical Fighter 
Wing’s 91st and 92nd Squadrons. 
 
I 1980 var der i perioder højeste alarmberedskab på tvillingebasen Bentwaters-Woodbridge, da der var 
øget risiko for, at Sovjetunionen ville invadere Polen, hvor det kommunistiske styre vaklede. Da Den Kolde 
Krig ved Berlin-murens fald i november 1989 pludselig blev historie, var de to baser også overflødige og 
blev forladt af det amerikanske flyvevåben i 1992. I dag hedder Bentwaters-flyvepladsen Bentwaters Parks. 
The Bentwaters Cold War Museum ligger i en af bygningerne. Andre bygninger bruges til udlejning, ligesom 
flyvepladsen lejlighedsvis anvendes til filmoptagelser. Den 1. september 2006 skriftede RAF Woodbridge 
navn til MoD Woodbridge og er i dag base for 23. Engineer Regiment (Air Assault) i den britiske hær. 
 

Noget slipper ud 
De første rygter om, at der var sket noget mystisk i Rendlesham-skoven mellem jul og nytår, dukkede op 
allerede i januar 1981. Ufointeresserede hørte rygter blandt lokalbefolkningen og fra venner på de to baser. 
De kontaktede den engelske forfatter Jenny Randles, som tre år senere efter mange interview og på trods 
af mange forgæves forespørgsler hos det britiske forsvarsministerium (MoD) kunne udgive den første bog 
om sagen Sky Crash. A Cosmic Conspiracy (Grafton Books 1984). 
 Rygterne om noget stort blev forstærket i løbet af 1982, hvor der også var demonstrationer 
mod tilstedeværelsen af amerikanske krydsermissiler på RAF Greenham Common. MoD begyndte at 
modtage breve, hvor der blev spurgt, om ufohistorien ved Rendlesham var sat i omløb for at skjule, at der 
kunne være sket en ulykke med et krydsermissil på RAF Bentwaters/Woodbridge. 
 Jenny Randles fortsatte sin efterforskning, hvor der fortsat dukkede nye oplysninger. Det 
førte i 1991 til den opdaterede bogudgave From Out of the Blue, som imidlertid kun udkom i USA, af frygt 
for at bogen afslørede militære hemmeligheder, der kunne straffes efter britisk lov. I 1998 udkom så 
Randles bedste redegørelse om sagen i bogen UFO Crash Landing? Friend or Foe? The Full Story of the 
Rendlesham Forest Close Encounter (Blandford 1998). Afdækningen af sagens mange aspekter er især 
Randles’ fortjeneste. Trods mange løse ender i sagen, tågede vidneudsagn, anonyme meddelere og 
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gætterier, lykkedes det Jenny Randles at klarlægge en række konkrete holdepunkter i sagen. Hun fik 
fastslået de eksakte datoer for hændelserne, og hun interviewede førstehåndsvidner, både civile og 
militære. Desuden blev hændelserne dokumenteret fra officielt hold i en rapport skrevet af en af de 
implicerede officerer samt af en båndoptagelse lavet af den samme officer, mens observationerne fandt 
sted. 
 Rendlesham-sagen omhandler i virkeligheden to begivenheder, der fandt sted i de første 
timer af den 26. december samt natten mellem den 27. og 28. december 1980. 

Den 26. december 1980 
Omkring kl. 2.00 om natten den 26. december 1980 kørte den 20-årige vagtpost John Burroughs i en jeep 
sammen med Budd Steffens langs det ydre hegn omkring Woodbridge-basen. De befandt sig tæt ved 
basens East Gate (Østporten), hvor landingsbanen ender, og den tætte Rendlesham-skov begynder. 
 Pludselig kunne Burroughs se på Steffens, at noget var galt. Steffens stirrede over mod 
skoven, hvor Burroughs opdagede et kraftigt lys. Mens det dalede langsomt ned mod skoven, kunne de to 
mænd skimte mangefarvede lys i kanten af det skarpe lys. De besluttede at køre over mod skoven. Uden 
for East Gate blev de to mænd dog enige om, at de burde have forstærkning. De kørte tilbage til vagten ved 
East Gate og ringede til CSC – Central Security Control. Burroughs og Steffens fik ordre på at blive, hvor de 
var, og vente på forstærkning. Kort efter fik de selskab af Jim Penniston og Edward Cabansag. 
 Staff-Sergeant Jim Penniston havde i sin militære karriere set mindst 30 flyulykker, og på 
baggrund af lysskærets omfang antog han, at de to vagtmænd havde været vidne til et flystyrt eller en 
nødlanding i skoven, muligvis af et af basens fly af typen A-10 Thunderbolt. Hans overordnede gav tilladelse 
til, at de undersøgte sagen nærmere og kørte ind i skoven. 
 Steffens skulle blive ved East Gate, medens de tre andre fortsatte ind i skoven. Efter blot 100 
meters kørsel blev radioforbindelsen mellem de tre mænd og Steffens dårligere. Penniston gav Cabansag 
ordre til at blive på vejen og fungere som radiorelæ. Penniston ønskede at have en god radiokontakt, mens 
han og Burroughs undersøgte lysfænomenet i skoven. 
 Temperaturen havde i flere dage bevæget sig omkring nulpunktet. Skovvejen var derfor 
fugtig og blød, og de to mænd måtte fortsætte til fods. Hvad de derefter kom til at opleve, er i medierne 
blevet beskrevet som en af de mest opsigtsvækkende ufooplevelser på britisk jord. 

Nærkontakt 
Den 26. december omkring kl. 2.30 om natten gik Jim Penniston ind i Rendlesham-skoven sammen med 
John Burroughs. Jim Penniston fortæller: 
 ”En del af skoven var oplyst af et blafrende lys som et fly omspændt af flammer. Det har jeg 
ofte set. Mellem træerne så det større ud, end vi havde forventet. Det oplyste område havde en diameter 
på omkring 50 m.” 
 Burroughs var i vildrede, da de gik ind i skoven. På den ene side ville han ikke derind. På den 
anden side ønskede han svar på, hvad det var, de så. Han havde jo set tingesten dale langsomt. Det var ikke 
et flystyrt. Politimanden var faktisk misundelig på Budd Parker og Edward Gabansag, som ikke skulle med 
ind til tingesten. Han forsøgte at berolige sig selv ved at sige, at sikkerheden var i orden. 
 Radiokommunikationen med basen – med Gabansag som relæstation – var nu meget dårlig, 
idet statisk støj generede radioen. Jo tættere de kom lyset, jo værre blev det. Penniston frygtede, at de ville 
miste kontakten med omverdenen, og besluttede at holde Burroughs bag sig og uden for 
”nedstyrtningsstedet” omkring 50 m fra det kraftige lys. Lyset så ud til at komme fra en lille lysning i skoven. 
Burroughs holdt sig dog ikke på afstand ret længe. Det stod snart klart for begge mænd, at de ikke stod 
over for et nedstyrtet fly som først antaget. Penniston befandt sig nogle få meter fra kollegaen og fortsatte 
ind i skoven i retning mod lyset. Burroughs fulgte efter sin overordnede.  
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