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Vidner søges til mystisk observation 
 
Det var en lidt usædvanlig henvendelse, der dukkede op i begyndelsen af april hos Danmark ufo-
forening, SUFOI. Det drejede sig om en ”vandboble“ i Kattegat, observeret fra Smidstrup Strand i 
Nordsjælland. Observatøren henvendte sig først til Tycho Brahe Planetarium, der måtte blive svar skyldig 
og henviste til SUFOI. 
 
Skandinavisk UFO Information (SUFOI) omtaler den mystiske oplevelse på ufo.dk i nyhedsbrevet UFO-Mail. 
 
Observatørens beretning lyder bl.a.: 
 
”Den 4. april 2018 kl. 12.27 så jeg fra Smidstrup strand et nedslag i Kattegat ca. 1 til 1,5 km ude. Noget 
ramte vandoverfladen, hvorved en vandboble rejste sig over overfladen. Radius set fra en afstand af ca. 1,5 
km fyldte denne cirkelrunde vandboble som en tennisbold (udstrakt arm), og så langt ude må den have 
været noget større. Denne boble så ud til lige præcis at slippe overfladen og faldt så ned som et 
’almindeligt’ plask! Jeg tog straks bestik af omgivelserne og så ingen flyvere eller andet materiel, der kunne 
have tabt noget. Med det kendskab jeg har til andefugle, kan det ikke være en fugl, der styrtdykkede efter 
fisk. Jeg stod i 10-12 min., og der kom ingen fugl op. De fugle, jeg har set dykke, har aldrig givet en 
cirkelrund oprejsende vandboble. Jeg har søgt internettet for indberetningssider. Der er masser, hvis du vil 
indberette ufoer, men ingen til vandbobler – ingen røg, damplinje eller lyslinje sås følge det, der ramte 
havoverfladen! 
 
… At det er 1500 meter fra land, konstaterer jeg ved størrelsen af de edderfugle, der lå i nogenlunde 
samme afstand som vandboblen (ikke en boble med luft i, ren vand alt sammen). Havde der været luft i 
boblen, kunne det være en gammel kloakudledning, da der er cementsætninger med kloakdæksler langs 
stranden – men det var ikke en boble, der brast som en sæbeboble – det var en vandboble, der returnerede 
i havet, som når du hælder et glas vand stille og roligt ned i vandet i vaskebaljen! Det sjove var, at jeg ikke 
observerede ringe i vandet som efter en stor sten, måske lette krusninger på overfladen, og edderfuglene 
svømmede længere mod øst, men lettede ikke fra overfladen – der var trods alt også 50 til 70 meter fra 
åstedet til ænderne!” 
 
Hvad er forklaringen? 
Den svenske vestkyst er jo ret tæt på. Via Facebook blev oplevelsen delt med svenske ufointeresserede, 
dog uden resultat. 
 
Den første indskydelse var, at der måske kunne være tale om en form for skypumpefænomen, som 
tidligere har givet anledning til ufoindberetninger over vand. Denne forklaring skydes dog ned via SUFOI's 
henvendelse til DMI's seniorklimatolog John Cappelen, der ikke mener, at vejrliget var til skypumper i 
området. 
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Der har været foreslået: 
• en illusion opstået med baggrund i marsvin etc. 
• bobledannelse med baggrund i stenrev i området 
• en eksplosion forårsaget af gammelt sprængstof/mine m.v. Dette ville dog have givet et kraftigt 

lydfænomen, der ikke er omtalt, og være rapporteret af mange andre lokalt. Desuden ville en sådan 
eksplosion have været registreret af seismometre, men der foreligger ingen meldinger i medierne 
herom 

• et nedfald fra rummet af stor meteorit. Et så stort fænomen ville formentlig også have været 
ledsaget af lyd og andre fænomener, så det virker heller ikke sandsynligt. 

 
Men hvad er så forklaringen på observatørens oplevelse? 
 
SUFOI har ikke modtaget indberetninger, der kan knyttes til observationen, så foreningen hører meget 
gerne fra mulige vidner, eller andre der har set noget lignende. Skriv til info@sufoi.dk. 
 
 
Nærmere oplysninger om sagen fås hos Ole Henningsen, e-mail: oleh@post1.tele.dk 
 
 
Med venlig hilsen 
Kim Møller Hansen 
formand, SUFOI 
 
Eilekiersvej 14, Benløse 
4100 Ringsted 
 
e-mail: gukmh@gyldendal.dk  
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