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Et evt. overskud fra salget af denne printbog går til driften af www.ufo.dk, som ejes af foreningen Skandinavisk UFO 
Information (SUFOI). Project Saucer – Da ufomyten blev skabt sælges også som e-bog med ISBN 978-87-87628-18-1. 

 

Fakta & Myter 
Project Saucer – Da ufomyten blev skabt udkommer i SUFOI’s bogserie Fakta & Myter. Bogserien består af 7 titler og 
behandler temaer, problemstillinger og oplevelser tilknyttet ufomyten. Det er ambitionen med Fakta & Myter, at hver 
titel bliver læserens jordbundne guide i en fascinerende, men forvirrende verden domineret af mystiske beretninger, 
konspirationsteorier og halve sandheder. 
 
I religionsvidenskab og antropologi betegner en myte en religiøs fortælling, der forklarer noget om virkelighedens 
indretning. I daglig tale er en myte fiktion. I bogserien Fakta & Myter bruges begrebet ”ufomyte” om de beretninger, 
oplevelser og forestillinger, der knytter sig til begrebet ufo, og som udvikler sig over tid i samspil med fx historiske og 
kulturelle forhold. Selve ordet ”ufo“ opfattes som en samlebetegnelse for de mangeartede fænomener, der kan indgå 
i beretninger om usædvanlige himmelfænomener. 
 
I Fakta & Myter er tidligere udgivet: 
 

 
Area 51, SUFOI 2013 (printbog 9788787628983, e-bog 9788787628044) 
Roswell, SUFOI 2013 (printbog 9788787628037, e-bog 9788787628075) 
Aliens, SUFOI 2013 (printbog 9788787628051, e-bog 9788787628082) 
Nærkontakt, SUFOI 2013 (printbog 9788787628099, e-bog 9788787628112) 
UFO-styrt, SUFOI 2014 (printbog 9788787628129, e-bog 9788787628136) 

Bermuda Trekanten – og andre myter, SUFOI 2014 (printbog 9788787628150, e-bog ISBN 9788787628167) 

 
Printbøger kan bestilles på ufo.dk og e-bøger på saxo.com.  
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Forord 

”Tror du på ufoer?” 
 
Dette spørgsmål er næsten altid blevet stillet, når jeg som formand for foreningen Skandinavisk UFO 
Information (SUFOI) har talt med en journalist. Hver gang har jeg, så vidt jeg husker, svaret ”nej!”, eller ”det 
kommer an på, hvad du mener med ordet ufo”, og forbløffelsen har været synlig hos intervieweren, der 
pludselig har set sin dagsorden smuldre. 
 
”Jamen, tror du da ikke, der findes liv andre steder i universet? Videnskaben har jo opdaget solsystemer, 
som ligner vores, altså med planeter der kredser om en stjerne, og der er vel stor sandsynlighed for, at liv i 
en eller form findes derude i det uendelige univers?” 
 
Hvortil jeg altid har svaret ”Jo, det tror jeg måske mere på!”, og så har forvirringen været total. Problemet 
er nemlig, at journalisten – i den allerbedste mening – har stillet det forkerte spørgsmål. Spørgsmålet ”Tror 
du på ufoer?” betyder for langt de fleste mennesker: ”Tror du, at ufoer er fremmede rumskibe, som 
besøger Jorden?” Spørgsmålet rummer således en hypotese (ufoer = rumskibe), som kan be- eller 
afkræftes, og når spørgsmålet stilles med dette udgangspunkt, er mit svar et klart ”nej”. Jeg hverken tror 
eller har set et eneste bevis på, at Jorden besøges udefra. Men jeg ved med sikkerhed, at ufooplevelser er 
en realitet. 
 
De omkring 15.000 beretninger, som SUFOI har indsamlet, vidner om, at tusindvis af danskere har oplevet 
”noget” på himlen – oplevelser som ikke umiddelbart passer ind i deres verdensbillede. Observatørerne 
skal findes i alle aldersgrupper og sociale lag, og bortset fra nogle ganske få er de alle både fuldstændig 
normale og ærlige mennesker, der blot har oplevet noget for dem usædvanligt. For nogen bliver oplevelsen 
en bekræftelse på den tro, de hele tiden har haft, nemlig at Jorden får besøg. Disse mennesker vil kalde det 
oplevede fænomen for et rumskib. For andre skaber observationen undren og indleder en søgen: Hvad var 
det egentlig, jeg så? Findes der en forklaring? Denne type af observatører er nysgerrige og vil have 
oplevelsen undersøgt nærmere. Her kommer SUFOI som regel ind i billedet, idet foreningen siden 1957 har 
undersøgt folks oplevelser af himmelfænomener her i Danmark. 
 
Når det i hovedparten af tilfældene er lykkedes at finde en naturlig forklaring på oplevelsen, bliver de fleste 
mennesker lettede: Nu passer verdensbilledet igen. Der er kommet orden i et kortvarigt kaos. Hvis 
observationen af en eller anden grund ikke finder sin forklaring, står man tilbage med en ufooplevelse, 
hvilket blot betyder, at der ikke lige nu er fundet en forklaring på, hvad observatøren har oplevet. Der ligger 
ikke i betegnelsen ”ufo” nogen konklusion om, at der er tale om et rumskib, blot noget uidentificeret på 
nuværende tidspunkt – måske findes en forklaring på oplevelsen først om mange år. Observatører vil 
reagere forskelligt på en sådan konklusion. Nogle tænker: ”Nå, det er da spændende, at SUFOI – som 
igennem mange år har studeret emnet og vel er ’eksperter’ på området – ikke kan finde en forklaring. 
Måske ser vi ’det’ igen og finder ud af, hvad det er.” Hos andre – for hvem oplevelsen måske var 
følelsesmæssigt overvældende – kan netop denne oplevelse kickstarte en større interesse for ufoemnet og 
måske skabe en tro på, at fænomenet meget vel kan repræsentere besøg fra det ydre rum. 
 
Som det vil fremgå af denne bog – og de seks andre titler i serien Fakta & Myter – er ufoerne et barn af Den 
Kolde Krig i de første år efter Anden Verdenskrig og bragt til verden i USA. Fænomenet blev først benævnt 
”flyvende tallerkener”, men da denne betegnelse ret hurtigt blev synonym med ”fremmede rumskibe”, 
opfandt det amerikanske flyvevåben i 1952 begrebet UFO, Uidentificeret Flyvende Objekt, der skulle have 
været en neutral betegnelse for det, som folk havde observeret, og som det amerikanske forsvar på 
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daværende tidspunkt ikke kunne forklare. Der gik dog kun kort tid, så kom også dette begreb til at stå for 
besøg fra det ydre rum. 
 
Der er gennem tiden gjort mange forsøg på at finde nye betegnelser (som fx UAP = Unidentified Aerial 
Phenomena), der dels kunne fjerne forestillingen om, at det nødvendigvis drejede sig om et rumskib, dels 
kunne give fænomenet og udforskningen af det et mere seriøst image. Anstrengelserne har været 
forgæves. Ingen ny betegnelse har vundet indpas i sproget og i vores forestillingsverden. I dag vil langt de 
fleste mennesker fortsat sætte lighedstegn mellem ufo og rumskib, og for mange drejer al interesse for 
ufoemnet sig om at finde svar på spørgsmålet: Får vi besøg fra det ydre rum? 
 
Det var også et af de spørgsmål, som det amerikanske flyvevåben søgte svar på, da det i 1947 tvunget af 
omstændighederne begyndte at indsamle og analysere ufooplevelser fra den amerikanske offentlighed. Da 
flyvevåbnets ufoundersøgelsesprojekt efter 22 års arbejde nåede til vejs ende i 1969, var en af 
konklusionerne: ”Der findes ingen beviser for, at observationer kategoriseret som ’uidentificerede’, er 
ikkejordiske fartøjer.” 
 
Mennesket har til alle tider oplevet mystiske fænomener på himlen. Hvorfor blev disse oplevelser pludselig 
særligt udbredte i 1947 og i de følgende år? Hvilken betydning spillede samfundsmæssige og kulturelle 
forhold? Hvorfor tog det amerikanske flyvevåben oplevelserne så alvorligt, at det begyndte at indsamle og 
analysere folks beretninger? Og hvad fandt flyvevåbnet egentlig ud af? Project Saucer – Da ufomyten blev 
skabt har som ambition at besvare disse spørgsmål, skabe overblik og sætte ufomyten ind i en historisk og 
kulturel sammenhæng. 
 
Et kortfattet overblik kan selvsagt aldrig give det fulde billede af ufomytens lange og vidtforgrenede 
historie, som den er skildret i tusindvis af bøger, tidsskrifter, aviser og tv-dokumentarer. Særligt 
interesserede kan derfor have glæde af denne bogs liste over udvalgte og væsentlige bogtitler nævnt på 
side 96-101. 
 
Kapitlerne i Project Saucer – Da ufomyten blev skabt har tidligere været publiceret i min bog Projekt UFO – 
tro, løgne og kold krig (SUFOI 2011), men er i nærværende udgivelse opdateret og udvidet væsentligt, så 
fakta, argumenter og konklusioner står mål med, hvad man kan forvente af en udgivelse i 2015. 
 
Tusind tak til Henrik Klinge Pedersen for illustrationerne side 10, 49 th. og 54 samt til Jack Hagerty og Jon 
Rogers for tilladelse til at gengive oversættelser af oversigter og tabeller (side 7, 8 og 17) fra deres bog The 
Saucer Fleet. 
 
Project Saucer – Da ufomyten blev skabt udkommer også som e-bog, hvor du som læser får glæde af de 
mange links (vist med en understregning i teksten), der henviser til kilder og yderligere baggrundslæsning. 
Bemærk også, at adskillige titler i litteraturlisten er forsynet med link, så man kan downloade den 
pågældende titel som pdf eller e-bog. 
 
Jeg hører meget gerne fra dig, hvis der trods ihærdige forsøg på det modsatte skulle have sneget sig 
unøjagtigheder og uklarheder ind i teksten. Så vil der blive rettet op på fejl og mangler i kommende 
oplag/udgaver. Skriv i så fald til mig på info@sufoi.dk. 
 
Kim Møller Hansen 
juli 2015  
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Da ufoerne blev rumskibe 

Hvorfor fik Kenneth Arnolds observation den 24. juni 1947 så stor betydning for vores opfattelse 
af begrebet ufoer? Folk havde tidligere set uforklarlige ting på himlen. Hvad gjorde året 1947 
anderledes? Hvorfor blev ufoer opfattet som en trussel i 1947? 
 
Svaret er frygt! Men hvad var der at frygte i 1947? 
Anden Verdenskrig var ophørt to år tidligere, og der 
var fred i verden. Eller var der? De to amerikanske 
forfattere og ingeniører Jack Hagerty og Jon Rogers 
har på overbevisende måde i deres bog The Saucer 
Fleet (Apogee Books 2008) redegjort for, hvordan 
efterkrigstidens tro på flyvende tallerkener og ufoer 
som rumskibe allerede blev grundlagt i tiden før og 
under Anden Verdenskrig. Hagerty og Rogers 
konkluderer – ligesom mange andre, der har studeret 
ufomytens oprindelse – at koldkrigsfrygten og 
medierne i fællesskab skabte forestillingen om ufoer 
som, måske fjendtlige, rumskibe fra det ydre rum. 

Dårlige avisnyheder til overflod 
I tiden op til Anden Verdenskrig blev en ny strategi diskuteret i militære kredse: Hvis man hurtigt ville gøre 
ende på en krig, skulle civilbefolkningen bruges som frontsoldater ved at terrorisere dem med 
luftbombardementer. Terrorbombning skulle svække fjendes krigsmoral. Anden Verdenskrig viste, at ideen 
ikke holdt i praksis, men de krigsførende parter fulgte faktisk denne strategi lige til krigens slutning. 

Under hele Anden Verdenskrig hørte den amerikanske befolkning jævnligt historier i radioen 
eller kunne læse i aviserne, hvad militærmagterne gjorde af uhyrligheder mod civile (se tabellen ”Udvalgte 
civile tab under Anden Verdenskrig”). 

Efter nedkastningen af en atombombe den 6. august 1945 over Hiroshima og over Nagasaki 
tre dage senere besluttede den japanske krigsledelse den 15. august at overgive sig betingelsesløst. Den 2. 
september 1945 underskrev Japan sin overgivelse på det amerikanske slagskib USS Missouri, og Anden 
Verdenskrig nåede til en afslutning. 

Når man som amerikansk borger igennem næsten otte år har hørt og læst historier om 
bombninger, overgreb og mord på civile, burde man i september 1945 være blevet lettet, men de mange 
historier, som med al tydelighed viste, at de nye angrebsvåben var blevet langt voldsommere end tidligere, 
og at militærmagterne også havde viljen til at bruge dem mod civilbefolkningerne, havde plantet en frygt i 
den amerikanske befolkning. Denne frygt blev bekræftet og forstærket af de amerikanske medier i det 
følgende år. 

Blot et år efter verdenskrigen var der således sammenstød i luftrummet over Europa, 
overflyvning med raketter over neutrale lande, udvikling af nye flytyper og raketter, og en amerikansk 
toppolitiker som fortalte den amerikanske befolkning, at ikke engang atombomben kan skabe sikkerhed.
 I 1947 fortsatte de skræmmende overskrifter i månederne op til Kenneth Arnolds 
skelsættende oplevelse den 24. juni. 
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Udvalgte, civile tab under Anden Verdenskrig 

 

Antal dræbte  Sted  Tidspunkt 
  TYSK MILITÆR 
1.000  Guernica, Spanien 26. april 1937 
20.000  Polen  august-september 1939 
20.000  London (Blitz’en) sept. 1940-maj 1941 
40.000  Stalingrad  23. august 1942 
 
  JAPANSK MILITÆR 
260.000  Nanjing  dec. 1937-jan. 1938 
25.000  Singapore  februar-marts 1942 
100.000  Manila  februar 1945 
 
  BRITISK/AMERIKANSK MILITÆR 
50.000  Hamborg  juli-august 1943 
3.000  Berlin  23. november 1943 
25.000  Dresden  14. februar 1945 
84.000  Tokyo  9. marts 1945 
78.000  Hiroshima  6. august 1945 
70.000  Nagasaki  9. august 1945 
 
Tallene er behæftet med stor usikkerhed, men gengives her, som de i sin tid fremstod i amerikansk presse. 
(Kilde: Jack Hagerty og Jon Rogers: The Saucer Fleet, Apogee Books 2008) 
 
 

Udvalgte overskrifter i amerikanske aviser oktober 1945-oktober 1946 
 
29. oktober 1945: En omfattende borgerkrig i Kina begynder. 
29. november 1945: Jugoslavien bliver kommunistisk. 
9. februar 1946: I Sovjetunionen siger diktatoren Stalin i en tale, at kommunisme og kapitalisme ikke kan eksistere 
side om side. I Washington kalder analytikere udtalelsen for ”en erklæring om Tredje Verdenskrig”. 
24. april 1946: I Østrig beskyder sovjetiske jagerfly et amerikansk transportfly. 
24. maj 1946: To nattevagter i Sverige observerer tilsyneladende en V1-bombe. 
12. juli 1946: London Daily Telegraph: ”Spøgelsesraketter er blevet set over Sverige … en ny slags radiostyret 
raketvåben … det flyver allerede.” 
21. juli 1946: New York Times: “Flyvevåbnet fremviser JD-2 raketbomben”. Missilet var en videreudvikling af 
Nazitysklands V-1 bomber. 
25. juli 1946: USA gennemfører sin femte prøvesprængning af en atombombe på Bikini-atollen i Stillehavet. 
19. august 1946: New York Times kan berette om en flyveopvisning i Moskva, hvor 50.000 tilskuere overværede 
præsentationer af bl.a. et nyt, jetdrevet jagerfly og to raketdrevne jagerfly. 
26. august 1946: Newsweek: “Rusland: En advarsel i lyset af raketterne?”. ”De fortsatte overflyvninger af Sverige med 
raketter er russernes svar på Bikini”. 
12. september 1946: I Madison Square Garden holdt den amerikanske handelsminister Henry Wallace (1888-1965) en 
opsigtsvækkende tale om udenrigspolitikken over for Sovjetunionen. Han sagde bl.a.: ”Den, som stoler på 
atombomben, vil før eller siden blive udslettet af atombomben.” 
Oktober 1946: Raketlignende objekter fra den sovjetiske zone eksploderer nær byen Gädheim ved Schweinfurt i den 
amerikansk besatte del af Tyskland. 
 
(Kilde: Jack Hagerty og Jon Rogers: The Saucer Fleet, Apogee Books 2008) 
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Amerikansk atomprøvesprængning på Bikini-atollen i 1946. Bemærk flådefartøjerne nederst til højre. De syner af 
meget lidt. I 1951 kom den endnu kraftigere brintbombe. Frem til 1958 blev der foretaget 208 prøvesprængninger i 
atmosfæren. Det resulterede i 90 mio. ton radioaktivt nedfald. Frygten for en atomkrig mellem supermagterne 
voksede. I 1950’erne mødtes supermagterne ikke en eneste gang for at diskutere afspænding og nedrustning. 
 
 
 

Udvalgte overskrifter i amerikanske aviser januar-maj 1947 
 
24. januar 1947: Amerikanske efterretninger om valget i Polen fortæller om kommunistisk terror og trusler. Ingen 
hemmelig afstemning. 
14. februar 1947: San Francisco: Den sovjetiske Andrei Gromyko (1909-1989) – Sovjetunionens repræsentant i FN’s 
Sikkerhedsråd (og senere mangeårig sovjetisk udenrigsminister) – forlanger, at USA destruerer alle atomvåben uden at 
afvente en aftale om kontrol af atomvåbenspredning. 
22. marts 1947: New York Times: “Spøgelsesbomben vender tilbage til luftrummet over Sverige.” Raketten vendte om 
på et tidspunkt og fløj tilbage østpå. 
23. april 1947: Eastern Evening News (England): ”V-1 bombe styrtet ned på fransk jord … En flyvende bombe 
eksploderede i går aftes … knapt 100 km sydøst for Paris.” 
Maj 1947: Gädheim, Tyskland: For anden gang eksploderer en raket tæt på byen afsendt fra den sovjetiske zone. 
1. maj 1947: Bladet Mechanix Illustrated har en forsidehistorie om den amerikanske flådes hemmelige, flyvende 
tallerkenprojekt: The Flying Flapjack. 
 
(Kilde: Jack Hagerty og Jon Rogers: The Saucer Fleet, Apogee Books 2008) 
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Den engang så hemmelige Vought V-173 med kælenavnet ”Flying Flapjack” fløj første gang i 1942. Den blev 
opgivet i marts 1947 og kom aldrig i aktiv tjeneste. Eksperimentalflyet havde for kraftige vibrationer under 
flyvning, og flådens flyvevåben var desuden i gang med at udfase propelfly til fordel for jetfly. 

Det ukendte får et navn 
Status i juni 1947 var, at den amerikanske befolkning havde været involveret i krig eller hørt om krige 
gennem otte år, hvor millioner af civile på grusom vis var blevet dræbt af den ene eller anden statsmagt. 
Kun det mest brutale våben – atombomben – havde tilsyneladende kunnet sætte en stopper for krigen. 

Ved slutningen af Anden Verdenskrig var russerne i besiddelse af erobrede V-1 og V-2 
raketbomber samt flere tusinde teknikere, ”specialister” og raketeksperter fra Nazityskland. Amerikanerne 
havde atomvåben og langt færre tyske raketeksperter end russerne. Dette kombineret med bl.a. borgerkrig 
i Kina, formodede affyringer af mystiske raketter over fredelige lande i Europa, kommunistiske 
magtovertagelser og gentagne atomprøvesprængninger i Stillehavet skabte frygt i den amerikanske 
befolkning. Frygt for, at noget ukendt på himlen skulle true amerikanernes sikkerhed og sprede død og 
ødelæggelse. 

I en sådan koldkrigsstemning præget af truslen om en altødelæggende atomkrig og frygt for 
et kommunistisk verdensherredømme kom en tilfældig hændelse – Kenneth Arnolds observation tirsdag 
den 24. juni 1947 – som en slags forløsning: Nu var der blevet set noget på himlen, man kunne sætte ord 
på, noget konkret at forholde sig til. Ikke bare avisberetninger om foruroligende, udenlandske 
begivenheder. Oplevelserne kunne sættes ind i en ny fortolkningsramme. 
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Kenneth Arnold (1915-1984) var indehaver af firmaet ”Great Western Fire Control Supply” og fløj selv sit 
CallAir-fly ved kundebesøg. Da han den 24. juni 1947 på en krystalklar himmel omkring kl. 15 havde sin 
ufooplevelse ved Mt. Rainier i Washington, koblede han ikke objekterne sammen med besøg fra det ydre 
rum, men med raketter, eksperimentalfly eller andre luftfartøjer af amerikansk oprindelse. Han opgav 
senere under interview og i egne artikler forskellige hastigheder for de ni objekter. I det allerførste nummer 
af ”FATE Magazine” betegnede han objekterne som ”tallerkenlignende skiver”. Arnolds anslåede afstande 
og tider og dermed de beregnede hastigheder på objekterne er behæftet med meget stor usikkerhed. Der er 
igennem årene givet forskellige, ganske naturlige forklaringer på, hvad Arnold så denne tirsdag. Den mest 
sandsynlige årsag til oplevelsen ser ud til at være en flok af den amerikanske hvide pelikan. 

 
Ægteparret Arnold ved deres CallAir-fly. Kenneth Arnold blev ven 
med forfatteren og forlæggeren Ray Palmer, som i det første 
nummer af tidsskriftet ”FATE Magazine” bragte Arnolds nu klassiske 
ufooplevelse fra sommeren 1947. Palmer fik Kenneth Arnold 
involveret som efterforsker i den famøse Maury Island-hændelse, 
der viste sig at være et svindelnummer. Endelig forfattede Palmer og 
Arnold sammen bogen ”The Coming of the Saucers” (1952). 
 

Arnolds oplevelse var hverken enestående – der var selvfølgelig set uforklarlige ting på himlen før – eller 
særlig usædvanlig, men den fandt sted lige netop på det ”rigtige” tidspunkt, og så fik den ikke mindst en 
helt overvældende pressebevågenhed. Men hvorfra kom betegnelsen ”flyvende tallerken”? 
 I juli 1988 mødte den franske sociolog Pierre Legrange journalisten Bill Bequette, der 
sammen med kollegaen Nolan Skiff som de allerførste havde interviewet Kenneth Arnold om hans 
oplevelse. Bill Bequette og Nolan Skiff mødte Kenneth Arnold på deres arbejdsplads, avisen East Oregonian, 
den 25. juni 1947, dvs. dagen efter Arnolds møde med de ni objekter. Bequette har fortalt til Lagrange: 
”Både Nolan Skiff og jeg var på det lille kontor, da Arnold dukkede op. Som jeg husker det, talte vi begge 
med ham og lyttede til hans historie. Vi fortalte ham, at vi ikke havde den ringeste anelse om, hvad han 
havde set, men ville sende historien til Associated Press (AP) i håb om, at en redaktør eller avislæser var i 
stand til at give en forklaring på de mærkelige objekter. Det første møde varede højst fem minutter. Nolan 
Skiff tog nogle få notater og skrev en kort historie, som jeg fik presset ind nederst på forsiden. Så skrev jeg, 
så vidt jeg husker, en endnu kortere historie til AP’s net. Vi var kun nogle få minutter fra trykstart, så vi 
havde ikke tid til mere.”  
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Den allerførste avishistorie om Arnolds oplevelse var således Skiffs korte forsidehistorie med overskriften 
”Impossible! Maybe, But Seein’Is Believin’, Says Flier” den 25. juni 1947, som i dansk oversættelse lyder 
således: 
 
 

Umuligt! Måske, men man tror det, når man selv har set det, siger pilot 

Kenneth Arnold, der arbejder med brandslukningsudstyr i Boise, og som fløj rundt i den sydlige del af 
Washington i går eftermiddag for at lede efter et forsvundet fly fra flåden, gjorde i dag et ophold her på sin 
vej tilbage til Boise og fortalte sin usædvanlige historie – som han ikke forventer, at folk skal tro på, men 
som han fastholder er sand. Han fortæller, at han så ni tallerkenlignende fartøjer, som fløj i formation 
omkring kl. 15 i går, kraftigt lysende – som om de var lavet af metal – og fløj med en utrolig høj hastighed. 
Han anslog, at de befandt sig i 9.500-10.000 fods højde (ca. 3 km) og tog tid på dem, mens de fløj mellem 
Mt. Rainier og Mt. Adams, og nåede frem til en fantastisk hastighed på omkring 1.930 km/t. 
 
”Det lyder umuligt,” fortalte han, ”men sådan var det – jeg må stole på mine øjne.” 
 
Han landede senere i Yakima og forhørte sig, men blev ikke klogere. Da han her til morgen i Pendleton talte 
om oplevelsen med en mand, hvis navn han har glemt, blev han forbavset over at høre, at manden havde 
observeret de samme luftfartøjer i går eftermiddags fra bjergområdet i egnen omkring Ukiah! Han fortalte, 
at de under flyvningen så ud til at flette ud og ind i formationen. 
 
 
Bill Bequettes fortsætter: ”Da jeg vendte tilbage til kontoret efter frokost, var receptionsdamens øjne så 
store som underkopper. Hun sagde, at aviser fra hele landet og Canada havde ringet. De ønskede flere 
detaljer om de ’flyvende tallerkener’. 
 Jeg tilbragte de følgende to timer sammen med Arnold på hans hotelværelse. Ud fra det 
interview skrev jeg en længere historie. Historien blev indtelefoneret til AP i Portland. Næste morgen havde 
næsten alle landets aviser historien på forsiden. 
 Jeg husker ikke, om Arnold brugte ordene ’tallerkenformet fartøj’ eller ej. Jeg er tilbøjelig til 
at tro på hans version [at han kun talte om, at objekterne bevægede sig som en tallerken, der slog smut på 
vandet] velvidende, at journalister er tilbøjelige til at gengive fraser. Jeg er sikker på, at jeg ikke skabte 
begrebet ’flyvende tallerkener’.” 
 Bill Bequettes artikel blev bragt den 26. juni i aviser over hele USA. Hver avis tilføjede sin 
egen overskrift til Bill Bequettes AP-historie. En artikel havde overskriften ”Flyer Reports 9 Objects Whizzing 
Over Range”. Denne dag blev de mystiske himmelfænomener ikke kaldt flyvende tallerkener. 

En undersøgelse udført af Jan Aldrich fra ”Project 1947”af flere hundrede avisudklip fra den 
26. juni 1947 har vist, at kun et enkelt udklip direkte brugte betegnelsen ”flyvende tallerkener”. Men den 
27. juni var betegnelsen en realitet, da følgende overskrift blev trykt: ”Mand i Bellingham mener, at han har 
set mærkelige ’Flyvende tallerkener’.” 

Project 1947 
Project 1947 blev oprettet af Jan Aldrich den 1. februar 1995 og har til formål, at: 
  indsamle og dokumentere så mange rapporter fra ufobølgen i 1947 som muligt 
  indsamle ufolignende rapporter fra perioden 1900-1946 
  undersøge den officielle og videnskabelige interesse for emnet i ufohistoriens tidlige år, dvs. 1947-1965. 
 
Ud af omkring 11.000 nordamerikanske aviser er næsten 4.700 aviser blevet støvsuget af Project 1947 for 1947-
ufoberetninger. Dertil skal så lægges mindst 250 udenlandske avisudklip. Alt dette for at belyse en af ufohistoriens 
største ufobølger. 
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Den første tallerken-beskrivelse? 
Så vidt vides blev betegnelsen ”saucer” (dvs. tallerken) til 
at beskrive et ukendt himmelfænomen første gang brugt 
i januar 1878 og gengivet i avisen Denison Daily News. 
Landmanden John Martin havde under en jagt om 
formiddagen i et område nord for byen Denison i Texas 
først set et fænomen på størrelse med en appelsin, der 
dog blev ved med at vokse i størrelse. Hans øjne blev 
trætte af at kigge på fænomenet, så han kiggede væk. Da 
han igen så op, var fænomenet lige over ham, større og 
bevægede sig med ”en fantastisk” hastighed. Nu befandt 
det sig lige over ham i stor højde og var på størrelse med 
en stor tallerken. Fænomenet forsvandt på den sydlige 
himmel, lige så hurtigt som det var dukket op. Det 
fremgår i øvrigt af artiklen, at John Martin mente, at en 
ballon kunne være forklaringen på det mærkelige 
fænomen. 
 

 
”Denison Daily News”, 

den 25. januar 1878 
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Herbert Strentz ansat ved journalistuddannelsen på Northwestern University i Evanston, Illinois, har også 
forsket i oprindelsen af begrebet ”flyvende tallerkener” og konkluderer, at ingen enkeltperson med 
sikkerhed kan udpeges som ophavsmand til betegnelsen, som højst sandsynligt må tilskrives de 
amerikanske avisers redaktionssekretærer. Det er oftest dem, som giver artiklerne overskrifter. 
 Men uanset hvem der opfandt begrebet ”flyvende tallerken”, og uanset hvad Kenneth 
Arnold egentlig så, kunne observatørerne nu sætte et navn på det, de oplevede – og det gav aviserne 
masser af stof. En af verdens største ufobølger var indledt og varede fra 26. juni til omkring 15. august 
1947. 
 I 1947 registrerede det amerikanske flyvevåben i alt 122 ufooplevelser, hvoraf omkring 
halvdelen fandt sted i juni-juli. Højdepunktet blev nået omkring den 4. juli, og det er måske ikke så 
usædvanligt, når man tænker på, at 4. juli er USA’s uafhængighedsdag (Independence Day), hvor mange 
tager på skovtur – med rig mulighed for at kigge på himlen, ikke mindst når man i dagene op til har læst og 
hørt den ene tallerkenhistorie efter den anden. 
 I 1967 udgav den amerikanske ufoentusiast Ted Bloecher bogen Report on the UFO Wave of 
1947. Bloechers intention var at få overblik over, hvor mange forskellige observationer, der blev gjort i 
perioden. Han gennemgik 142 nordamerikanske aviser fra perioden 24. juni-10. juli, fik adgang til 
rapportarkivet hos USA’s dengang største ufoorganisation, NICAP (National Investigations Commitee on 
Aerial Phenomena), forskellige ufointeresseredes private arkiver samt flyvevåbnets Blue Book-arkiv. 
Bloecher fandt over 850 beretninger for perioden 1. juni-31. juli 1947. I det meste af juni var der nogle få 
observationer pr. dag, men mellem 24. og 30. juni, dvs. umiddelbart efter Arnolds oplevelse, steg 
observationsantallet til 15-20 pr. dag. Efter et fald i de første dage af juli eksploderede antallet til 90 
observationer den 4. juli og toppede med 160 observationer den 7. juli. Derefter faldt antallet drastisk, 
hvilket egentlig er ganske interessant, idet to begivenheder burde have øget muligheden og motivationen 
for både at se og skrive om flyvende tallerkener: 

 Den første pressemeddelelse om Roswell-hændelsen i New Mexico blev bragt den 8. juli i Roswell 
Daily Record, og dagen efter kunne samme lokalavis aflive det sensationelle tallerkenfund med 
meddelelsen om, at der var tale om rester fra en vejrballon. Hvis der virkelig var styrtet et rumskib 
ned i Roswell (Mac Brazel fandt den 14. juni sammen med sin 8-årige søn, Vernon, en masse lyse 
vragrester bestående af gummistrimler, stanniol og slidstærkt papir og pinde på J.B. Fosters ranch, 
men fortalte dog først om fundet efter den 5. juli, hvor han havde læst om Arnolds observation), 
skulle man mene, at mange ville have set fænomenet på himlen, og at aviserne havde dyrket 
historien heftigt. Der var jo ligesom varmet godt op! Men det skete ikke. Roswell-historien døde 
øjeblikkeligt (og blev først vakt til live igen i 1980), ligesom avisernes tallerkenhysteri hurtigt aftog 
på landsplan. (Se også Roswell, SUFOI 2013). 

 Den 7. juli udlovede en avis en dusør på 3.000 dollar (svarende til mindst 30.000 dollar i dag) for 
den første ægte tallerken, som blev bragt ind på redaktionen. Ingen gjorde nogen sinde krav på 
dusøren. 

 
Ted Bloecher fortsatte i øvrigt sin undersøgelse efter 1967 og havde i begyndelsen af 1970’erne været 
igennem 200 aviser og indsamlet over 1.000 ufoberetninger. Ted Bloechers analyse af de mange avisudklip 
viser, at mange observatører berettede om raketlignende objekter – meget lig spøgelsesraketterne set over 
Skandinavien (fortrinsvis Sverige) året før – mens 2/3 blev beskrevet som tallerkenformede. Kun få satte 
disse tallerkenformede objekter i forbindelse med besøg fra det ydre rum. Faktisk mente mange 
observatører selv, at det kunne dreje sig om et hemmeligt våben, som måske havde noget med atomvåben 
at gøre. En Gallup-undersøgelse fra august 1947 bekræftede denne udbredte opfattelse. Det var 
kendetegnende for de toneangivende kommentatorer i medierne, at de mente, at flyvende tallerkener 
rummede noget andet end væsner – de medbragte et budskab og var et tegn på et eller andet. 
Lighedstegnet mellem flyvende tallerkener og besøg fra rummet skulle dog snart blive en realitet. 
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