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Russiske agenter forsøgte at hverve i Danmark 

 
Udenlandske ambassadefolk har gennem årene vist interesse for ufo-efterforskningsarbejdet i 
Danmark og forgæves forsøgt at skaffe sig mulige meddelere. Det afslører Ole Henningsen i 
bogen Danske X-filer – Forhistorien, som udkommer i dag. 
 
Ole Henningsen har siden 2012 under mere end 100 
besøg i Rigsarkivet gennemgået væsentlige dele af 
Forsvarets ældre arkiver for uforelateret materiale og 
søgt i hundredvis af avisartikler på Det Kongelige 
Bibliotek. Det er blevet til en helt særlig bog, hvor 
mange tidligere hemmelige dokumenter for allerførste 
gang kan offentliggøres. Bogen giver et enestående 
indblik i centrale danske politikeres, videnskabsfolks 
og militærpersoners tanker, opdagelser og strategier 
ifm. de flyvende tallerkener eller ufoer. 
 

 
Verden over er det en udbredt 
opfattelse, at myndighederne 
skjuler sandheden om ufoerne og 
tilbageholder deres viden bag 
sikrede døre i utilgængelige 
arkiver. Men hvad med de 
danske myndigheder? Hvad 
gemmer der sig i de største 
danske arkiver? Det har Ole 
Henningsen sat sig for at grave i. 
Sløret løftes i bogen ”Danske X-
filer – Forhistorien”. (Foto: Ole 
Henningsen) 
 
 
 

”Jeg har fundet materiale, hvis eksistens nogle har fantaseret og fablet om, og i ’Danske X-filer – 
Forhistorien’ offentliggøres vigtige dele af dette, så man får facts på bordet.” – Ole Henningsen 
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Udenlandske ambassadefolk har gennem årene 
vist interesse for ufo-efterforskningsarbejdet i 
Danmark og forgæves forsøgt at skaffe sig 
mulige meddelere. SUFOI’s daværende formand, 
civilingeniør Flemming Ahrenkiel, i samtale med 
en interesseret kvindelig gæst fra 
Sovjetunionens ambassade ved SUFOI’s 
medlemskongres i Lyngby Storcenter den 15. 
oktober 1978. (Foto: S. A. Iversen) 
 
 
 
 

 
 
 

Med venlig hilsen 
Kim Møller Hansen 
formand, SUFOI 

 

Danske X-filer – Forhistorien er på 192 gennemillustrerede farvesider i A4-format og indbundet. 
Bogen koster kr. 329 og bestilles på ufo.dk. 
 
Ole Henningsen (f. 1942) fortæller gerne om bogen og dens konklusioner og kontaktes 
på oleh@post1.tele.dk  
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