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Kim Møller Hansen

Spøgelsesraketterne
Forord
Af Kim Møller Hansen
Da amerikaneren Kenneth Arnold den 24. juni 1947 fra sin flyvemaskine så ni
sølvfarvede, diskosformede objekter flyve imellem klippetoppene nær Mount
Rainier, satte det en lavine af observationsberetninger i gang. ”Flyvende tallerkener”, UFOer som de kaldes i dag, var en realitet (1).
Dette er den traditionelle version af, hvornår ufoernes historie i moderne tid
begynder. Men som det vil være mange bekendt, har mennesket til alle tider set
uforklarlige ting på himlen, og andre ufo-observationer kunne med lige så god ret
bruges til at markere starten på ufoernes nyere historie. F.eks. blev der i 1930erne
set mange ”spøgelsesfly” over Sverige. Spøgelsesflyene blev et velkendt
”samfundsfænomen”. De blev brugt i annoncer for sko og stormagasiner. En
amerikansk film blev hurtigt omdøbt til ”spøgelsesflyet”, da den blev vist i en
stockholmsk biograf, selv om filmen overhovedet ikke indeholdt noget i retning
af det omtalte fænomen. Der var debatter i den svenske rigsdag, omhyggeligt
stenograferet, så enhver stadig kan læse dem. I perioden 1934-49 blev fire børnebøger opkaldt efter fænomenet. Fænomenet påvirkede øjensynligt forsvarsministeren, som i 1936 besluttede at styrke det svenske flyvevåben meget stærkt (2).
Og året før Arnolds berømte observation var der en ny observationsb~lge. I
sommeren 1946 blev hele Skandinavien overfløjet af ”spøgelsesraketter” eller
”spøgelsesbomber”. Pressen skrev i lange baner om de mange observationer. Flere spøgelsesraketter styrtede tilsyneladende ned, og resterne blev undersøgt af de
militære myndigheder. Både i USA og England viste man stor interesse for sagen,
ikke mindst fordi man mente, at det måske var russerne, der prøveskød nye typer
raketter erobret fra tyskerne.
Hele sagen omkring spøgelsesraketterne er meget omfattende og kan virke uoverskuelig. Nærværende artikelsamling skulle gerne give et bedre overblik over
fænomenet.
Artikelsamlingen består af tre artikler. Først bibliotekar Willy Wegners ”Over
Norden i 1946” (3). Artiklen tager udgangspunkt i de mange danske avisudklip
om sagen. Wegner hælder mest til den teori, at spøgelsesraketterne faktisk var
russiske raketter.
Artiklen ”Nedstyrtning ved Kölmjärv" (4) omhandler en meget kendt hændelse i Nordsverige og er den mest komplette rapport om denne hændelse. Artiklen
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er skrevet af journalist Clas Svahn og Anders Liljegren, der har en EDB-uddannelse. De er begge aktive medarbejdere i det svenske ”Arkivet For UFO-forskning” (AFU).
Den tredje artikel ”Projekt 1946, UFO-dokumenter frigives” er helt ny og har
således ikke været offentliggjort før. Det omfattende svenske arkiv om spøgelsesraketterne har hidtil været ”forsvundet”, men under oprydning dukkede det
op, og i september 1984 brugte Anders Liljegren to dage i Stockholm til at gennemse og tage kopier af det enorme arkiv hos Forsvarsstaben. Det vil tage år at
behandle alle disse dokumenter. Liljegrens artikel er således ”kun” en foreløbig
rapport, men til gengæld det mest kompetente, der hidtil er skrevet om spøgelsesraketterne.
Vi følger i SUFOI med stor interesse Clas Svahns og Anders Liljegrens efterforskningsarbejde, og vil i kommende udgivelser og i tidsskriftet UFO-NYT,
offentliggøre de fremtidige resultater.
Noter og referencer:
1) ”Mount Rainier, 1947”; UFO-NYT 3/1985
2) ”Status-rapport”; UFO-NYT 5/1983
3) ”Over Norden i 1946”; UFO-NYT 6/1983
4) ”Nedstyrtning ved Kölmärv”; UFO-NYT 6/1985

NB: Artikelsamlingen ”Spøgelsesraketterne” blev oprindeligt
udgivet i samme format som ”ufo
-nyt” og med trespaltet tekst. De
to første artikler ”Over Norden i
1946” og ”Nedstyrtning ved
Kölmjärv” var gengivet nøjagtigt
som i de to respektive udgaver af
”ufo-nyt”. Da flerspaltet tekst er
svær at læse på computere, tablets, e-bogslæsere og lignende, er
teksten brudt om til en spalte og
A5-format.
WEB-redaktøren
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Spøgelsesraketterne
Over Norden i 1946
Af Willy Wegner
I sommeren 1946 blev Skandinavien hjemsøgt af himmel. fænomener, som
sidenhen er blevet regnet for analoge med flyvende tallerkener.
Det var især over Sverige at disse fænomener optrådte, men spøgelsesraketterne, som de oftest blev kaldt, viste sig også over Norge, Danmark og
Finland.
Observationerne begyndte at tage til i starten af juli 1946, og fortsatte ind
i september, hvor de langsomt ebbede ud.
Observatører, som så disse genstande på himlen, blev ofte bange, og ringede til
politiet og andre myndigheder, i håb om at kunne fa en beroligende forklaring.
Myndighederne stod imidlertid lige så uforstående overfor disse fænomener som
enhver anden.
At folk var skræmte var der ikke noget at sige til. Anden verdenskrig var netop overstået, og man havde stadig de tyske V-1 og V-2 bomber i frisk erindring.
Ganske vist var disse bomber ikke rettet mod Sverige under krigen, men man
havde ikke glemt en vildfaren V-1 bombe, som slog ned i Midtsverige i 1945.
Den svenske hærledelse udsendte den 7. august en officiel redegørelse om
spøgelsesraketterne. I hærledelsens beretning blev det slået fast, at spøgelsesraketterne var et faktum, men samtidig påvistes det, at adskillige, cirka 80%, af de
observerede fænomener, havde en ganske naturlig forklaring. Undersøgelser på
basis af observationer viste, at raketterne, generelt set, bevægede sig i en bue ind
over Sverige fra syd. I denne store bue kunne de nå helt op i Nordsverige, men
som regel bøjede de af over Midtsverige og forsvandt ud over havet i østlig retning.
Ikke alle raketter nåede at forlade svensk område. Der lå rapporter om nedslag
af sådanne objekter forskellige steder i Sverige, og ofte så man også raketter eksplodere i luften. Et af de nedslag de svenske myndigheder studerede, fandt sted
den 19. juli i en S0 nær Nederkalix i Nordsverige. Nedslaget blev iagttaget af en
lokal landmand, som så en kaskade af vand slå op i luften, uden der dog indtraf
nogen eksplosion (1). Man havde også stumper af spøgelsesraketter til undersøgelse, bl.a. efter et nedslag nær Sundswall den 11. juli. (2).
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Der fandt også overflyvninger sted over Danmark, omend i mindre grad end
Sverige. I begyndelsen tog de danske myndigheder meget let på sagen, og en
dansk officer fra Generalkommandoen udtalte den 2. august: ”Vi tror ikke på alle
disse rygter. Forleden f.eks. havde folk i Korser set en ’spøgelsesbombe’ slå ned i
bæltet. Det viste sig at være en skypumpe, der havde rejst en høj vandsøjle. Folks
fantasi er meget stor i øjeblikket, det har vi konstateret i rigt mål i den sidste tid.
Jeg har ikke hørt om de sidste fund i Sønderjylland endnu, men dem tror jeg heller ikke på. Næe, vi vil se en raket eller spor af den, før vi tror på det.”. (3)
Mange tallerken-interesserede vil nikke genkendende til ovenstående citat.
Officerens betragtninger vedrørende de fund, man havde gjort i Sønderjylland,
viste sig dog at være rigtige. Det, der blev fundet, havde intet med spøgelsesraketterne at gøre. (3)

Danske observationer
Den 27. juli sad en dame, som boede ved Hareskoven, ude på sin terrasse, da hun
forskrækket får øje på et lys på himlen. Der kom en raket af form som en pil i
susende fart hen over himlen. Den var gylden og blændende. Det hele tog kun et
øjeblik. (4)
Samme dag, ved 10-tiden, så en mand fra Granskoven i Kolding en hvidglinsende genstand, der med stor hastighed bevægede sig gennem luften i sydvestlig
retning. Genstanden blev beskrevet som en svane uden hals. Den var lydløs, og
der blev ikke set nogen røgudvikling. (5)
Den 28. juli blev der set en genstand over Høng ved Slagelse. En del mennesker observerede en skinnende genstand, der med stor fart fløj tværs over himlen.
Den var kun synlig i en halv snes sekunder på grund af den store fart, hvormed
den bevægede sig, og alene farten udelukkede at der kunne være tale om en højtgående flyvemaskine. De mennesker, som så den, var af den opfattelse, at det
matte være et af de mystiske projektiler eller raketbomber, som var blevet set
over Sverige i stort antal. (6)
Den 4. august så en ung landmand i Borup, Sjælland, en projektillignende
genstand klokken 7 om morgenen. Landmanden var i marken, og stod og fulgte et
fugletræk, da han fik øje på objektet. Højt oppe på himlen så han en genstand,
som med lynets fart for hen over himlen, for kort efter at forsvinde bag en sky.
Han mente at genstanden havde form omtrent som et projektil. Objektets længde
blev anslået til en meter. Der kunne høres en svag summende lyd umiddelbart
efter observationen, og landmanden satte det i forbindelse med objektet. (7)
Den 13. august, klokken 3.45, så en nattevægter noget på himlen over Struer.
Han berettede følgende: ”Jeg kom gående op ad en kældertrappe i telefonselskabets bygning midt i byen, da jeg så et lysskær på jorden, og idet jeg så op, opdagede jeg spøgelsesraketten, som med stor fart kom ind over byen fra nordøst. Den
syntes at komme i temmelig stor højde efterladende sig en ildhale, der for mig så
ud til at være 7-8 meter lang og godt 30-40 centimeter bred. Pludselig begyndte
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fænomenet at bevæge sig i zig-zag, som om det var ved at gå i stå, og et øjeblik
efter eksploderede det og gav et mægtigt lysglimt, der oplyste jorden fuldstændig.
Raketten gav ikke nogen lyd fra sig, og efter eksplosionen syntes den at opløse sig
tit intet. Det hele varede kun ganske få sekunder”. (8)
Den 14. august blev en spøgelsesraket set over København af en møllersvend,
som var på natarbejde ved Toldbodmøllen i Toldbodgade. Klokken 3.30 om morgenen var han ude på gaden for at få lidt frisk luft. Observatøren berettede: ”Det
var mørkt, men der var fuldmåne, og himlen var næsten skyfri. Pludselig så jeg
raketten tone frem. Jeg vil anslå dens højde til cirka 1.000 meter, og den gik i en
fuldstændig lige bane parallelt med jorden. På et øjeblik var den forsvundet bag
palæets tag (Frederik den Ottendes Palæ). Den så for mig ud ganske som et rundt
projektil, og den efterlod en rødlig-gullig stribe på himlen, før den forsvandt”.
Møllersvenden udtalte endvidere: ”Jeg nærer ingen tvivl om, at det var spøgelsesraketten, hvad der så end gemmer sig bag denne betegnelse.” (9)
Den 15. august berettede en villaboer på Tuborgvej i København følgende:
”En raket der havde form som en rød ildkugle kom fra sydvest og gik i østlig retning, indtil den nåede et punkt, der syntes at ligge lige over Hellerup. Her drejede
den og tog kurs mod nord og forsvandt i retning af Klampenborg.” Observationen blev oplyst at have fundet sted mellem klokken 21.45 og 22.10. Der var ingen
støj i forbindelse med iagttagelsen, men derimod et flakkende skær. Højden blev
anslået til adskillige tusind meter. (10)
Samme aften sa en CB'er (civilbetjent) i Helsingør en lang bombelignende
genstand med ildhale. Muligvis kan der være tale om det samme objekt, som blev
set på Tuborgvej. Klokken 22.00 så CB'eren genstanden komme ind mod kysten
hvor han stod, men den drejede af i en vinkel på 90 grader og forsvandt sydpå.
Den blev beskrevet som en V-2 bombe. (11)
Den 16. august blev der om morgenen over Tureby, nær Køge, set to spøgelsesraketter samtidigt. De kom sydfra og lignede glødende kæmpecigarer. Med
mellemrum udspyede de flammer, der havde en længde på omkring tyve meter,
efterfulgt af en hvid røg. Deres højde blev anslået til omkring en kilometer. Der
var flere vidner. (11)
Den 17. august blev en spøgelsesraket observeret af en trafikassistent i Det
Danske Luftfartsselskab. Observationen fandt sted i Lyngby klokken 6.12 om
morgenen. Trafikassistenten udtalte: ”Klokken var 6.12, og jeg var på vej fra mit
hjem på Nybrovej i Lyngby tit mit arbejde i Det Danske Luftfartsselskab. Jeg ved
ikke rigtig, hvorfor jeg kiggede op i luften, men det forekom mig, at jeg hørte noget hvisle. Jeg så op og fik øje på en af disse spøgelsesraketter. Den fløj i sydvestlig retning ude over Lyngby. Den var ikke så farligt højt oppe, cirka 2-300 meter,
men dens hastighed var meget stor. Jeg koncentrerede især min opmærksomhed
omkring rakettens hale. Den udsendte et meget kraftigt, blå-hvidt skær. Halen var
skarpt afgrænset, hvor den forlod selve bomben, og den strakte sig som en kegle
bagud. Denne hale var cirka tre gange så lang som den var bred, og meget længere end selve bomben. Det hele varede kun 2-3 sekunder, så forsvandt bomben
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bag et hus i sydlig retning.
Jeg er ikke i tvivl om at det
var en af spøgelsesraketterne,
og jeg tænkte straks, at det
måtte være en bombe i lighed
med de tyske V-2 bomber.” (12)
Samme aften blev der
atter set spøgelsesraketter.
Det var omkring klokken
20.40, hvor mange bilister og
cyklister standsede op, for at Den uhyggeligt udseende V-1-bombe, som på grund
betragte fænomenet ude over af så lav en hastighed som godt 500 km/t, var et taknemligt offer for jagermaskiner, der undertiden
Øresund. (13)
Den 18. august blev der ”vippede” den med en vingespids. Men den var farlig
gjort en observation ved Hu- at skubbe til, og 1500 flyvere angives at være dræbt i
kamp med V-1-bomber. Bomben var otte meter lang
rup, på Kattegatskysten mel- og vejede to tons, hvoraf den ene var sprængstof.
lem Hals og Mariager Fjord.
En dame stod ude på gårdspladsen, da hun så en lysende raketlignende genstand
med hale. Den oplyste hele landskabet, og forsvandt i sydlig retning. Senere bemærkede en gårdejer fra Søndre Hurup en ildkugle, der i lav højde for hen over
egnen. Han mente bestemt at det var en raket som fløj i retning syd til nord. (14)
Den 18. og 19. august blev der atter set spøgelsesraketter over København. I
forbindelse med observationerne kunne man iagttage en række kraftige eksplosioner, som udløste flere store ildkugler. Flyveretningen var syd-nord, med en fart
som et langsomtgående fly. (15)
Den 19. august så en tolder, på en tur mellem Snekkersten og Helsingør, en
spøgelsesraket. Klokken var cirka 21.30, da han bemærkede en lysende genstand,
som med ret stor fart fløj i nordvestlig retning, næsten lige over det sted, hvor han
befandt sig. Det samme fænomen blev iagttaget af nogle fiskere, som på omtrent
samme tid lå med deres båd lidt nordligere. De fortalte at den lysende genstand
jog af sted i en højde af cirka 1.000 meter. Netop da de var ved at tabe den af syne, skiftede den til en mere vestlig retning. En af fiskerne mente at have set en
røgudvikling bag raketten. (16)

”Raket” nedstyrtet
Omkring den 20. august var der et nedslag af stor interesse. En gårdejer i det vestlige Danmark, var sammen med sin familie på vej hjem i bil. De så en spøgelsesraket komme glidende ned i lav højde. Den kom vestfra og faldt ned i en mark
nær hans gård. Der hørtes ingen eksplosion ved nedslaget, og den ret tørre lucernemark blev ikke antændt. Gårdejeren ledte efter rester af raketten, men fandt
intet spor. Han fortalte at raketten lyste stærkt, men at den ingen røghale havde
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efter sig. Lige før den faldt, begyndte den at flyve snart op, snart ned. (17)
Den 17. august om morgenen, klokken 2.15, så flere personer en raketbombe.
Vidnerne udtalte: ”Vi kørte på en vej i en skov klokken cirka 2.15, da vi pludselig
fik øje på raketbomben. Den bevægede sig direkte mod nord, og gav et stærkt lys
fra sig. Der kan ikke være tale om at vi kan have forvekslet det med stjerneskud,
for det bevæger sig cirkulært, mens raketbomben gik i lige linie. Hastigheden var
meget stor, og den var forsvundet i løbet af et minut.” Det blev oplyst, at der ikke
var nogen lyde ved observationen. (18)
Den 27. august spredte en formodet raketbombe skræk mellem beboerne i en
nordjysk by. Et kvindeligt øjenvidne forklarede, at hun ved 21-tiden fra sin have
så et kugleformet legeme suse hen over hendes hoved i trætopshøjde. Bange dukkede hun sig ned mellem havens buske og pludselig eksploderede genstanden. En
vældig ildsøjle slog ud fra den med et øresønderrivende brag og lyste op, som var
det dag. Flere af byens beboere så det. (19)

Reaktioner og kommentarer
Den travleste nat man havde i Sverige med observationer af raketterne, var natten
mellem den 12. og 13. august. Telefoncentralerne på alle stockholmske dagblade
var blokeret af mennesker, som ringede angående spøgelsesraketterne.
En svensk meteorolog, som var ved at studere måneformationer, var samme
aften så heldig at få en spøgelsesraket ind i synsfeltet på sin kikkert. ”Pludselig
fik jeg øje på et kraftigt lysende punkt der bevægede sig hen over himlen. Jeg
troede først, at det var en
flyvemaskine, men opdagede
hurtigt, at den havde alt for
megen fart på til at være en
maskine. Jeg fik hele fænomenet i kikkertens synsfelt, og vil
tro at den havde en længde på
mindst 30 meter. Kroppen var
metalglinsende. Pludselig så
det ud, som stod den stille i
luften, hvorefter den sank til
jorden i en stor bue, for i
samme sekund at eksplodere,
hvorved hele omegnen blev
V-2-bombe geres klar til affyring. Med sin transporoplyst.” (20)
I Sverige havde en ama- table platform og beskedne ydre mål - i forhold til V-1
tørfotograf været så heldig at - var affyringsstationerne næsten umulige at få ram
få taget et billede af en spø- på for allierede bombere. V-2 var 14 meter lang, vejede 13 tons, hvoraf de ni var brændstof. Største fart
gelsesraket over Stockholm. 5000 km/t - stigeevne indti1 150-200 kilometer. PrakDet ansporede tilsyneladende tisk rækkevidde 350 km.
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den danske avis, Nationaltidende, til at udskrive en fotokonkurrence. Den 16.
august var der fø1gende overskrift i bladet: ”500 kr. for et godt fotografi af en
spøgelsesraket.” Avisen skrev at man havde startet konkurrencen for at få et virkeligt godt billede, således at det kunne bevises, at der ikke var tale om en
”søslange”-historie. De 500 kroner kom dog aldrig til udbetaling.
Den 24. juli havde chefen for den svenske hærs skydeskole, oberst Sven Ramström udtalt, at spøgelsesraketterne kun kunne skyldes meteorer. At der imidlertid
var tale om lidt mere end meteorer blev vist ved, at den svenske statsminister, Per
Albin Hansson, udtalte til pressen, at man i regeringen endnu ikke havde materiale nok, til at kunne skride ind over for nogen udenlandsk regering. På et tidspunkt
var der også tale om, at Sverige ville indbringe sagen for De Forenede Nationer.
Spøgelsesraketterne var efterhånden blevet til en international affære, også engelske, franske og amerikanske aviser skrev flittigt om fænomenerne. USA's viceudenrigsminister, Dean Acheson, udtalte i forbindelse med de amerikanske avisers refe-rater, at ”det var yderst interessant at læse om disse fænomener”.
I Sverige henstillede militære myndigheder til pressen om at fortie stednavne i
deres referater af observationer. I Danmark fulgte man efter, og den 21. august
kunne man læse følgende i National-tidende: ”Vore læsere må have os undskyldt,
at vi i denne og fremtidige meddelelser om raketterne kun antydningsvis vil omtale stedet, hvor raketterne er set. Efter at det kan betragtes som en given ting, at
raketterne er realiteter, er der grund til at formode, at en eller anden magt har
interesse i at fa opgivet positioner for rakettens bane over Danmark, og avismeddelelser vil i så fald være god oplysning for den pågældende magt. Intet
dansk blad har naturligvis interesse i at medvirke i så henseende og derved lette
arbejdet for i og for sig uønskede, udenlandske iagttagere i vort land, og bortset
fra betegnelser som ’det sydlige, nordlige, vestlige og østlige Danmark’, vil meddelelserne derfor ikke blive stedfæstet her i bladet”.
Dette er bl.a. grunden til, at de sidste af de ovenfor omtalte danske beretninger
i denne artikel ikke indeholder egentlige stednavne. Det gælder altså især observationerne efter den 21. august.
Imidlertid var det ikke kun Skandinavien som blev besøgt af spøgelsesraketterne. I London udtalte et medlem af premierminister Tsaldaris stab, at spøgelsesraketter også overfløj Grækenland, sædvanligvis i retning syd-nord. (21)
Allerede midt i juli var der ogå observeret spøgelsesraketter i Schweiz. En
stationsforstander i Gryon, ved Bex-Villars bjergbanen i Rhonedalen, stod og
kiggede efter et fly over bjerget Dent du Midi, da han får øje på en spøgelsesraket. Han beskrev fænomenet som en uhyre stor stjerne, der bevægede sig mod
nordøst. Til trods for at det var strålende solskin, kunne han se det lysende objekt
klart og tydeligt. (22)
Det kan ikke undre nogen at tankerne gik til Peenemünde, som efter den anden verdenskrig nu lå i den russiske zone. Pa trods af at Royal Air Force i 1943
bombede Peenemünde ganske grundigt, og satte tyskerne langt tilbage med udviklingen af V-bomberne, fandt russerne efter krigen alligevel uskadte dele af
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basen.
Teorierne gik derfor ud på, at de meget omtalte spøgelsesbomber blev afskudt
fra det nordlige Tyskland af russerne, med assistance af tyske videnskabsmænd.
Det kunne naturligvis ikke bevises, hvilket hindrede den svenske regering i at
skride ind over for Sovjet.
Officielt begyndte russerne først at eksperimentere med raketter efter 1947.
Imidlertid var der tale om at Sovjet havde fundet uskadte bombelagre i Nordtyskland. Blandt andre skal en funktionær i det tyske socialistiske enhedsparti have
oplyst, at russerne i deres besættelseszone var kommet i besiddelse af en ny og
kraftig, endnu uprøvet raketbombe - V-4 - fundet i underjordiske tyske fabrikker.
Amerikanske militæreksperter mente at russerne forsøgte at afprøve disse
raketter, og at de blev sendt mod mål ved Novaya Zemlya, i det nordlige ishav.
Hvad, der yderligere taler for at spøgelsesraketterne i virkeligheden var raketter og ikke flyvende tallerkener, er, at øen Rügen efter forordning fra den russiske
besættelsesmagt blev lukket. Denne lukning blev sat i forbindelse med russiske
eksperimenter med V-2 bomber fra Peenemünde.
I Sverige modtog Forsvarets Luftforsvarsafdeling i alt 997 rapporter om spøgelsesraketter i 1946. I bogen: ”UFO! Nya fakta om de flygande tefaten” skriver
K. Gösta Rehn, at rapporterne er forsvundet eller fjernet fra arkivet. De var væk
allerede inden Forsvarets Forskningsanstalt overtog arbejdet med UFO-rapporter
i 1966. Rehn fik sat en eftersøgning i gang, men det er aldrig lykkedes at finde
samlingen med spøgelsesraketterne.
Dette bevirker naturligvis, at det væsentligste kildemateriale falder væk sammen med analyserne af diverse nedfald og rester fra raketterne.
Imidlertid gør det også sagen lettere for de tallerken-interesserede, der har
taget spøgelsesraketterne til indtægt. Men denne udbredte tendens mellem tallerken-folk syntes ikke altid lige berettiget. Alt, næsten alt, taler for, at det virkeligt
var raketter. Hvis man f.eks. studerer de rapporter, som er medtaget i denne artikel, og som i høj grad er et repræsentativt udvalg, sa vil langt de fleste beskrivelser være karakteristiske for raketter.
Først og fremmest er der udstødningen og formen. Hvad, der også kan peges
på, er flyvemåden. Det, at den drejer, er ikke usædvanligt for fjernstyrede raketter, og de zig-zag bevægelser der er, lige før de eksploderer eller styrter ned, kan
f.eks. skyldes ”host” i motoren grundet brændstofsvigt. Røgudviklingen kan også
variere i renhedsgrad.
Det, der kommer nyere UFO-rapporter nærmest, er måske nok observationen
den 20. august, hvor en landmand så en raket falde ned, uden den efterlod sig
spor. Ud fra dette vil det være meget forkert at tage spøgelsesraketterne til indtægt, når man taler om tallerken-bølger. Hvad, man derimod kan gøre, er at studere disse fænomener, idet en vis procentdel måske kan være andet end raketter og
andre naturlige fænomener på himlen. Chancen for at få øje på flyvende tallerkener er altid større, når der er interesse for at kigge op, og det var der de måneder,
hvor spøgelsesraketterne fløj.
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Spøgelsesraketterne
Nedstyrtning ved Kölmjärv
Af Andders Liljegren og Clas Svahn
Denne artikel er et tilbageblik på et af de mest betydningsfulde tilfælde fra
1946 spøgelsesraket-bølgen. Clas Svahn, journalist påden nordsvenske avis
Norrbottens Kuriren, fandt for nylig frem til og geninterviewede adskillige af
de gamle vidner, såvel som den militærperson, der havde til opgave at lede
den langvarige eftersøgning i søen. For at fuldende det detaljerede billede, er
der også medtaget notitser fra den tids aviser og nyhedstelegrammer - indsamlet i AFU’s arkiver - så beretningen er den mest komplette rapport, der
nogensinde er offentliggjort om et af tilfældene under spøgelsesraket-bølgen.
Dog er der ikke medtaget noget af det materiale, AFU for nylig modtog fra
Forsvarsstaben. AFU har desværre endnu ikke haft mulighed for at vurdere
den store mængde arkivmateriale, men håber på, at en fremtidig rapport kan
bringe yderligere detaljer om dette tilfælde.
50 m fra Kölmjärv-søens bred, omkring 24 km vest for Overkalix i det allernordligste Sverige (ca. 66° 23' N og 22° 18' Ø), har der
måske ligget et mystisk objekt begravet i bundens
mudder i de sidste 40 år. I løbet af en to ugers periode
gennemsøgte militæret hver tomme af søen med specielle instrumenter, dog uden resultat. Søens mudrede
bund besværliggjorde deres arbejde.
Sommeren 1946 var ved at gå over i agurketiden,
og over hele Sverige indrapporterede i tusindvis af
mennesker deres observationer af ukendte, ofte raketlignende objekter, der krydsede himlen eller styrtede
ned i søer. Alene på fire dage i juli modtog den svenske Forsvarsstab 300 rapporter, og hen imod slutningen af sommeren var det officielle tal 997 modtagne
observationsrapporter (l).
Objekterne passerede ofte landet i høje baner, og
mange mistænkte russerne for at udføre forsøg med Clas Svahn, journalist og
erobrede tyske V-våben. Avisernes spalter var dagligt medarbejder i ”Arkivet for
ufo-forskning” (AFU).
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fyldt med rapporter som disse: På vestkysten observeredes et kvadratisk objekt,
der lydløst krydsede himlen på en nordlig kurs; i Sundsvall forskrækkede et sølvfarvet, aflangt objekt nogle fabriksarbejdere; i Stockholm så en del af indbyggerne et stort, lysende objekt, der blev fulgt af et par sorte kugler…

Kölmjärv observation
For landmanden Knut Lindbäck (68 år gammel ved interviewet i 1984 (2)) og
hans tjenestepige Beda Persson (18 år gammel i 1946) var fredag den 19. juli
1946 en travl dag. Der skulle køres hø ind. Knut og Beda arbejdede ved Kölmjärv
-søens skrånende bredder. Klokken var 11.45 - næsten middag - og solen bagte.
Pludselig hørtes en summende lyd fra oven.
”Jeg så op, da jeg troede, det var et fly”, siger Knut i dag. ”I stedet så jeg et
raketlignende objekt, der havde retning mod søen.”
Sammen med Beda så han det to meter lange, askegrå projektil styrte ned i
vandet ca. 1,5 km borte, nær søens sydvestlige bred. Der rejste sig en høj vandsøjle, der hurtigt blev efterfulgt af endnu en. (Der var tilsyneladende hverken træer eller andre genstande, der kunne hindre, at vidnerne kunne følge objektets bane
(3)).
”Jeg er sikker på, at det var en fast genstand”, siger Knut, der stadig husker
hændelsen ret godt. ”Objektet var to meter langt og havde en fladtrykt snude,
mens bagenden var spids. Jeg tror, der var noget, der lignede små vinger på siden, men jeg er ikke sikker. Det gik så hurtigt.”
Ifølge det nyhedstelegram, der blev sendt til alle svenske aviser (3), var vandsøjlen ”nogle få meter høj. Fra den tids avisartikler står det endvidere klart, at der
hverken var lys på eller fra objektet (4). Det svenske nyhedsbureau TT rapporterede, at de to hovedvidner ikke hørte nogen eksplosion (3), men Lindbäck fortalte
imidlertid Dagens Nyheter, at ”der hørtes en plaskende lyd, men det var nok fra
det vand, der blev slynget op.” (4)
Den kraft, der lå bag nedstyrtningen, blev understreget af et andet vidne
(fundet i 1984), der befandt sig på søens nordlige bred kun nogle få hundrede
meter fra nedstyrtningsstedet. Frideborg Tagebo, der var 14 år i 1946, husker det
hele meget tydeligt (5).
”Det var en frygtelig lyd. Jeg har aldrig - hverken for eller efter - hørt noget
lignende. Min mor, der vaskede tøj nede ved bredden, råbte til mig, at jeg skulle
lukke vinduerne, for det begyndte at tordne. Vores hund gik helt amok og løb
bort. Det hele var meget frygteligt. Da tingesten endelig slog ned, var det som om
en bombe detonerede.”
Lindbäck, der befandt sig længere borte, sprang straks på sin cykel og kørte
ad vejen langs søen, indtil han kom til et sted nær det observerede nedstyrtningssted. Her tog han ud på søen i en robåd.
”Da jeg roede ud til stedet, bemærkede jeg, at tang og åkander var revet op
med rod og smidt omkring. Vandet var meget mudret, og det var umuligt at se,
16

om der var noget på bunden. Søen er ellers
ikke ret dyb her, kun omkring to meter eller
så.”

Undersøgelsen
Om eftermiddagen (fredag) efter en af Lind- Spøgelsesraket set af Frideborg Tagebäcks naboer havde tilkaldt ordensmagten bo, da den styrtede ned i Kölmjärvsøblev politi og hjemmeværnsfolk posteret en. Skitsen er tegnet af vidnet i 1984.
langs søens bredder med ordre på at afspærre området og holde øje med nedstyrtningsstedet. Natten mellem fredag og lørdag
kørte en gruppe fra det 3. Ingeniør Korps i Boden mod Kölmjärv i lastbiler (4).
Den 20. juli (lørdag morgen) ankom Karl-Gösta Bartoll, der engang var løjtnant, sammen med en gruppe soldater til Kölmjärv for at lede efter raketten. Operationens ansvarshavende officer, der nu - 38 år senere - er en 68 årig major af
reserven, bor i Arboga. Da nedstyrtningen fandt sted ved Kölmjärv, havde han
været tjenstgørende ved 3. Ingeniør Korps i fem år, deraf de fleste under krigen
(6).
Om lørdagen blev der foretaget nogle indledende undersøgelser pa stedet, og
søndag ankom der mere personale og udstyr fra Boden.
I en af de landsdækkende aviser stod der: ”Lørdag blev der afsendt en militær
enhed på 10 mand til søen, og de fandt hurtigt det sted, hvor projektilet sank til
bunds. Vanddybden er det pågældende sted 75 cm, og projektilet lavede et stort
og dybt hul i mudderbunden. Da man stak en åre ned i hullet, kunne den ikke nå
bunden, så der blev tilkaldt forstærkning. Projektilets hastighed må have været

Søen Kölmjärv i det allernordligste Sverige.
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meget høj, da en del mudder blev kastet langt væk fra nedslagsstedet. Man håber,
at det takket være mudderet, der har afbødet stødet, er muligt at finde projektilet,
det menes dog, at der vil gå nogle dage, før det er muligt at grave det op.” (7)
”Militæret begyndte med at bygge en tømmerflåde ved bredden”, siger Rune
Lindbäck, den nabo, der tilkaldte myndighederne. ”De var omhyggelige med ikke
at bruge søm af jern, da disse ville have påvirket deres følsomme instrumenter.
Tømmerflåden blev surret sammen med hampereb.” (2)
Fra tømmerflåden kunne militæret se, hvordan moræneler og sten fra de dybere lag var blevet slynget op. Alt pegede på, at der havde fundet en eksplosion sted
under vandoverfladen.
”Militæret undersøger nu et område på 200 x 200 m tværs over søen. På
grund af det tykke lag mudder bruger de nu en slags ekkolod, dvs. for hver halve
meter stikkes en føler ned i mudderet. Vanddybden er kun 2 m på det dybeste sted.
Et forsøg på at bruge en almindelig minesøger mislykkedes, da den ikke er konstrueret til at virke over så lange afstande, som der her er tale om. Specialofficerer og videnskabsmænd fra Forsvarets Forsknings Institut (FOA) rejste
til stedet lørdag, men vendte næsen hjemad søndag aften.” (8)
Professor Gustaf Ljunggren fra FOA siger, at instituttet har sendt to observatører til nedstyrtningsstedet i Kalixområdet.
”Før bomben er funder, er der for tidligt al sige noget om den”, sagde professor Ljunggren. ”Hvis der er raketdrevne projektiler, er der muligt, de er nedstyret
sådan, at de automatisk vender tilbage ril deres udgangspunkt - hvilket kunne
forklare hvorfor, der ikke er så mange nedstyrtninger. Det er også muligt, at projektilerne er radiostyrede. Del er i hvert tilfælde svært at tro på, at det er med
fuldt overlæg, de styrter ned i søer, for ikke at blive fundet af de svenske eftersøgningshold. Den sø, vi nu undersøger, er kun 200 m bred, og når man tænker på i
hvilken afstand projektilet er blevet affyret, er det indlysende, at målet er for lille.” (9)
”Fra nedstyrtningsstedet er det sidste nye, at eftersøgningsområdet er blevet
udvidet, da det er slået fast, at projektilet har ramt en sten nede i mudderet og
derfor har ændret retning. Forsøg med minesøgere mislykkedes, så nu anvendes
der en elektrisk sonde.” (9)
Til Dagens Nyheter fortalte vidnet Lindbäck, at ”det dybe mudder er en hindring for eftersøgningen. Nedstyrtningsstedet er i den lavvandede del af søen, og
vanddybden er her kun to meter, i modsætning til andre steder, hvor søen er dybere. Søens størrelse er dog kun et par kvadratkilometer.” (10)
Senere ankom en civil ekspert fra mineselskabet i Boliden med nogle instrumenter, der kunne registrere jerngenstande i vandet.
”Instrumentet kan sammenlignes med vore dages metaldetektorer”, siger Karl
-Gösta Bartoll, ”men dengang var del enestående. Vi undersøgte søen i næsten to
uger, men det eneste vi fandt, var en træ-gasbrænder og lignende jerngenstande”. (6)
Rygterne svirrede, og en uge efter nedstyrtningen meddelte den nationale
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presse:
”Ifølge pålidelig kilde! er raketprojektilet fundet. Dette kan dog ikke
bekræftes fra officiel side, da et tordenvejr søndag aften afbrød telefonforbindelsen lil Kölmjärv. Militæret...
brugte først minesøgere, men senere
gik de over til en metaldetektor. Der
er trukket en stålwire over den 150 m
brede sø... Hele søen er blevet gennemsøgt, og nu ser der ud rtil, at anstrengelserne har båret frugt. Sent
søndag aften var Dagens Nyheter i
kontakt med kaptajn Dimander fra den Karl-Gösta Bartoll, løjtnant ved ingeniørlokale forsvarsstab i Kalix. Han havde tropperne, arbejder på flåden i Kölmjärv.
ikke været i kontakt med Kölmjärv i Apparatet på billedet er et malmsøgningsapsøndags, da telefonlinjen var afbrudt. parat fra Boliden. Det anvendes i et forsøg
Søndag aften var der i Overkalix ved- på at lokalisere metaldele på bunden af søen.
varende rygter om, at bomben var
blevet fundet... Projektilet var næsten tre meter langt og udsmykket med hvide
bogstaver.” (11)
Myndighederne benægtede selvfølgelig rygterne:
”Ifølge oplysninger fra Forsvarsstabens afdeling for luftforsvar er ’spøgelsesbomben’ endnu ikke fundet... De rygter, der opstod i søndags, om at den skulle
være fundet, har intet hold i virkeligheden.” (12)
Endelig i august kunne alle spekulationer afsluttes med endnu et spørgsmålstegn:
”Undersøgelserne af et påstået projektilnedslagssted er nu afsluttet uden resultat. Der har været brugt elektriske minesøgere og geologiske metaldetektorer.
De steder, hvor instrumenterne viste, der skulle være metal, er der blevet anvendt
trawl, elektriske ekkolod, ja selv mudderet er blevet nøje undersøgt. Der vil dog
ikke blive foretaget en tømning af søen.” (13)
Og sådan løb den undersøgelse, chefen for det svenske fIyvevåben Nils Alhgren betegnede, som ”det sikreste bevis på en nedstyrtning” (14), ud i sandet. *)
Men mellem linjerne i nyhedstelegrammerne stod der end nu mere...

Sabotage
*) Tillæg (juli 1985): senere undersøgelser i Forsvarsstabens arkivmateriale og interviews
med K. G. Bartoll giver ingen som helst indicier for, at nogen metalgenstand af fremmed
art nogensinde er fundet i Kölmjärv. Den store eftersøgning var således helt resultatløs.
Enhvcr påstand i anden retning modsiges af det omfattende materiale AFU har modtaget
(ca. 30 sider).
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Den militære undersøgelse af den lille sø i Norrbotten forløb ikke helt uden forstyrrelser. Efter nogle få dage opdagede en skildvagt, at et par mystiske personer
sneg sig rundt i skovene nær nedstyrtningsstedet. De blev set flere gange, og til
sidst beordrede løjtnant Bartoll skarp ammunition i våbene.
”Til sidst turde vi ikke bruge vore telefoner, når vi skulle aflægge rapport til
hovedkvarteret i Boden, men sendte dem
med ordonnans. Endelig var der nogen, der
klippede vores telefonledning over med en
bidelang (måske var det det ’torden vejr’
Dagens Nyheter skrev om den 29. juli?).”
De mystiske mænd holdt sig skjult, og der
blev ingen spioner fanget (6). Umiddelbart
efter det første nyhedstelegram fra det
svenske nyhedsbureau, bad Forsvarsstaben
aviserne om ikke at nævne søens navn,
men blot skrive, at det var en sø i ”det sydøstlige Norrbotten” (15). Dette var øjensynligt for sent, da mange aviser allerede
havde offentliggjort søens navn. Denne begrænsede censur blev taget til efterretning,
og efter den 20. juli forsvandt stednavne fra
de fleste spøgelsesraketrapporter.
Ludvig Lindback peger mod nedslagsDa eftersøgningen ved Kömjärv blev indstedet. Ludvig er bror til Knut Lindbäck, der så nedstyrtningen. Ludvig så stillet, blev løjtnant Bartoll forflyttet til
Gällivare, hvor nogle personer i et somintet selv, men eftersom Knut var syg
og ikke kunne forlade hjemmet i Lulea, merhus havde set et objekt styrte ned i søen.
udpeger Ludvig nedslagsstedet.
”Deres observation var næsten identisk
med Knut Lindbäcks, men søen var for dyb,
til vi kunne foretage en undersøgelse”, siger Bartoll.
”Der er mange ting, der tyder på, at Kölmjärv objektet opløste sig selv”, fortsætter han. ”For del første så Lindbäck en anden vandsøjle efter den første var
faldet sammen, og for del andet hørte en ældre kvinde, der bor i en hytte nær nedslagsstedet, et dæmpet tordenbrag. Objektet var sandsynligvis lavet af et letvægtsmateriale, muligvis en slags magnesiumlegering, som let ville opløses og ikke
kunne registreres af vore instrumenter.”
Hvad så folk efter din mening den sommer?
”Det var helt afgjort ingen psykose”, siger Bartoll. ”Det folk så, var virkelige,
fysiske objekter. Min personlige teori er, at det var tyske eller russiske forsøgsvåben opsendt af russerne fra en af Østersø-staterne. Vi, der arbejdede ude i marken, vidste ikke, hvad del var, da Forsvarsstaben aldrig fortalte om deres resultater til folk på vores niveau. Der blev på samme tid foretaget undersøgelser i fem
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eller seks svenske søer, men der blev ikke i et eneste tilfælde fundet noget.” (6)

Andre og lignende tilfælde
Knut Lindbäck og Beda Persson var ikke de eneste mennesker, der rapporterede,
at de havde set en spøgelsesraket styrte ned i en sø. I den svenske presse kunne
der læses om mindst et halvt dusin and re tilfælde.
Kun 15 minutter for nedstyrtningen ved Kölmjärv, blev den 11-årige Kurt
Larsson fra Storbäcken, 20 km nord for Overkalix, skræmt af et objekt, der ramte
den lille sø Kattistjärn (23 km nordøst for Kölmjärv), hvor han fiskede. Der hørtes en rumlende lyd kort før til nogle sekunder efter, der rejste sig en høj vandsøjle foran ham, men der hørtes ingen eksplosion.
”Det var en meget mærkelig, nærmest som når vinden rusker hårdt i træerne”, huskede Kurt Larsson her 38 år senere (16). ”Men den var for kraftig, og
træerne bevægede sig ikke. Pludselig var der noget, der ramle vandet med et
plask 150 m foran mig, men jeg havde ikke en chance for at se, hvad det var.”
Da militæret ankom to dage senere, gjorde de det klart for Kurt, at dette her
ikke var noget man talte om. Der blev aldrig foretaget nogen større undersøgelse
af søen. Da dens mudderbund var 5 m dyb, kunne dykkerne intet se.
”Jeg tror, tingesten stadig er derude”, siger Kurt Larsson i dag. ”Den eksploderede i hvert fald ikke.”
Omkring det samme tidspunkt (kl. 11.30 den 19. juli) så landmand Leonard
Danielsson og hans tre sønner et cylindrisk objekt krydse himlen med en nordvestlig kurs ved Bölebyn nær Piteå i Nordsverige (17). Kjell Danielsson, der dengang var 13 år gammel, glemmer aldrig det aluminiumskinnende objekt, der
krydsede himlen den sommerdag (18):
”Det var en meget besynderlig tingest. Den havde nærmest facon som en mælkejunge, var temmelig tyk og reflekterede sollyset som om den i perioder roterede
om sin egen akse. Vi kunne se den i mere end 15 minutter. Den var fuldstændig
lydløs.”
Så her har vi tre observationer, der fandt sted inden for et kvarter. Lad os til
sidst se på to lignende ”nedstyrtninger i søen”:
”Fire personer, der arbejdede i en tømmergård nær en stor sø i MidtNorrland, hørte en meget kraftig hvæsen fra
luften. Da de så op, så de, hvad de sammenlignede med et lille fly, nogle få hundrede meter
oppe. Objektet havde en kort krop uden hale og
et par små vingelignende fremspring på siderne. Det fløj meget hurtigt, og styrtede ned i søen
i en vinkel pa 65°. Vejret var klart, og alle vidDen ”flyvende mælkejunge”. Kjell
ner var sikre på deres observation.” (19)
Det bør lige bemærkes, at denne nedstyrt- Danielsson så den 19. juni 1946.
ning også fandt sted omkring middag (kl. Skitsen er tegnet den 20. juni
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11.30) den 13. august 1946, ca. tre uger
efter Kömjarv tilfældet. **)
Det andet tilfælde, denne gang fra Norge, blev rapporteret af Bjørn Øverbye i
en Flying Saucer Review artikel (20),
vi gentager hans oversatte artikel her.
Mjösa tilfældet fandt sted omkring
middag (!) den 18. juli, næsten nøjagtigt 24 timer før Kölmjärv-nedstyrtningen:
”Lige i Norges hjerte er der en stor sø
med navnet Mjösa. På en lille gård ved
den sydlige del af denne sø, så en landmand og hans familie på kort afstand
nogle mærkelige objekter. Han og hans
søn arbejdede uden for laden, mens
hans kone og datter befandt sig på en
lille høj nær gården. Klokken var
12.00, det var middag, himlen klar, og
søen helt rolig, det var kort sagt, som
det bør være en dejlig varm sommerdag. Da hørte hans kone pludselig noBlot nogle få af de mange tusinde avisartik- get:
ler, der blev skrevet om spøgelsesraketterne
Pludselig hørtes en underlig lyd. Måi 1946.
ske fra et fly i lav højde. Lyden var dog
ikke som den lyd, der normalt hørtes fra et fly. Nej det lød nærmest som en kraftig
blæst. Snart efter så de to raketlignende tingester passere over deres hoveder med
stor fart og så lavt, at de smed sig ned på jorden. De kunne se, at lufttrykket fik
trætoppene til at svaje.
På gårdspladsen betragtede Sigvart Skaug og hans søn ’de flyvende X’ på lidt
større afstand, måske 50 m. Skaug siger, at de var
meget lig med V-1 bomber, som han havde set billeder af. Almindelige fly kunne de så absolut ikke have
været. De var cigarformet og omkring tre meter lange med en meter lange vinger fastgjort ca. en meter
fra næsen, omtrent på midten. Vingerne flagrede,
som om de var lavet af tøj. De så ingen form for ild.
Missilerne fløj tæt sammen lige over deres hoveder,
**) Tillæg (juli 1985): Af Forsvarsstabens dokument er
det senere fremgået. at denne raketnedstyrtning observeredes fra flere steder i Svenstävik i Jämtland. Objektet styr- Avisudklip vedr. Mjösa-hæntede ned i den sydlige del af Storsjön, hvor militæret ledte delsen fra Norge.
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det ene lidt foran det andet på en parabolisk kurs. Pludselig faldt de i søen på
samme tid og kastede vandet adskillige meter op i luften.”

Noter og referencer:
1. Anders Liljegren: Spökraketerna 1946 - nyhetsbyråmaterialet. AFU, 1977,
side 36. Et uddrag af 154 nyhedstelegrammer fra det svenske nyhedsbureau
TT, Tidningarnas Telegrambyrå. Officielle resumeer fandtes i telegrammerne nr. 74 og 154.
2. Clas Svahn: Gåtan Kölmjärv - vad döljer sig under ytan? Norrbottens Kuriren 26. maj 1984.
3. TT nyhedstelegram nr. 38, 40, 42 og 44 (se reference 1).
4. Dagens Nyheter den 21. juli 1946.
5. Telefoninterview den 13. juni 1984.
6. Clas Svahn: Utredningen saboterades! Norrbottens-Kuriren den 26. maj
1984.
7. Svenska Dagbladet den 21. juli 1946.
8. Svenska Dagbladet den 22. juli 1946.
9. Östergötlands Folkeblad den 22. juli 1946.
10. Dagens Nyheter den 22. juli 1946.
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16. Telefoninterview den 7. oktober 1984.
17. TT nyhedstelegram nr. 35, den 19. juli 1946.
18. Telefoninterview den 20. juni 1984.
19. TT nyhedstelegram nr. 105, den 18. august 1946.
20. Bjørn Øverbye: Ghost-bombs over Sweden. Flying Saucer Review vol. 15.
nr. 2, side 18. (Da vi er i besiddelse af en kopi af den oprindelige artikel fra
Aftenposten den 20. juli, den artikel Bjørn Øverbye citerer, har vi taget os
den frihed at korrigere et par mindre fejl i Flying Saucer Review artiklen.)
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Spøgelsesraketterne
Projekt 1946 UFO-dokumenterne frigives
Af Anders Liljegren
Næsten nøjagtigt et år efter anden verdenskrigs afslutning begyndte der at strømme en serie af mærkelige rapporter om uforklarlige flyvende genstande og lysfænomener ind til avisredaktionerne og Forsvarsstaben. I perioden maj-december
1946 registrerede det svenske forsvars hovedkvarter officielt 997 sådanne rapporter, hvilket er en undervurdering af det virkelige antal observationsrapporter fra
Sverige og Skandinavien.
I hundredevis af tilfælde sås raketformede genstande eller lysfænomener styrte ned mod jorden. I mange tilfælde så det ud, som om fænomenet styrtede ned i
søer og andre vådområder. På trods af flere langvarige og omfattende undersøgelser af søernes bunde, lykkedes det ikke forsvaret at lokalisere metaldele eller andre rester, som med sikkerhed kunne siges at stamme fra en raket. Dette stod i
kontrast til, hvad man havde erfaret under krigen, når et fremmed fly og tyske Vvåben havde foretaget krænkninger, for da kunne man sikre sig ret konkrete beviser, såsom flyvrag og skrotdynger forskellige steder (1).
”Spøgelsesraketterne” (eller ”spøgelsesbomberne”), som pressen døbte fænomenet (2), interesserer stadigvæk her 40 år efter ufo-forskerne, dvs. privatpersoner, som forsøger at udrede og dokumentere observationer af uidentificerede flyvende objekter. Da der manglede dokumentations- og observationsdata fra den
tid, ”udsattes” fænomenet for en hel del spekulation i bøger og tidsskrifter, ikke
mindst i USA.
Skriverierne har sin baggrund i en naturlig nysgerrighed i, hvad der virkelig
hændte over Sverige og Skandinavien i 1946. Det efterfølgende år vakte rapporter
om såkaldte flyvende tallerkener nemlig enorm opsigt i den amerikanske presse
og tvang så småt USA’s flyvevåben til at starte en drøj, 30 år lang serie af forskellige undersøgelser. En gennemgang af 140 amerikanske aviser har senere
afsløret, at den amerikanske observationsbølge i 1947 havde betydeligt større
proportioner, end hvad man tidligere havde troet. Alene fra månederne juni og
juli er der mere end 850 dokumenterede observationer i de amerikanske arkiver
(3).
Ligheden med det svenske fænomen fra året før er forbløffende, selv om de to
observationsbølger beskrev genstande af forskelligt udseende. I begge tilfælde så
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i tusindvis af overraskede vidner genstande, som hverken de selv eller myndighederne kunne forklare. Både i Sverige og USA rettedes interessen mod Sovjet, som
man troede stod bag de mystiske foreteelser. Teorier om rumskibe og besøgende fra andre verdener var overhovedet ikke på tale i de år (1946-48). Disse
teorier dukkede først op i sommeren 1948 internt inden for det amerikanske flyvevåben (Project Sign) og i 1949/50 blandt de brede masser, i forskellige tidsskriftsartikler og i en bog af flyjournalisten Donald E. Keyhoe.
De svenske forskere, der har forsøgt at lokalisere det primære materiale, er
blevet frustrerede, når de ved kontakten til Forsvarets Forskningsanstalt (FOA) og
Forsvarsstaben tidligere har fået at vide, at dokumenterne var ”forsvundet”", eller
de har mistet modet ved kontakten med bureaukratiet (4).

Nye stærke indicier på hemmelige dokumenter
I 1976, 30 år efter hændelserne, lykkedes det imidlertid en amerikansk forsker at
finde frem til nogle interessante dokumenter i biblioteket på Smithsonians fly- og
rummuseum (5). Flyhistorikeren og ufo-forskeren Don Berliner havde planer om
at skrive en artikel om de svenske spøgelsesraketter og kontaktede Smithsonian
for at høre, hvad man vidste der. Meget rigtigt! To interessante, tidligere hemmeligstemplede dokumenter kunne graves frem via mikrofilm: det ene dokument var
fra det engelske flyvevåbens efterretningstjeneste, og det andet fra den svenske
forsvarsstab!
Det engelske dokument, der er på fem foliosider, er en detaljeret sammenfatning og analyse af, hvad den engelske efterretningstjeneste havde fået at vide fra
Norge og Sverige. Den hemmelige rapport indtager en ret skeptisk holdning til
fænomenet. Dokumenterne duplikeredes i mindst 150 eksemplarer og uddeltes til
engelske og amerikanske forsvarsorganer. Rapportens distributionsliste tyder på
en ret udbredt interesse for de svenske hændelser. Allerede i 1958 slettede det
amerikanske flyvevåben hemmeligstemplingen, og dokumentet havnede siden i
Smithsonians åbne arkiv, hvor det lå upåagtet i mange år (6).
Englændernes rapport er interessant, men naturligvis har det svenske dokument betydelig større værdi, da det indeholder det svenske forsvars egne erfaringer efter et halvt års undersøgelser. Det giver også klare og direkte indicier
for eksistensen af et meget omfattende undersøgelses- og baggrundsmateriale.
Dokumentet udarbejdedes inden for Flyveforvaltningen og Forsvarsstaben i december 1946, og i form af et brev blev det afleveret til den øverstbefalende, Helge Jung, lillejuleaftensdag 1946. I september 1947 blev det oversat til engelsk, og
via den assisterende amerikanske militærattache i Stockholm, oberstløjtnant S.H.
Conelley, sendt til USA. Materialet består af en tre sider lang hovedredegørelse
samt syv bilag inklusiv en original på svensk (7).
Man kan let komme til at tænke over den tidsmæssige sammenhæng, der er
mellem de amerikanske undersøgelser af ”flyvende tallerkener”, som lige var indledt af Air Material Command (USA’s modstykke til Flyveforvaltningen) på
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Wright Patterson basen i Ohio. Det er muligt, at den svenske rapport blev afleveret til USA efter ønske fra AMC.

Verdens første ufo-undersøgelsesgruppe?
Det første, der virker overraskende i det svenske dokument, er, at Sverige formodentlig var det første land i verden, der oprettede en særskilt komite eller
delegation til at undersøge et himmelfænomen af ufo-karakter. I komiteen var
der repræsentanter fra Forsvarsstaben, Flyveforvaltningen (materialeansvarlige
inden for det svenske flyvevåben), Forsvarets Forskningsanstalt (FOA), Forsvarets Radioanstalt (FRA) og Marineforvaltningen. Forsvarsstabens luftforsvarsafdeling indsamlede rapporterne fra offentligheden og militære myndigheder. Komiteens analyserende arbejde udførtes først og fremmest af ansatte ved Flyveforvaltningen.
Komiteens talsmand var chefen for Flyveforvaltningens materialeafdeling
(svarer til AMC i USA) oberst Bengt Jacobson, der var direkte underlagt den
legendariske flyvergeneral Nils Söderberg. Delegationens sekretær var flyingeniøren Eric Malmberg, nyansat inden for Materialeafdelingens materielkontor. En
af de permanente deltagere i komiteen var selve materielkontorets chef, flydirektør Henry Kjellson. (Kjellson blev senere kendt for bl.a. sine bøger om fortidens
teknik (8)).
Undersøgelseskomiteen dannedes den 10. juli og begyndte straks at bearbejde
de ca. 250 indkomne rapporter om et lysfænomen, der blev set dagen før ved
14.30-tiden over Syd- og Mellemsverige. Men allerede til og med den 8. juli var
der indkommet over 30 rapporter til Forsvarsstaben. Staben havde bl.a. den 12.
juni udfærdiget en ordre til samtlige militære enheder om hurtigst muligt at videresende alle observationsrapporter om mærkelige himmelfænomener på den dertil
indrettede formular (9).
Den første noget mere konkrete observation blev gjort blot tre dage efter. Gösta ”Pollenkongen” Carlsson havde set en diskosformet genstand og dens besætning i en skovlysning ved Vegeholm i Skåne.
”Dagen efter skrev jeg en rapport til Forsvarsstaben, men den sendte jeg dog
aldrig. Havde jeg gjort det, havde de nok spærret mig inde på en sindssygeanstalt”, fortalte Carlsson 27 år senere til Expressens reporter (10).
Uden at gå i detaljer kan det siges, at det svenske dokument beskriver komiteens frugtesløse forsøg på at løse spøgelsesraketternes gåde. Don Berliner
trykkede dokumentet i et amerikansk tidsskrift (5) på trods af, at han fra den
svenske ambassade i Washington havde fået at vide, at det stadig ansås for at være hemmeligt i Sverige. I USA havde man derimod blot stemplet rapporten som
CONFIDENTIAL (fortrolig), og denne lavere klassificering slettede man allerede
i juni 1958. Så sent som i 1982 fik amerikanske forskere fra svensk side besked
om, at ”de dokumenter, der berører vidnernes pålidelighed, radarsporinger og
geografiske analyser, fortsat er hemmelige” (11).
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Dokumenterne findes...
Berliners artikel citeredes senere i en vesttysk bog og af ufo-historikeren Loren
Gross (11 ). På dette tidspunkt blev jeg klar over dokumenternes eksistens. I august 1984 kontaktede jeg Forsvarsstaben. Min teori var, at de 1.000 rapporter let
kunne fylde mindst 3-4 almindelige ringbind. Det ringbind, der var affotograferet
i en ”Se”-reportage fra Forsvarsstaben i 1965 (12), kunne umuligt rumme hele
dette digre baggrundsmateriale, hvis det fortsat fandtes!
Forsvarsstaben bekæftede umiddelbart efter, at man havde genfundet fire bind
med hemmelige dokumenter om ”rymdprojektiler”. Dokumenterne dukkede op
under en oprydning i stabens arkiver i maj 1983.
Jeg og Clas Svahn, journalist ved Norrbottens-Kuriren i Luleå, har nu haft
mulighed for at arbejde med dokumenterne i godt og vel et år. Et uforståeligt
hemmelighedskræmmeri indhylder stadig dokumenterne, men det har dog ikke
forhindret, at vi har kunnet få kopier af det mest væsentlige, for tiden ca. 1.000
sider.
Arkivet for Ufo-forskning (AFU) har endda lov til at offentliggøre hele materialet, som vel ikke mere kan siges at indeholde nogen hemmeligheder af militær art… Vores mål er imidlertid først at komplettere og fuldstændiggøre Forsvarsstabens arkivmateriale på en række punkter. Omkring 30 svenske aviser er
gennemgået. De vidner, som oplevede observationerne i 1946 kontaktes og interviewes. I observationsberetningerne er der ofte betydeligt mere at ”tage på”, end
det fremgår af de samtidige militære undersøgelser.
Vi forsøger også at kontakte de mennesker, der deltog i komiteens arbejde og
andre militære undersøgelser. Der er omkring 50 personer på denne liste, men
flere af nøglepersonerne er desværre døde. I løbet af et par år håber vi på, at det
bliver muligt at offentliggøre en detaljeret redegørelse på svensk om dette her
unike materiale. Fra det amerikanske ”Fund for UFO Research” foreligger der
allerede et underhåndsløfte om et tilskud til en engelsk oversættelse, eftersom
man i USA er meget interesseret i spøgelsesraket-fænomenet.

Kan spøgelsesraketterne forklares?
Den eneste teori man for alvor arbejdede med i komiteen - udover astronomiske
og kendte tekniske forklaringer på visse dele af observationerne - var muligheden
for russiske raket- eller robotvåbenforsøg. Man forsøgte ved hjælp af fly-, marine- og radiosporing rettet mod den sydlige og østlige del af Østersøen at finde ud
af, om Sovjetunionen med bistand fra tyske teknikere var i færd med at videreudvikle beslægtede V-1 robotfly eller V-2 raketter. En del efterretningsoplysninger
var af en sådan art, at de først måtte omkring den svenske regering, men resulterede alligevel ikke i noget, der kunne løse gåden.
Som et afgørende argument mod V-våbenteorien kan det, set i et historisk
perspektiv, fremhæves, at de tyske våben ved krigens afslutning havde en aktionsradius på mellem 300 og 370 km (13). Da de allierede tropper trængte frem
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gennem Frankrig, Belgien og Holland, kunne V-våbene ikke længere bruges mod
mål i England på grund af denne begrænsede aktionsradius.
I 1946 sås derimod i Sverige klart metalliske spøgelsesraketter med tenformede skrog og til tider med små vinger i mindst 225 tilfælde (ifølge Forsvarsstabens egen statistik (7)). De så ud til at komme sydfra og styrte ned i de
norrlandske søer bl.a. Storsjön og Kölmärv mere end 1.000-1.500 km fra den
nordtyske kyst, hvor russerne ifølge rygterne fortsatte tyskernes eksperimenter.
Selv med Estland som affyringsland måtte nedstyrtninger, som den veldokumenterede nedstyrtning i Kölmjärv (14), have betydet, at russerne, blot et år efter krigens afslutning (mens store dele af Central og Østeuropa lå i ruiner...) - havde
haft held til at tredoble V-våbenes aktionsradius.
Man ved, at den lille skare af dygtige raket- og flyteknikere, som det lykkedes
Sovjet at rekruttere, i al hast blev tvangsforflyttet fra Nordtyskland til Moskva
den 22. og 23. oktober 1946 (15). Trods dette, fortsatte spøgelsesraketterne med
at passere over Sverige, om end med formindsket intensitet. Efter hvad man ved
her i vesten, fandt den første sovjetiske opsendelse af en V-2 raket sted et år senere, den 30. oktober 1947 (16).
At opstille teorier omkring V-2 raketterne er egentlig at forvanske de svenske
observatørers synsindtryk! Spøgelsesraketterne opfattedes i de fleste tilfælde som

Det svenske forsvars materiale om spøgelsesraketterne 1946: Korrespondance og indkomne rapport er , politirapporter, militære undersøgelser i marken, rapporttabeller,
kort, statistiske analyser og sammenfatninger. I alt 1.500-2.000 sider.
Foto: Clas Svahn
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forholdsvis langsomtgående. ”Flyvemaskinehastighed” er et standardudtryk i
Forsvarsstabens rapportarkiv. Vidnerne ved Störsjons, Kölmjärvs og Mjössas
strande nåede i hvert fald klart og tydeligt at se nogle små, raketformede objekter.
I kontrast til dette står, at de V-2 bomber, der slog ned over London og Antwerpen frem til marts 1945, fløj med overlydshastighed. De slog ned ”som et lyn”,
uden vidnerne nåede at opfatte raketternes form eller detaljer på dem.
Begynder vi derimod at spekulere på en videreudvikling af V-1 robotflyet,
hvilket skulle være en mere sandsynlig forklaring, er vi ude på endnu dybere
vand. V-1'erne var ganske vist enklere og billigere at fremstille (ca. 1/10 af prisen
for en V-2'er), men antallet af svenske rapporter forvirrer. Sovjet hvem ellers? må have haft adgang til et stort lager af robotter, da der alene i Sverige i mindst
225 forskellige tilfælde (ofte i fuldt dagslys) blev observeret tenformede objekter.
I Forsvarsstabens rapporttabeller, som anvendtes ved de statistiske analyser,
kan man blot ved et fåtal af tilfælde aflæse en tidsmæssig og geografisk sammenhæng mellem to eller flere rapporter. Observationerne fandt ofte sted på vidt
forskellige steder i landet med flere timers mellemrum. Dette mønster kender
vi alt for godt fra nutidens ufo-fænomen.
V-1 robotter, som i så store mængder sendtes ind over Sverige, ville uden
tvivl have været ophav til mindst en håndfuld ”skrotdynger” på forskellige
steder, især i Sydsverige. Ifølge en officiel engelsk redegørelse sendtes der 8.700
V-1'ere mod London. 7.488 nåede den engelske kyst uden uheld, siden tog luftværn og jagerfly sig af yderligere 3.957 stk. Det var kun 2.420, der nåede målområdet. Mindst 1.500 styrtede altså ned undervejs på grund af funktionsfejl på
selve flyet (17).
Walter Dornberger, der var chef for Peenemünde-basen, da V-1/V-2 blev
udviklet, skrev i sin bog, at der var en endnu større fejlprocent: ca. 3.300 af 9.300
V-1'ere nåede ikke frem til den engelske kyst, før de styrtede ned (18).
Til sidst: Hvorfor overhovedet løbe risikoen ved at prøveflyve en robot,
der kun var på eksperimentstadiet (hvilket den dramatisk øgede aktionsradius tyder på) over det neutrale Sverige, når Sovjetunionen råder over uendelige
ødemarker, der utvivlsomt var bedre egnede… At foretage en sådan forsøgsserie
må betragtes som dumdristigt, for man må jo tænke på, at der var en risiko for
afsløring via vragrester på marken.
Protokollen fra den svenske komites tolv møder afspejler klart fortvivlelsen
blandt de militære undersøgere. I arbejdet deltog bl.a. FOA’s kemisktekniske
afdeling 1 under ledelse af professor Gustaf Ljunggren. Omkring 30 fragmenter og små dele af forskellig art analyseredes hos FOA, men ingen kunne sammenlignes med vragrester fra en metallisk raket eller robot. I de fleste tilfælde
pegede analyserne på, at det var slagger af forbavsende lighed. Det er påfaldende,
at slaggerne fandtes så mange forskellige steder og indeholdt vegetationsrester.
Det fik FOA’s kemikere til at tro, at stykkerne havde ligget på markerne længe,
hvilket dog modsagdes af øjenvidneberetningerne. De få mindre metaldele, som
fandtes, kunne FOA forklare uden at ty til raketter eller forgængere for vore dages
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”krydsermissiler”.
Radioaflytning og pejling blev foretaget af FRA ved hjælp af bl.a. specieludrustede B 18-bombere over østersøen. Mistænkte radioudsendelser blev opsnappet. I en del tilfælde lignede udsendelserne de radioimpulser, der dirigerede
de senere udviklede radiostyrede versioner af V-1, men det var sjældent, at man
opfangede disse udsendelser på samme tid, som de visuelle observationer fandt
sted.
Flyvevåbnets og kystartilleriets radarstationer registrerede i en håndfuld
tilfælde tydelige radarekkoer, i et tilfælde blev der samtidig set et svagt lysskær.
Samarbejdet mellem radar og jagerfly var dengang ikke ret godt, så sporinger og
beredskab, som vi kender det i vore dage, fandtes ikke. Da man henimod efteråret
1946 forsøgte at oprette en sådan organisering lokalt i Stockholm-området, udeblev raketterne, eller observeredes på andre tidspunkter, end når radaren og flyet
stod klar.

Projekt 1946
Arbejdet med at indsamle, bearbejde og sammenholde oplysninger om hændelserne i 1946 fortsættes i de kommende år med bl.a. følgende delprojekter:
1. Lokalisere og interviewe de vidner, som gjorde observationerne i 1946.
En del af de mest interessante observationer er allerede fulgt op, men der er stadig
et stort arbejde tilbage. Vi opfordrer alle, som kender til observationerne fra 1946
- eller krigsårene 1939-45 - til at kontakte os (adresserne står nævnt til sidst).
2. Opspore og interviewe medlemmerne fra forsvarets ”rymdprojektil”komite. Alle deltagernes biografier findes frem, og de, der lever endnu, kontaktes
for interview.
3. Komplettering af pressematerialet. Ca. 30 svenske aviser er blevet finkæmmet for rapporter, artikler og lederkommentarer. Der blev udgivet 230 svenske dagblade, så der findes potentielt et forholdsvis stort materiale at komplettere
med, frem for alt lokale rapporter, som Forsvarsstaben ikke fik del i. En stor del
af aviserne findes på mikrofilm, og der findes mikrofilmlæsere på alle større biblioteker. Er nogen interesseret i at hjælpe os med dette detektivarbejde, giver vi
gerne nærmere anvisninger!
4. Datakatalog og analyse af så mange rapporter som muligt. I alt omfatter
primæmaterialet i dag 1.500-2.000 hændelser. Rapporterne katalogiseres i AFU’s
nye database SCANCAT. Databasen opbygges så det er let at foretage bl. a.
tidsmæssige og geografiske sammenligninger i 1946-materialet og andre observationsmængder, f.eks. 1930’ernes spøgelsesfly eller ufo-fænomenet i Sverige efter
1946. Man skulle let kunne kalde f.eks. hændelser af en bestemt karakter, rapporter fra et bestemt len eller mindre geografisk område frem. Hver rapport klassificeres så ”konkrete” tilfælde kan udskilles fra diffuse lysfænomener. Fænomenets
flyveretning behandles statistisk (kom de højere grad fra syd/øst end fra andre
verdenshjørner?). I februar 1986 var 850 tilfælde allerede katalogiseret.
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5. Yderligere undersøgelser i svenske arkiver. Mange hændelsesforløb omkring observationerne og militærets undersøgelser må yderligere klarlægges gennem kompletteringer i Krigsarkivet, Rigsarkivet og FOA. Studier af flyvevåbnets
hemmeligstemplede havariundersøgelser har f.eks. vist, at rygterne fra pressen
om, at en flyulykke med en B 18-bomber den 12. august 1946 skyldtes en kollision med en spøgelsesraket ikke havde noget på sig.
6. Dokumentere efterretningstjenesternes interesse for spøgelsesraketterne. Dokumenter fra engelske og amerikanske efterretningskilder tyder på en vis
interesse fra stormagternes side. Der var kontakt mellem meget højtstående svenske militærfolk og allierede efterretningsfolk, som under verdenskrigen må have
haft et meget indgående kendskab til rapporterne om de såkaldte foo fighters.
USA’s marineminister kom overraskende til Stockholm for at møde den svenske
forsvarsminister. Hvorfor? Forsvarsstaben besvarede skriftlige spørgsmål fra
USA’s militærattache i Stockholm. I et FBI-dokument konstateredes, at USA’s
forsvarsledelse ”udøvede et meget stærkt pres på flyvevåbnets efterretningstjeneste, for at de skulle forske og indsamle informationer med det formål at identificere disse observationer” (19).
Et nyligt frigivet dokument omtaler hele 44 forskellige rapporter om spøgelsesraketter i det amerikanske flyvevåbens arkiv. Desværre bliver det ikke muligt
at få at vide, hvad disse rapporter indeholder. Under transporten til USA’s nationalarkiv er et arkivregister til disse dokumenter gået tabt. Det er nu umuligt at
finde rapporterne i den store mængde af papirer fra flyvevåbnet (20).
7. Dokumentere, hvad der skete i Sverige under krigen. I Årene 1940-45
organiseredes i Sverige den største luftovervågning i moderne tid. Fra i hundredvis af steder, hovedsageligt i Sydsverige, spejdedes efter fremmede fly. Forsvaret
katalogiserede i de år ca. 16.000 krænkende fly eller objekter, men 5.890 objekter
står stadig som ”ikke identificerede” (21). Er der her nogle rapporter af
ufo-karakter?
Fra pressen ved vi, at der blev observeret spøgelsesraketter over Nordsverige allerede i 1939. Der findes endda
klare antydninger af, at ukendte objekter
passerede svensk territorium i vinteren
1944/45. I januar 1945 var Sverige lige
ved at foretage diplomatiske protester i
Berlin pga. observerede overflyvninger
af, hvad svenskerne troede var et nyt
slags våben, som Sverige døbte ”V3” (22).
Vi registrerer endda alle de udenlandske observationer fra årene 1939-46, som
kan findes i den internationale litteratur. Anders Liljegren ses her i sit Arkiv for
UFO-forskning.
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Eksempel: Den 27. maj 1943 så besætningen på et engelsk bombefly et cylindrisk, sølvglinsende objekt svæve over en allieret formation på 400 bombefly, der
angreb Essen (23).
8. Hvad er offentliggjort om spøgelsesraketterne siden 1946? Fænomenet
er blevet taget op i dusinvis af forfattere i de 40 år, der er gået siden hændelserne i
Sverige. Spøgelsesraketterne er blevet anvendt til både mulige og umulige teorier! Gennem litteraturstudier i AFU’s arkiv forsøger vi at kortlægge dette. Vi forsøger også at spore paralleller til 1946-hændelserne for om muligt at påpege, at
dette er et fænomen som faktisk stadig eksisterer.

Ligger du inde med oplysninger om hændelserne i 1946, om de undersøgelser,
der blev gennemført det år, eller måske noget om hændelser fra de foregående
krigsår? Er det tilfældet, så kontakt os pr. telefon eller brev:
- Clas Svahn, Mjölkuddsvägen 97, 951 57 Luleå, telefon 0920/27953(privat),
0920/10500 (arbejde)
- Anders Liljegren, Box 11027, 600 11 Norrköping, telefon 011/144650 (privat),
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Foo Figthers fotograferet over Stillehavet i 1945 eller 1946.
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I sommeren 1946 blev hele Skandinavien overfløjet af ”spøgelsesraketter” eller
”spøgelsesbomber”. Pressen skrev i lange baner om de mange observationer. Flere spøgelsesraketter styrtede tilsyneladende ned, og resterne blev undersøgt af de
militære myndigheder. Både i USA og England viste man stor interesse for sagen,
ikke mindst fordi man mente, at det måske var russerne, der prøveskød nye typer
raketter erobret fra tyskerne.

Hele sagen omkring spøgelsesraketterne er meget omfattende og kan virke uoverskuelig. Denne artikelsamling hjælper dig med overblikket.
Her kan du læse om:
- danske observationer af spøgelsesraketter
- nye oplysninger om berømt nedstyrtning i svensk sø
- sidste nyt om Forsvarsstabens ”forsvundne” arkiv om spøgelsesraketterne
Var spøgelsesraketterne virkelig russiske forsøgsraketter? Nye facts taler imod
dette. Men hvad var de så?
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