
 

Presseinformation 
25. januar 2018 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
Skandinavisk UFO Information (SUFOI) – Eilekiersvej 14 – 4100 Ringsted – info@sufoi.dk  

Tilmelding til gratis nyhedsbrev: www.ufo.dk/ufo-mail/ufo-mail.php 
Seneste observationsberetninger, se: www.ufo.dk/ufo-obs/obs-list.php   

 

En ægte ufokonspiration 
 
I de sidste uger af 2017 blev de internationale medier ramt af en veritabel ufostorm, som også nåede 
Danmark. Det blev nemlig afsløret, at Pentagon, det amerikanske forsvar, i en årrække har undersøgt 
uforapporter – og det til trods for, at man i årevis hårdnakket har påstået ikke at være interesseret i 
fænomenet. Mange ufoentusiaster har derfor svært ved at få armene ned, og mener, at dette må være 
begyndelsen på den store afsløring. 
 
Skandinavisk UFO Information (SUFOI) har den seneste måneds tid efterforsket sagen og kan nu afsløre på 
foreningens hjemmeside ufo.dk, at mistanken om lyssky dagsordener ikke kun begrænser sig til Pentagon. 
 
I december 2017 citerede den amerikanske presse den forhenværende demokratiske senator Harry Reid 
for at have udtalt, at han er stolt over at have stået bag oprettelsen af ”Advanced Aerospace Threat 
Identification Program” (Avanceret program til identifikation af trusler fra luftrummet, eller AATIP), som var 
aktivt fra 2007 til 2012 – populært omtalt som Pentagons hemmelige ufoprogram. 
 
SUFOI’s Henning Dethlefsen afslører i dag i det gratis nyhedsbrev UFO-Mail på baggrund af et meget 
omfattende kildemateriale, at Pentagons ufoprojekt fra starten ikke havde så meget med ufoer at gøre, 
men i høj grad handler om korruption og overførslen af skattepenge fra statskassen til venner, der skulle 
sørge for, at der kunne blive ydet modtjenester, fx støtte til senator Reids valgkampagner. 
 
Interessen for ufoerne blev således brugt som undskyldning for en korrupt adfærd. En lang række 
påfaldende personforbindelser understøtter, at dette er den rigtige forklaring. 
 
Læs Henning Dethlefsens opsigtsvækkende og velresearchede artikel i UFO-Mail nr. 255: Pentagon i UFO-
storm. 
 
 
Med venlig hilsen 
Kim Møller Hansen 
formand, SUFOI 
 
Eilekiersvej 14, Benløse 
4100 Ringsted 
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