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Flyvende Tallerkener  en alvorlig historie er
oversat af J. S. Boye Petersen efter Flying
Saucers  Serious Business. © 1966 by Frank
Edwards. Trykt i Nysted Bogtrykkeri,
Nysted. Printed in Denmark.

Denne eudgave af Flyvende Tallerkener  en alvorlig historie, er
scannet fra den danske udgave og sat op på ny i tilnærmelses samme
format, da en faksimileudgave af bogen med dens over 230 sider ville
generere en meget stor fil.
I denne ebog er teksten kun redigeret de steder, hvor der havde
indsneget sig trykfejl.
Indholdet fra den oprindelige bog afspejler den tids ufoforskning og
holdning til ufoerne eller, som man dengang også betegnede dem, ”de
flyvende tallerkner”.
Kopiering fra denne ebog må kun finde sted på institutioner, der har
indgået aftale med CopyDan og kun inden for de i aftalen nævnte
rammer.
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Denne bog er i hengivenhed tilegnet mindet
om min kammerat gennem lang tid
RAY ALLEN
25. maj, 1911  30. december, 1965
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Jeg ønsker at udtrykke en tak til Generalinspektøren for De Forenede
Staters Luftvåben for at have udstedt den specialordre, hvorfra denne
bogs titel er taget.
Frank Edwards
Maj 1966
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»Forsvarsdepartementet beordrer jetfly til at nedskyde UFOer, som
nægter at lande, når de bliver beordret dertil.«
 WASHINGTON, D.C. Daily News, 25. juli, 1952
»Flyvende tallerkener« eksisterer kun i observatørernes fantasi.
 Præsident Dwight D. Eisenhower, 16. december, 1954
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INDLEDNING
Læsere, som har fulgt UFOsagen i en årrække, vil uvægerligt studse
over den umiddelbare afvigelse, der er mellem de i denne bog
fremdragne eksempler på UFOtildragelser og den udlægning, der er
givet af bl.a. amerikaneren George Adamski i hans bøger.
Afvigelsen betyder ikke, at det, Frank Edwards her fremdrager,
generelt er forkert eller misforstået, men snarere at denne sag har flere
sider. Man kan tale om elementære og avancerede faser også inden for
denne sag.
Frank Edwards bog er en beretning om elementære faser.
I de elementære faser indgår rapportberetninger og beretninger om
observationer af genstande og/eller handlingsforløb, som gennem det
observerede taler direkte til os. Realiteterne bag sådanne beretninger er
yderst virkelige, men de enkelte elementer og deres oprindelse, formål
eller fortolkning er en anden end den, der ligger bag den fase, som er
baseret på kontaktberetninger og den filosofisketiske baggrund og som
altså er hjemmehørende under den avancerede UFOlogi.
Beretningerne i denne bog placerer sig ståledes jævnfør det
ovenstående under den elementære UFOlogi. Vi har dels at gøre med et
handlingsforløb, som for at lære os at forstå sagen, stort set følger baner,
der er i samklang med vor øjeblikkelige udvikling, dels med besøgende,
hvis udvikling er netop så afvigende fra vor, at vi som ”altvidende”
karakteriserer dem som åbenbart fjendtlige og/eller stærkt ”afvigende”
fra det mønster, som er vor hverdag.
De besøgende, Frank Edwards beretter om, er ikke væsentligt
forskellige fra os, men de er os underlegne på visse områder. De er små
og fysisk svage, og deres udvikling, kultur og samfundsopfattelse er
givetvis ikke helt lig den, vi kalder den rigtige. De kan således ikke
direkte indpasses i det mønster, der er vort, og eftersom de besidder
flyvende tallerkener som transportmiddel, foretrækker de at holde sig på
afstand af os  derfor ”flygter” de, når vi kommer dem nær.
Umiddelbart forståelige  tror vi da  er på den anden side de
besøgende, som George Adamski omtaler i sine to bøger: »Flyvende
tallerkener er landet« og »Ombord i rumskibene«. De er af samme
størrelse og udseende som vi, og deres rumfartøjers udseende opfattes og
forstås umiddelbart. Og gennem et filosofisk studium og en altfavnende
betragtning fatter vi tilsyneladende disse besøgendes baggrund, moral
og religion. De frygter os ikke, for de er langt forud for os i udvikling, og
bliver vi nærgående, vil en yderst enkel aktion bringe dem uden for vor
indflydelses rækkevidde.
Også de ses ofte i vor atmosfære, og det er fra denne kategori af
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besøgende, at de individer rekrutteres, som man ofte får fortalt, lever
iblandt os. Dette fortælles bl.a. af George Adamski, og må nok siges at
være den største anstødssten, når hele denne sag debatteres.
Vi ma således, indtil en offentliggørelse kommer  ja, og da for sa vidt
også derefter, leve med denne sags hele skala  fra den uforståelige og
tilsyneladende afvigende, gennem mellemstadier af mere eller mindre
forståelige og neutrale handlingsforløb, til den anden endes yderste
grænse, hvor det kosmiske i ordets egentlige forstand skinner igennem.
Ser vi på os selv her på jorden i dag, repræsenterer vi i virkeligheden
i vor hverdags gøren og laden de selvsamme aspekter af udviklingen
eller sagt på en anden måde de selvsamme facetter, som tilsammen
danner livets gyldne smykke  så menneske se: DER ER INTET NYT
UNDER SOLEN.
H. C. PETERSEN.
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HVAD FOREGÅR DER HER?
Hundreder af mennesker stod i nærheden af et enormt, tilfrosset
reservoir og betragtede en glødende, ægformet genstand, der for rundt
og med mellemrum sendte lysstråler nedad. Vagter ved reservoiret, der
senere vovede sig ud på den frosne overflade, fandt uventet optøede
steder i det område, hvorover genstanden havde svævet.
Dette skete den 12. januar 1966 om aftenen, knap tredive miles fra
Times Square  men de fleste amerikanere hørte aldrig om det.
Hvorfor ikke?
Et glødende, rødt objekt passerede De Forenede Stater fra New York
til Utah og blev sporet af radar hver eneste tomme af vejen. Det
landede ved siden af en kraftstation og satte denne ud af drift.
Otteogfyrre minutter senere eksploderede det midt i luften, mens det
blev forfulgt af jetjagere med opladte kanoner.
Dette skete den 18. april 1962  men kun de færreste har hørt om
det.
På gaderne i Duluth, Minnesota, stod folk i tusindvis og så,
hvorledes jetjagere forgæves jagede syv Uidentificerede Flyvende
Objekter (UFOer). Både jetflyenes og UFOernes tilstedeværelse blev
bekræftet af radarbasen på Keweenaw halvøen.
Dette skete i august 1965  men de fleste amerikanere hørte aldrig
om det.
Otteogtres Uidentificerede Flyvende Objekter gennemstrejfede i
løbet af en nat himlen over Washington, D.C. De blev sporet af radar.
De blev rapporteret af piloterne på de fly, der nærmede sig. Et
regeringskontor udsendte en særlig brochure, der behandlede
begivenhederne fra denne bemærkelsesværdige nat 13. august 1952.
De fleste amerikanere er dog stadig ikke klare over, at dette
nogensinde fandt sted. Endog nogle af de personer, der har med dette
fænomen at gøre, har vanskeligt ved at få oplysninger.
ksempelvis:
En aften i begyndelsen af oktober 1965 holdt jeg foredrag for en
forsamling af radareksperter, som af egne midler havde engageret mig
til at komme og fortælle dem alt, hvad jeg vidste om de
allestedsnærværende Uidentificerede Flyvende Objekter. Det er
sådanne mænd (flyveledere), som ser disse ting på deres radarskærme.
Det er de selvsamme mennesker, som jf. bestemmelserne skal udstede
præfabrikerede svar eller ”forklaringer” til alle, som forhører sig om
sådanne sager.
Hvorfor betalte de mig, en civil journalist, for at fortælle dem om
ting, de ser hyppigere end andre i nationen? Grunden var ligetil: Selv
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om de hørte ind under The Federal Aviation Agency, nægtede dette
bureau at besvare deres anmodninger om oplysning om UFOerne.
Fra Luftvåbnet fik de blot et forslag om at kontakte FAA.
Fra FAA fik de intet svar.
Disse radarfolk viste jeg forstørrelser af regeringsdokumenter, som
de ikke havde noget kendskab til. Jeg viste dem fotos af den slags
genstande, som forårsagede ekkoer på deres radarskærme. Men selv om
jeg gjorde mit bedste, kunne jeg ikke på en time fyldestgørende
orientere dem om disse sidste nitten års begivenheder.
Denne bog vil give mig tid til en mere omfattende redegørelse  og en
mere grundig.
Jeg indrømmer frit, at jeg er forudindtaget i den tilstundende
diskussion med Dem. Ligeledes at jeg er uenig med De Forenede
Staters Luftvåben i deres officielle synspunkter om det samme emne.
Men jeg ønsker det forstået her og nu, at jeg ingen antipati har mod
Luftvåbnet, og det af gode grunde. Luftvåbnet er på sin vis lige så
hjælpeløst, som De og jeg er på vores. Det udfører et arbejde, der er
påtvunget det  et arbejde, som har betydet, at man har ført
størstedelen af det amerikanske folk bag lyset i næsten tyve år. Be
mærk, at jeg siger størstedelen af folket  thi der har altid eksisteret
dem, der ikke lod sig føre bag lyset  og i dag må antallet af dem, som
stadig er vildførte, eller i det mindste forvirrede med hensyn til
UFOernes sande karakter, være meget lille og afgjort i mindretal.
Undertiden får jeg det indtryk, at luftvåbnet ville foretrække at
være fri for hele det lurvede arbejde; at det med vilje udsteder de mest
latterlige erklæringer med den stille bøn, at de derved kan bringe den
dag nærmere, da de kan blive befriet for dette antagelig forhadte hverv.
Til eksempel: Da titusinder fra Dakota til Mexico i august 1965 iagttog
mærkelig oplyste formationer svæve og manøvrere på himlen,
informerede luftvåbnet mildt overbærende nyhedstjenesterne om, at
alle disse vidner, på jorden såvel som i luften, ikke havde set andet
usædvanligt end fire stjerner i Orion stjernebilledet.
Denne ”forklaring”s meningsløse karakter blev hurtigt afsløret, da
astronomerne, professer Walter Webb fra Hayden planetariet i Boston
og dr. Robert Risser fra Kunst og Videnskab planetariet i Oklahoma,
påpegede, at stjernerne i Orion i iagttagelsesøjeblikket VAR PÅ DEN
ANDEN SIDE AF JORDEN.
Efter således at have sat modparten og deres respektive
synspunkter til vægs vil vi fortsætte med at undersøge bevismaterialet.
Da jeg er professionel journalist, er jeg fuldt ud klar over vigtigheden
af i min rapport at medtage selve begyndelsen på historien. I tilfældet
med UFOerne må jeg henlede opmærksomheden på det sørgelige
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faktum, at historiens virkelige begyndelse sandsynligvis fortaber sig i
oldtiden, med mindre vi er villige til at låne øre til visse beretninger,
som er blevet bragt os fra de ældst mulige kilder  religionerne og
legenderne.
Lad os undersøge et par af dem som en mulig baggrund for den
moderne del af historien, som vi vil granske i detaljer.
En ordret oversættelse af bibelen antyder, at visse former for
rumskibe, der blev styrede af væsener, der  om ikke identiske med  så
dog lignede mennesker, besøgte i det mindste nogle af de steder og de
personligheder, der nævnes i det gamle testamente. Jeg har ikke i sinde
at genfortælle disse beretninger her; men til de, som kunne være
interesserede i detaljerne, vil jeg anbefale »The UFO and the Bible« af
Morris Jessup.
I de fjerne tider, da Himmelen antoges at være et eller andet sted
over hovederne på os, var det kun naturligt, at væsener, der kom
deroppefra, blev betragtede som himmelske sendebude; med andre ord,
som ”engle”. Alligevel vidner de samme beretninger, som foregiver at
berette om deres komme, om, at skabningerne fra det mærkværdige
fartøj ikke nødvendigvis var af himmelsk oprindelse. Genesis (6:4)
fortæller, at disse mænd fra oven ægtede jordiske kvinder, som fødte
dem børn. Og atter fra Genesis l9:3 erfarer vi, at Lot mødte to ”engle” i
ørkenen, og de fulgte ham og tog del i et festmåltid i hans hjem.
Vel nok de fleste iagttagere vil her være enige med mig i, at det at
avle børn eller spise almindelig mad er en for engle overraskende og
afvigende opførsel  men overhovedet ikke overraskende for
menneskelignende skabninger, som kan eksistere et sted i rummet.
Lærde i antikke sprog har optegnet mange punkter, som naturligt
lader sig tyde som Uidentificerede Flyvende Objekter; disse blev
rapporterede af personer, som måtte beskrive dem i vendinger, der
kunne forstås af deres samtid: Flammende stridsvogne, brændende
eller glødende skjolde (som almindeligvis var cirkelrunde, tallerkenlig
nende med en lille ”knop” eller med et kuppelformet centrum) og så
naturligvis den tids glitrende lanser og anden pynt.
Afdøde Harold Wilkins udførte et kæmpearbejde ved at gennemlæse
gamle bind under sin søgen efter sådanne beretninger. Nogle af hans
optegnelser er indeholdt i adskillige af de artikler, han skrev til FATE
magasinet. Og i den samme publikation, decembernummeret fra 1964,
er der en god samling af ”UFOer i oldtiden”. Jessups "Case for the
UFO", der for længst er udsolgt, indeholder utallige yderligere
eksempler.
En krønike om det gamle Indien, kendt som »Dzyan's Bog«, er i en
klasse for sig, ikke blot på grund af dens ælde, men navnlig på grund af
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en forbløffende beretning indeholdt deri. Bogen er en legendesamling
genfortalt op gennem tiderne, før mennesket var i stand til at udtrykke
sig skriftligt, og som til slut blev samlet i manuskriptform af oldtidens
lærde, der således bevarede dem for os.
Legenderne beretter om en lille gruppe væsener, der ankom til
Jorden for mange tusind ar siden i metalfartøjer, som først kredsede
OMKRING Jorden adskillige gange, før de landede. ”Disse væsener”,
nævner bogen, ”boede for sig selv og blev holdt i ære af de mennesker,
de havde bosat sig iblandt. Men i tidens løb opstod divergenser mellem
dem, og de deltes, idet adskillige mænd og kvinder samt nogle børn
bosatte sig i en anden stad, hvor de øjeblikkeligt blev indsat som
herskere af den rædselslagne befolkning”.
Legenden fortsætter:
”Adskillelsen bragte ikke disse folk freden, og til slut nåede deres
vrede det punkt, hvor regenten over den oprindelige by tog nogle få af
sine krigere med sig, og de steg op i luften i et uhyre stort skinnende
metalskib. Mens de var flere mil fra deres fjenders by, startede de en
stor, skinnende lanse, som red på en lysstråle. Den udløstes i den
fjendtlige by i en stor flammekugle, som skød op til himlene, næsten
helt op til stjernerne. Alle de, der opholdt sig i byen, blev frygtelig
forbrændte, og selv de, der ikke var i byen, men som opholdt sig nær
den, blev også forbrændte. De, der så mod lansen og ildkuglen, blev
blinde for al eftertid. De, der betrådte byen, blev syge og døde. Endog
byens støv var forgiftet, ganske som de vandstrømme, der flød gennem
byen. Ingen vovede at nærme sig den, og gradvist smuldrede den til støv
og blev glemt af menneskene”.
”Da lederen så, hvad han havde øvet mod sit eget folk, trak han sig
tilbage til sit palads og nægtede at modtage nogen. Siden samlede han
de tiloversblevne krigere om sig, tillige med deres hustruer og børn, og
de steg ind i deres skibe, der hævede sig det ene efter det andet mod
himlen og sejlede bort. De vendte ikke tilbage.”
Dette kunne synes at være en beretning om et forsøg, foretaget af en
ikkejordisk gruppe, på at oprette en koloni på Jorden engang i en fjern
fortid. Ganske som mange andre af menneskets kolonisationsforsøg
synes det at være endt med uenighed og konflikt. Den mest interessante
del af historien er beskrivelsen af den store ”lanse, som rejste på en
lysstråle”, hvilket har en overraskende lighed med en moderne raket og
dens flammeudstråling. Virkningen af denne såkaldte ”lanse” bringer et
ret detaljeret billede af en kerneeksplosion og dens katastrofale følger i
erindring. Hvis dette er udtænkt af en primitiv skribent, er det i hvert
fald bemærkelsesværdigt. Hvis det er en temmelig nøjagtig, saglig
skildring, er det endnu mere bemærkelsesværdigt. Eftersom vi ikke kan
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verificere det, må vi så lang tid efter betegne det som ”interessant, men
uden bevis”.
Adskillige af de meget gamle irske manuskripter, som stadig er
bevarede og læselige, indeholder utallige referencer til hændelser, som i
dag ville blive klassificerede som henhørende under de Uidentificerede
Flyvende Objekter.
Fra Speculum Regali i Konungs Skuggsa (og i andre beretninger fra
den epoke, omkring året 956 e. Kr.) har vi mange beretninger om, hvad
man kaldte ”djævleskibe” på himlen over det gamle Irland. Især er
denne beretning interessant:
”En vidunderlig hændelse fandt sted i købstaden Cloera en søndag,
medens folket var til messe. I denne by er rejst en kirke til minde om
St. Kinarus. Det skete, at et metalanker blev tabt ned fra himlen med
et reb bundet dertil, og en af de skarpe ankerflige tog fat i træbuen over
kirkedøren. Folk for ud af kirken og så på himlen et skib med mænd om
bord, som flød for enden af ankertovet, og de så en mand springe
overbord og trække sig ved tovet ned til ankeret som for at hægte det
af. Det så ud, som om han svømmede i vand. Folk klatrede op og
prøvede at gribe fat i ham, men biskoppen forbød folket at holde fast i
manden af frygt for, at det ville dræbe ham. Manden blev fri og skyndte
sig op ad tovet til skibet, hvor besætningen kappede tovet, og skibet
steg og sejlede bort ud af syne. Men ankeret er i kirken som vidne om
denne enestående begivenhed”. Enestående, det er ikke ordet, og dog er
det kun en af mange sådanne beretninger om ”skibe i luften” og om
menneskelignende væsener ombord i og omkring disse, og som kan
findes i gamle manuskripter over hele verden. Beretningen om
ankertovet fra ”djævleskibet” bringer en meget senere rapport i
erindring, en beretning af en rig og fremstående farmer, Alexander
Hamilton, fra Le Roy, Kansas.
I et edssvorent dokument dateret den 2l. april l897 siger han:
”Sidste mandag kl. 22,30 blev vi vækket af støj blandt kvæget. Jeg
stod op og tænkte, at min bulldog måske lavede ballade, men da jeg
kom til døren, opdagede jeg til min store overraskelse, at et luftskib
langsomt sænkede sig ned mod min græsgang ca. 200 meter fra huset.
Efter at have kaldt på min forpagter, Gid Heslip, og min søn Wall,
greb vi nogle økser og løb hen mod kvægfolden. I mellemtiden havde
skibet langsomt sænket sig, indtil det ikke var mere end 10 meter over
jorden, og vi kom det så nær som 30 meter.
Det bestod af en stor, cigarformet afdeling, der muligvis var 90
meter lang og med en vogn nedenunder. Vognen var lavet af glas eller
af et andet gennemsigtigt materiale skiftevis med en smal stribe af
andet materiale. Det var klart oplyst indvendig, og alt var fuldt synligt
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 det rummede seks af de mærkeligste væsener, jeg nogensinde har set.
De talte hurtigt sammen; men vi kunne ikke forstå et ord af, hvad de
sagde.
Alt, hvad der ikke var gennemsigtigt på skibet, havde en mørkerød
farve. Vi stod tavse af undren og frygt. Da tiltrak en støj sig deres
opmærksomhed, og de rettede et lys direkte imod os. Straks ved synet
af os slog de en ukendt kraft til, og et mægtigt turbinehjul, der var ca.
10 meter i diameter og som gik langsomt rundt nedenunder fartøjet,
begyndte at summe, og skibet hævede sig let som en fugl. Da det var ca.
90 meter oppe, syntes det at standse og at svæve direkte over en toårs
kvie, som brølede og sprang og åbenbart hang fast i indhegningen. Da
vi kom derhen, fandt vi et halvtommetykt kabel, der var lavet af et eller
andet rødt materiale, fæstnet med et slipstik omkring dens hals, og som
gik op til fartøjet. Vi prøvede at få det af, men kunne ikke, så vi skar
hegnstråden over blot for at se skibet, kvien og det alt sammen
langsomt stige i vejret og forsvinde i nordvestlig retning.
Vi gik hjem, men jeg var så rædselslagen, at jeg ikke kunne sove.
Tidligt tirsdag morgen steg jeg til hest og red ud i det håb at finde spor
af min kvie. Det lykkedes ikke for mig; men da jeg kom hjem om
aftenen, erfarede jeg, at Link Thomas, der bor fem til seks km vest for
Le Roy, havde fundet skindet, benene og hovedet på sin mark i dagens
løb. Da han mente, at nogen havde slagtet et stjålent dyr, havde han
bragt skindet til byen for at få det identificeret; men han havde været
meget forbavset over ikke at kunne finde nogen spor i den bløde jord.
Efter at have genkendt skindet som mit på brændemærket, tog jeg
hjem. Men hver gang jeg derefter faldt i søvn, plejede jeg at se den
forbandede tingest for mig, med sine store lys og de skrækkelige folk.
Jeg ved ikke, om de er djævle, engle eller hvad; men alle så vi dem, og
hele min familie så skibet, og jeg ønsker ikke at have mere med dem at
gøre.”
BEEDIGET SKRIFTLIG ERKLÆRING.
”Hamilton har i lang tid boet i Kansas og er kendt i amterne
Woodson, Al1en, Coffey og Anderson. Han har været medlem af
Repræsentanternes Hus. Han satte hele sin hellige ære ind på at
sandfærdiggøre sin historie. Eftersom der nu er, altid har været og altid
vil være skeptikere og vantro, når somhelst der fremføres en sandhed,
der grænser til det usandsynlige, og eftersom vi er vidende om, at nogle
uvidende eller mistænksomme folk vil betvivle sandheden af
ovenstående erklæring, afgiver vi underskrivere herved følgende
beedigede erklæring:
At vi har kendt Alexander Hamilton i fra et til tredive år, og at vi
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aldrig har hørt hans sandfærdighed draget i tvivl, samt at vi i sandhed
tror, at hans erklæring er sand og korrekt.
Underskrevet:
E. W. Wharton, Stats Olieinspektør
M. E. Hunt, Sheriff
H. H. Winter, Bankdirektør
W. Lauber, Vice Sheriff
H. S. Johnson, Farmaceut
J. H. Stitcher, Sagfører
Alexander Stewart, Fredsdommer
F. W. Butler, Apoteker
James W. Martin, Dokumentsregistrator
og H. C. Rolåns, Postmester.
Underskrevet og beediget for mig den 21. dag i april 1897”.
Eftersom beedigede erklæringer godtages som bevismateriale af de
højeste juridiske instanser i landet, retfærdiggøres vi i at tillægge
historien ovenfor mere end almindelig vægt i omtalen af disse sære
fartøjer og deres ”skrækkelige folk”, som Mr. Hamilton kaldte dem.
I denne Le Roy rapport finder vi materiale, som skulle dukke op
atter og atter i lignende beretninger gennem årene: Maskinen var
lydløs. Den havde en glødende, rød farve. Den anvendte en art
drejende, hjullignende tingest som en del af sit fremdrivningssystem.
Den var formet, så den var styrbar. Det indre var klart oplyst. Den
medførte en slags strålende lyskaster, som kunne rettes mod det
område eller de personer, der skulle undersøges. Den var afgjort under
intelligent kontrol af levende, usædvanlige væsener af mere eller
mindre menneskelignende udseende.
Så langt tilbage som april 1897 var scenen blevet gjort klar, og
hovedpersonerne og teaterrekvisitterne var set af et amerikansk
publikum.
(Styreformede fartøjer bygget af brødrene Tissandier i Frankrig i
1884  og af Renard og Krebs (samme år)  var skrøbelige og svage og
afgjort ude af stand til at krydse Atlanterhavet. De langsomme og
uhåndterlige Zeppelinere fra den første Verdenskrig lå stadig langt ude
i fremtiden, da Alexander Hamilton og hans forpagter rapporterede om
deres mærkelige besøgende fra luften.
 F.E.)
Mange personer fra mange lande rapporterede mærkelige fartøjer i
den samme periode, fartøjer som ofte lignede eller opførte sig på mange
måder som i den netop nævnte sag fra Le Roy i Texas.
Fra Adrianopel i Tyrkiet kom i november 1885 en rapport om et
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glødende, rødt, cigarformet fartøj eller objekt, som pulserede med et
intenst strålende lys, som dæmpedes til svagt rødt. Det var enormt og
syntes at flyde og stoppe midt i luften. Den franske publikation »L'
ASTRONOMIE« rapporterede om et tilfælde fra Cape Race, Nova
Scotia, i november 1887, hvor et kæmpestort, rødglødende objekt steg
op af oceanet til en højde af 20 til 30 meter, bevægede sig imod vinden i
to minutter... standsede ud for det skib, hvorfra det blev observeret og
rapporteret... foretog en vending, indtil dets AFLANGE FORM kunne
skelnes... og forsvandt efter en hurtig stigning i sydøstlig retning.
Samlet observationstid, fem minutter.
En undersøgelse af optegnelserne tyder på, at april måned 1897
myldrede med mærkelige luftfænomener i De Forenede Stater.
Den 1. april rapporterer »New York Sun«, at en mængde mennesker
i og omkring byen Kansas i Missouri betragtede et kontrol1eret objekt,
der optrådte på nattehimlen der, og som fra tid til anden standsede for
at rette et strålende hvidt søgelys nedad, hvilket intet menneskeskabt
luftfartøj dengang var i stand til. Yderligere rapporter af samme art
kom fra forskellige dele af Texas, f. eks. Dallas, Fort Worth, Marshall
og Beaumont. Iagttagere i Benton, Texas, rapporterede, at de natten til
den 16. april havde observeret et cigarformet fartøj, der krydsede
himlen mellem dem og Månen,
Hvad det så end var, var objektet øjensynligt det samme, der var
blevet set og rapporteret af iagttagere i Omaha den 29. marts om
aftenen ligesom over Denver den 30. marts. Det var en klart oplyst
genstand, der i stor højde åbenbart var på langfart mellem stjernerne
med kurs mod nordvest.
»NEW YORK HERALD« af 11. april nævner, at der natten mellem
den 9. og 10. april fra kl. otte om aftenen til to om morgenen i og
omkring byen Chicago af ”tusinder af forbløffede mennesker blev
erklæret, at de sete lys mod nordvest tilhørte et luftskib eller et andet
flyvende objekt, der befandt sig flere kilometer over jordoverfladen
Nogle erklærede, at de kunne skelne to cigarformede objekter og store
vinger”. Tingesten, sagde vidnerne, blev med mellemrum oplyst af
strålerne fra to gigantiske søgelys  en beskrivelse, der ligner den, der
blev givet et par nætter senere af observatører i Texas.
Man burde notere sig, at denne strøm af rapporter fra Texas til
Chicago dækker tiden umiddelbart før og efter hændelsen med
Alexander Hamiltons luftbårne kvie. Alle disse rapporterede fartøjer
(eller tingester) påstås at have været cigarformede, rødglødende,
medførende klare søgelys og intelligent styrede.
At NOGET manøvrerede omkring på nattehimlen dengang; noget,
der lå hinsides den eksisterende jordiske teknologi, bevidnes yderligere
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af hændelsen den 19. april 1897 ved Sistersville i West Virginia, en
rolig lille by ved Ohio floden.
Lidt over kl. 9 om aftenen nærmede et lysende, rødt objekt, der
havde form som en umådelig stor cigar, sig Sistersville fra nordvest
(over staten Ohio  F. E.). Det svævede i mørket over den lille by og
begyndte at afsøge det lille samfund med i det mindste to yderst
strålende søgelys. Den skingrende lyd fra savværkets fløjte bragte
borgerne ud på gaderne, hvor de blev vidner til ankomsten af denne
fantastiske gæst fra luften. De, der var tvunget til at se op i søgelysene,
så ikke andet; men de, der boede på de nærliggende høje, kunne klart
skelne fartøjets cigarform. De sagde, at de ved hjælp af genskæret fra
søgelysene også kunne se store finner på hver side. Da det nogle få
minutter senere satte farten op og fløj bort, kunne alle vidnerne skelne
de glimtende røde, hvide og grønne lys langs siderne og for enderne af
objektet, der af de, der observerede det fra højene, ansloges til at være
ca. 55 meter langt og 15 meter i diameter. (»NEW YORK HERALD«,
den 20. april 1897).
Når vi fortsætter vor diskussion om rapporterede flyvninger,
foretaget af styrbare (cigarformede) luftfartøjer af ukendt oprindelse
over De Forenede Stater nær århundredskiftet, finder vi utallige
rapporter fra omkring slutningen af december 1909 og i januar 1910.
Fra en stor del af efteråret 1908 forelå hyppige rapporter, især fra
staterne i New England, om klare lys, der bevægede sig hurtigt hen
over himlen; men som bevægede sig for uregelmæssigt til at kunne
være meteorer. Så vidt jeg er i stand til at konstatere, var der ingen
observationer i lav højde gennem denne periode.
Men i december 1909 berettede troværdige vidner om nogle
mærkelige syn. To fiskerbåde, der kæmpede sig op langs kysten mellem
Boston og øen Presque, rapporterede, at de blev omkredsede af et
enormt og strålende oplyst objekt om aftenen den 18. december. Ifølge
en beretning fra »NEW YORK TRIBUNE« havde immigrations
inspektøren i Boston den 20. december om aftenen set et klart lys, som
passerede over havnen; et lys, der efter hans mening tilhørte et eller
andet luftfartøj. Samme avis nævner, at borgerne i Worcester i
Massachusett den 23. december 1909 to gange den samme aften blev
gæstet af et luftfartøj, som fejede hen over himlen, byen og omegnen
med et søgelys af fantastisk lysstyrke. Boston og Willimantic blev
gæstet den følgende aften og fik den samme behandling. Tusinder af
mennesker stod på gaderne og iagttog synet, som var hinsides de
muligheder, samtidens menneskeskabte fartøjer evnede. »NEW YORK
SUN« er kilden til den rapport, der nævner, at Marlboro i
Massachusett 9 gange blev besøgt af denne form for objekt mellem den
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14. og 23. december.
(Juleaften 1909 rapporterede amatørastronomen James Ferguson
fra Limerick i Irland, at han havde iagttaget et klart oplyst objekt
hæve sig op over den nordøstlige horisont, manøvrere i en hovedsagelig
sydlig retning i 20 minutter, derpå genoptage sin kurs for at forsvinde
under horisonten kl. 21.02  F. E.).
I Huntington i West Virginia fortæller aviserne om mærkelige,
strålende lys, der var blevet set bevæge sig på himlen om aftenen den
1. januar 1910. Intet objekt kunne ses, ej heller høres, blot de strålende
lys, der til slut gled ned bag bjergkammene og forsvandt.
Der var ingen tvivl om tilsynekomsten af det objekt, der viste sig
over Chattanooga i Tennessee kort efter kl. 9 om morgenen den 12.
januar 1910. Tusinder af mennesker for ud på gaderne og iagttog
begejstrede denne store, hvide cigarformede tingest, som var klart
synlig, mens den tøffede rundt over byen med en anslået hastighed af
ikke over50 km/t. De fleste øjenvidner var enige, om de kunne opfatte
en svag, tøffende lyd, hvilket de betragtede som tydende på en slags
motor. Men i de fleste beskrivelser var også den linje af flakkende blå
flammer, som spillede langs fartøjets underside i næsten dens fulde
længde. I dag ville vi tage sådanne flammer som tegn på enten et
stabiliserende system eller også på udstødning; hvad de virkelig
repræsenterede, var og forblev naturligvis uvist.
Men ”Chattanooga Tøfferen” sejlede altså rundt over byen en stund
og bevægede sig så tilbage over bjergene, uskadt og uden at skynde sig.
Femten minutter senere rapporteredes det samme eller et lignende
objekt over Huntsville i Alabama ca. 120 km derfra.
Hvad det end var, så viste tingesten sig over Chattanooga tre på
hinanden følgende dage  den 12., 13 og 14. januar 1910. Det blev
naturligvis slået stort op i de lokale aviser, og den blev tilbørlig omtalt i
utallige andre aviser over hele landet. Ved dens sidste tilsynekomst
over Chattanooga sejlede den ind fra syd (hvilken retning den havde
fjernet sig i dagen før), manøvrerede over byen i ca. 20 minutter, mens
tusinder begejstredes  og forsvandt så i de tykke tåger, der lå over
Missionary bjergtoppene.
En omhyggelig undersøgelse af beskrivelserne af disse styreformede
fartøjer fører til den konklusion, at de i bedste fald var uhåndterlige, og
efter øjenvidnernes udsagn at dømme udviste ingen af dem nogen
acceleration af betydning. Men på den tid, vi her har beskrevet, var de i
stand til at udkonkurrere alt, hvad mennesket evnede at bringe i
luften, så de havde en acceptabel sikkerhedsmargin.
Men da den Første Verdenskrig medførte udvikling af fartøjer, der
var tungere end luften, og som kunne opnå hastigheder på omkring 160
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km/t, forsvandt det styrbare luftfartøj af mulig ikkejordisk oprindelse
faktisk fra luften. Hvis de ønskede at undgå at komme i kontakt med
mennesker, måtte de for at være sikre have noget, der var hurtigere og
mere manøvredygtigt.
Den første skiveformede UFO, jeg kan finde nogen beretning om, er
den, der beskrives i 1926 af Roerich ekspeditionen fra det amerikanske
museum for naturhistorie  en skinnende, skiveformet genstand, som
ekspeditionens medlemmer fik øje på højt oppe over AltaiHimalaya.
Fra de næste tyve år, 19261946, foreligger der næsten ingen rapporter
om UFOer. De, jeg har kunnet finde, fandt sted på de mest øde steder
her på Jorden  og de omtalte alle skiveformede objekter: New South
Wales ørkenen, Kalahari ørkenen, en håndfuld rapporter fra skibe i
fjerne have og to fragmentariske omtaler fra Chile og Bolivia som i den
grad manglede detaljer, at de ikke positivt kan henføres til andet end
noget usædvanligt, der for hen over himlen.
Men i foråret 1946 brød helvede løs over den natlige himmel over de
skandinaviske lande og over det nordvestlige Rusland.
Nat efter nat iagttog tusinder af mennesker showet: svagt lysende
objekter, der for tværs over himlen, ofte svævende, brat skiftende kurs
og forandrende hastighed på en måde, der lå langt ud over de
muligheder, menneskeskabte indretninger havde. Først blev de
rapporterede som ”raketter”  men efterhånden som materialet hobede
sig op, tydede det på, at de ikke var raketter. For det første var der
intet spor efter udstødning og undertiden bevægede de sig for langsomt
til at kunne holde sig oppe, hvis de havde været raketter. De bevægede
sig i formationer, brød dem igen, skiftede plads i formationerne, og 
fremfor alt  de bevægede sig lydløst.
Netop hvornår det må have dæmret for de forskellige indblandede
regeringer, at de havde at gøre med noget nyt og udfordrende, er ikke
offentligt tilgængeligt. Ved at sammenstykke stumper af erklæringer
er det imidlertid en let sag at erkende den dybe bekymring, som med
sikkerhed føltes af de ansvarlige autoritative steder.
Vi vil undersøge materialet vedrørende dette nye aspekt af UFO
sagen lidt senere og i detaljer. Lad det være tilstrækkeligt at nævne på
dette sted i vort studium, at efter tyve år med kun liden aktivitet af
denne art, de tyve år fra 19261946 i hvilke mennesket havde udviklet
jetfly, der var i stand til at opnå hastigheder på omkring 1.100 km/t,
stod adskillige nationer pludselig vis a vis en ny type fartøjer, der var
jævnbyrdige med  om ikke overlegne  det bedste mennesket kunne
præstere.
Efter denne ”bølge” af UFOer af ny type over Nordvesteuropa i
foråret og sommeren 1946 blev rapporterne om det styreformede fartøj
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meget sjældne. Det var, som om de var blevet udskiftet til fordel for en
bedre opfindelse, hvilket også kan være sket. Men fra troværdige kilder
kom dog fortsat nogle få rapporter om denne gammeldags Model… og
de rapporteres stadig fra tid til anden, endog så sent som i foråret
1966.
Om aftenen den 30. juni 1947 sejlede kystdamperen Llandovery
Castle sydpå. Den befandt sig ud for Kenya i Østafrika. Natten var
ifølge logbogen fyldt med stjerner, men uden måne på tidspunktet for
denne hændelse.
En passager på vej agterud under en tur på dækket bemærkede et
usædvanligt mørke, der udslettede en del af stjernerne. Han havde det
indtryk, at det sank og nærmede sig Llandovery Castle. En skibsofficer
gav ham ret og tilkaldte sin overordnede. På dette tidspunkt stod i alt
12 personer, hvoraf de 9 var passagerer, og betragtede objektet, der
nærmede sig. Hvad det så end var, var det enormt og uden lys.
Skibets logbog nævner, at genstanden ikke sank yderligere, men
holdt en højde af omtrent 30 meter over havet og en afstand på ca. 800
meter fra skibet, idet det befandt sig mellem skibet og kysten. Her
tændte det et blændende hvidt lys, som fra undersiden af objektet
skinnede ned på havoverfladen, og ved belysningen fra det
reflekterende søgelys, fortalte øjenvidnerne, kunne de klart afgøre, at
et gigantisk styrbart fartøj, som var under intelligent kontrol, fulgte
deres skib. Det var ca. dobbelt så langt som Llandovery Castle, hvilket
betyder, at det var omtrent 300 meter langt. Det var lydløst og syntes
fremstillet af en skinnende substans, som tilbagekastede det lys, som
reflekteredes fra havet, og endda stjernelyset, hvilket kunne tyde på, at
det var højpoleret metal.
Hvad det end var, fulgte fartøjet skibet i adskillige minutter, før det
strålende søgelys slukkedes, og fartøjet hurtigt og lydløst steg op mod
nattehimlen, hvorfra det var kommet. Og så igen om aftenen den 2.
november 1957  denne gang nær Levelland i Texas. Her ser fire
politiofficerer, af hvilke Sheriff Weir Clem og hans Vice Sheriff indgiver
den officielle rapport til luftvåbnet, et uhyre stort, glødende objekt, som
forårsagede opstandelse.
Lige før midnat kørte Pedro Saucedo sammen med en passager, Joe
Salav, ad hovedvej nr. 116 mod Levelland. Et kæmpemæssigt objekt,
der glødede blågrønt, strøg ned over lastbilen og landede på vejen.
Bilens lys blev svage, og motoren døde hen... og Saucedo dukkede sig,
smøg sig ud af døren og kravlede forfærdet ind under lastbilen. Salav,
der indrømmede at have været så skrækslagen, at han var ude af stand
til at røre sig, fortalte senere politiofficererne, at objektet langsomt
landede på vejbanen... eller holdt sig svævende lige ovenover den. Han
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var ude af stand til at sige dette præcist, eftersom lysskæret fra
objektet (der havde ændret farve til rødt) var så intenst, at Salav ikke
kunne udholde at se direkte på det.
Både Salav og Saucedo rapporterede, at de kunne høre svag klirren
og svage hammerslag... og andre lyde, som de mente var stemmer...
men hvis det havde været stemmer, var de lige så uforståelige for disse
to mænd, som de havde været for Alexander Hamilton og hans to
ledsagere ved Le Roy i Kansas tres år tidligere.
Efter ca. 3 minutters forløb hævede objektet, der ansloges at være
60 meter langt og styreformet, sig hurtigt og lydløst, stadig glødende
strålende rødt  og fejede bort i natten. Som vi vil få at se, er det ganske
betydningsfuldt, at det gik omtrent i retning af forsøgsområdet ved
White Sands, hvor endnu et interessant kapitel i UFOernes annaler
skulle skrives i den samme mindeværdige nat.
Sheriffen og de andre politiofficerer så det samme eller et lignende
objekt lidt senere, da de tog ud for at undersøge endnu en rapport  den
fjerde den aften  kort tid efter, at Saucedo og Salav stærkt rystede var
nået frem til Sheriffens kontor.
Når vi undersøger denne hændelse (som blev forsidestof over hele
verden den næste dag) for dens mulige lighedspunkter med Le Roy
sagen i Kansas tres år tidligere, er der tre aspekter, der hurtigt
tiltrækker sig opmærksomhed: en øjensynlig konstruktionsforbedring,
hvor det ydre ”turbinehjul” fra 1897 modellen enten er blevet erstattet
eller ændret og flyttet ind i fartøjet  mangelen på en kabine i hvilken
beboerne (om der var nogen) var synlige som i 1897  og endelig
interferensen med lysene, radierne og tændingssystemer, som
rapporteret af mindst otte vidner i Levelland hændelsen.
Om denne sidstnævnte ”interferens” må dog huskes, at det rent
faktisk kan have været til stede i 1897, men at det ikke blev bemærket,
eftersom Hamilton ikke besad noget elektrisk udstyr, med hvilket det
kunne have interfereret.
Som vi vil få at se, var det hverken første eller sidste gang, denne
interferens med moderne elektrisk udstyr skulle være en faktor ved
observationerne.
Et enestående tilfælde ved en sær ihærdig UFO, som rapporteredes
at vise sig temmelig hyppigt, fandt sted i maj 1964. Den optrådte for
beboerne i den lille by Rio Vista i Californien. Samfundet her tæller ca.
2.000 personer og ligger i luftlinje ca. 100 km nordøst for San Fran
cisco, hvilket øjensynligt forklarer »SAN FRANCISCO CHRONICLE«'s
interesse i disse mærkelige tildragelser.
Rapporterne, som fortsat strømmede ind til Sheriffen for Solano
County, beskrev tingesten som torpedo eller styreformet, 1 til 1½
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meter i diameter og 3½til 4½ meter lang. Den glødede med en varm rød
farve og bevægede sig lydløst, fortalte øjenvidnerne til Sheriffen. En
husmor havde medbragt nogle diapositiver i farver af netop en sådan
tingest, som hun fortalte, at hun havde fotograferet i 1964, mens
objektet svævede nær hendes hjem.
Vice Sheriff John Cruz fra Fairfield fortalte til »CHRONICLE«, at
han til slut blev interesseret i sagen, og den 22. september 1965 tog
han selv ud for at kigge. Beboerne fortalte ham, at tingesten
sædvanligvis kom til syne i nærheden af et vandtårn omtrent 8 km fra
byen. Den aften ventede en flok  anslået til mellem tre og fire
hundrede mennesker  utålmodigt i mørket på bakken omkring
vandtårnet og blev belønnede med synet af det mærkelige objekt: Det
glødede svagt med en rød farve, var cigarformet og svævede el1er
bevægede sig langsomt blot 100150 meter over trætoppene eller
toppen af vandtårnet.
Hvad, der gør denne hændelse bemærkelsesværdig, er ikke det
samme objekts gentagne tilsynekomst over det samme område... men
den kendsgerning, som nogle af vidnerne fortalte Vice Sheriffen, at
drenge med 5,6 mm geværer havde skudt på objektet den ene aften  og
at kuglerne forårsagede et metallisk ”pling”  og fik objektet til at
flamme op i en klar rød farve et øjeblik.
Men selv denne spærreild afskrækkede ikke objektet fra
regelmæssigt at vende tilbage. Ej heller afskrækkede det den
uundgåelige ”ekspert” fra Luftvåbnet fra Travis Air Force basen fra at
”identificere” objektet som værende planeten Venus!
Når planeten Venus kommer så nær, at drenge kan ramme den med
salonrifler, er det på høje tid for os at styrte ud i bakkerne.
* * *
Vi har nu af de undersøgte tilfælde konstateret, at det besynderlige
fartøj, vi beskæftiger os med, har undergået ændringer i
konstruktionen, muligvis i den hensigt at få forbedringerne til at svare
til eller overgå den udvikling, vore egne fly har gennemgået i de sidste
tres år. Hvis disse objekter er kontrollerede og styres af ikkejordiske
væsener, er det bydende nødvendigt for dem at kunne udmanøvrere os i
atmosfæren, eller de må indsætte deres mere uhåndterlige fartøjer
udelukkende i områder, hvor vort bedste udstyr glimrer ved sin
fraværelse, som i tilfældet ved Llandovery Castle. Medens de styrbare
tingester er blevet underkastet en betragtelig revision med hensyn til
form, størrelse og hastighed, har en ny type fartøj vist sig i stadigt
stigende antal  den såkaldte flyvende skive. Men selv denne var ikke
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det ypperste af konstruktionerne, thi den synes at være ved at blive
udskiftet med et ægformet fartøj.
Det er interessant at lægge mærke til, at medens de mystiske
objekter, der går under navnet UFOer, har undergået drastiske
ændringer siden 1897, har menneskets reaktion over for dem været
meget konsekvent. Farmeren i Kansas for henimod UFOen i 1897
svingende en økse; i 1965 blev den nye model i UFOer hilst velkommen
ved Rio Vista med projektiler fra en salonriffel.
Bevismaterialet taget i betragtning burde vi ikke overraskes over, at
UFOpiloterne har været sene til at kontakte os.
Hvad ville De synes om at møde et folkeslag, som hilste goddag med
en økse? En søndag aften midt i november 1957 fik en af mine nevøer
sit livs chok. Donald Dodge, som senere blev en kendt kunstner ved
Georgetown College, underviste dengang i kunst på højskolen i
Valparaiso i Indiana. Han var en forhærdet skeptiker med hensyn til
UFOer og havde sin fornøjelse af at drille mig med dem. Denne
specielle aften, jeg her taler om, kørte han i retning mod Valparaiso. Et
radioprogram afsluttedes kl. 20, og han lukkede for radioen. Netop da
bemærkede han nogle roterende lys, der lagde an til landing på en sne
dækket mark, der lå op til vejen. Da han mente, der var tale om et fly i
nød, standsede han og stod ud af bilen. Genstanden standsede ca. 3
meter over sneen og tændte et meget klart, hvidt lys. Donald blev klar
over, at han aldrig før havde set noget tilsvarende. Han klatrede atter
ind i sin bil og for hen ad landevejen  mens objektet holdt sig på siden
af ham. Det krængede tværs over vejen lige foran ham. Han trådte
bremserne i bund og standsede. UFOen svævede et øjeblik, steg så op i
mørket og forsvandt.
Det samme gjorde Donald. Han kørte så hurtigt, han kunne, til den
nærmeste telefon for at fortælle mig, hvad der var sket. Jeg foreslog
ham, at han, eftersom han var en kunstner, og det en udmærket en,
skulle lave et billede af, hvad han havde set, mens det endnu stod frisk
i hans hukommelse. Næste dag, sagde jeg, skal du rapportere det til
den lokale sprøjte og så slappe af  når det var tid, ville
undersøgelsesfolkene komme og besøge ham.
Han tegnede billedet. Faktisk tegnede han tre; et til mig et til
avisen og et til de to efterretningsofficerer, som kom ned fra Chicago og
tilbragte dagen med at krydsforhøre ham grundigt.
Da det alt sammen var overstået, og officererne gjorde sig rede til at
tage af sted, spurgte Donald dem, om de ville fortælle ham, hvad det
var, han havde set.
Den ene af officererne så ham lige ind i øjnene og sagde: ”Mr Dodge,
De har uden tvivl haft en eller anden ”hallucination!”
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Med den afskedssalut tog de hans tegning af ”hallucinationen” og
gik. Denne erfaring gjorde det af med to ting... hans tillid til officielle
forklaringer på UFOerne  og hans skepsis med hensyn til deres
eksistens. Det billede, han tegnede, er gengivet andet steds i denne bog.
En hyppigt gentaget påstand er, at ”ingen professionel astronom nogen
sinde har set en flyvende tallerken”. Det viser ellers intelligente
personers villighed til uden at tænke over det at gentage en
bemærkning, som støtter deres egne konklusioner. Jeg så engang et TV
program, i hvilket en lærd astronom blev interviewet af en speaker
med fløjlsstemme. Jeg tænkte, at de sikkert ikke ville afslutte dette
program uden at nævne UFOerne.
Da der kun var et par sekunder tilbage, kom speakeren til rosinen i
pølseenden: ”Har De nogensinde (snøft) set en flyvende tallerken?”
Den pompøse lille astronom trak vejret dybt, stirrede olmt ind i
kameraet og snerrede:
”Ingen PROFESSIONEL astronom har nogen sinde set en flyvende
tallerken!”
(Jeg blev oplivet ved at kunne konstatere, at denne gribende
erklæring straks blev efterfulgt af en foreslået behandling for
hæmorider. Det var, syntes jeg, den rette rækkefølge.  F. E.)
”Ingen professionel astronom har nogen sinde set en flyvende
tallerken!”
Virkelig?
Sludder og vrøvl!
Professor Jose A. Y. Bonilla nød allerede internationalt ry i august
1883. Den tolvte i den pågældende måned skrev han og hans kolleger
på observatoriet i Zacatecas i Mexico historie, da de fotograferede nogle
ugennemsigtige legemer, der passerede mellem deres observatorium og
solens overflade. Selv med de langsomme fotografiske plader, der stod
til deres rådighed, var det ikke vanskeligt at tage billeder mod en så lys
baggrund. Professor Bonilla, der ubestrideligt var en professionel
astronom, eftersom han ledede observatoriet, siger i sin rapport for den
mindeværdige dag: ”
Jeg var ikke kommet mig af min overraskelse, da det samme
fænomen gentog sig! Og dette med en sådan hyppighed, at jeg i løbet af
TO TIMER optalte 283 legemer, der krydsede solskiven. Imidlertid
kom der lidt efter lidt skyer frem, der hindrede observation. Jeg kunne
ikke genoptage denne, før solen havde passeret meridianen, og da kun i
40 minutter.”
Observatoriets optegnelser for den dag viser, at objekterne
strømmede tværs hen over solfladen i en lige linje. De kom enkelte og
parvis, runde og åbenbart styrbare genstande. De passerede solskiven
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på ca. et minut; men undertiden kom så mange samtidigt, at Bonilla
var ude af stand til at tælle dem nøjagtigt, hvilket han indrømmede. De
havde sandsynligvis en glat, måske endog poleret overf1ade, thi i visse
vinkler reflekterede de solens lys med en blændende virkning.
Alt i alt fotograferede professor Bonilla og hans kolleger adskillige
hundreder af disse tingester, deri indbefattet 116 den efterfølgende
dag, da den besynderlige procession afsluttedes. Bonilla havde
underrettet andre mexicanske observatorier (ved Mexico City og ved
Puebla) om dette utrolige syn; men de var ude af stand til at få øje på
objekterne fra deres observationspunkt. Som professor Bonilla
kommenterede det, tyder dette sandsynligvis på, at objekterne var et
sted i rummet ret nær jorden, hvor den optiske lov, vi kender som
parallaksen, forhindrede de andre observatorier i at finde dem efter at
have fulgt Bonilla's oplysninger.
De billeder, han tog, eksisterer stadig. Nogle af dem blev
offentliggjorte i samtidens astronomiske journaler, og for de af os, der
er fortrolige med formen af nutidens UFOer, forekommer de tene,
Bonilla så krydse solen, mærkelig kendte.
(De vil bemærke, at jeg refererer til emnet for vor diskussion som
UFOer  men at TVprogrammet kaldte dem ”flyvende tallerkener”. Vi
taler naturligvis i hovedsagen om de samme ting. Militærpersoner, som
har med dem at gøre, henviser til dem som ”UFOBs” (uidentificerede
flyvende objekter); informerede civile forskere kalder dem UFOer. De
fleste andre, for hvem emnet er af mindre interesse eller vigtighed,
kalder dem i almindelighed ”flyvende tallerkener”. ”Tallerken”
betegnelsen kom først frem i aviserne i januar 1878, da en farmer
anvendte udtrykket for at beskrive formen på et objekt, som han
rapporterede at have set over sin farm nær Denison i Texas. Navnet
krøb frem igen i juni 1947, da Kenneth Arnold, en f1yver fra Boise i
Idaho, beskrev dem sådan for journalisterne. Udtrykket ”flyvende
tallerkener” var både utilstrækkeligt og ude af mode i 1960. De f1este
objekter er slet ikke skive eller tallerkenformede  og at bruge
udtrykket i 1965 tyder på, at De øjensynligt tænker i vendinger om det
forbigangne fænomen  det ligesom placerer Dem).
Aldrig så nogen astronom en UFO! ?
Bonilla var undtagelsen, der bekræfter reglen! ? Næppe. Bonilla var
blot den første af en lang række. Faktisk ville vi ikke behøve at
medtage E. W. Maunders berømte observation, som han beskrev i
observationsrapporten for den 17. november 1882. Dette fremragende
medlem af Det Kongelige Observatories stab ved Greenwich beskriver
genstanden som ”en mærkelig himmelgæst”. Andre, deriblandt
stabsmedlemmer, som så den den aften, beskriver den som
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”torpedoformet”, ”tenformet”, og Maunder selv skrev mange år senere,
at det var præcist som det, der da kendtes som en zeppeliner... som
ikke eksisterede i 1882.
Det er sandelig rigtigt nok, at 1882 tidsmæssigt ligger langt tilbage.
Maunders erfaring lå naturligvis kun et år forud for professor Bonillas,
men de må begge tilstås at være gamle i tid for vort emne. Skal vi
derfor ikke søge efter noget, der ikke ligger så langt tilbage?
Vi behøver ikke at gå ret langt.
I mange år blev Darling observatoriet i Duluth i Minnesota ledet af
sin grundlægger, Professor Darling, hvis elev var Frank Halstead.
Efter at have studeret i ti år under Darlings ledelse blev Frank
Halstead direktør ved observatoriet og gjorde i den egenskab i 15 år
tjeneste som repræsentant for universitetet i Minnesota. Hans 25 års
erfaring havde gjort ham fortjent til ære og respekt på astronomiens
område, da han trak sig tilbage.
En dag i 1959, da jeg havde et langt interview med Halstead (et
interview, som jeg med hans tilladelse optog på bånd), fortalte jeg, at
jeg gerne ville spørge ham ud om Månen, siden jeg vidste, at han havde
specialiseret sig i dette emne. Halstead samtykkede, og jeg spurgte, om
han nogensinde havde iagttaget noget usædvanligt på Månen.
Halstead: ”Det har jeg. Det skete om aftenen den 6. juli 1954. Min
assistent på Darling observatoriet, Mr. Raymond Matsuhara, jeg selv
og seksten besøgende iagttog en sort, lige linje på bunden af krateret
Piccolomini. Vi så det naturligvis ikke bevæge sig. Det var blot en lige,
sort linje i det krater, hvor der ingen linje havde været tidligere. Vi
iagttog den i adskillige timer. Dårligt vejr forhindrede os i flere nætter i
at se tingen, og da vi atter fik gode observationsbetingelser, var linjen
ikke længere synlig.
Edwards: Så nogen anden det samme?
Halstead: Ja, Frank Manning, en velkendt amatørastronom i New
Orleans (der brugte et femten tommer reflektorteleskop) rapporterede
det samme fænomen i det samme krater den selvsamme aften. Det
nærliggende Tulane observatorium var på vagt og bekræftede
Mannings observation. Jeg ved, at vi også så det fra vort
observatorium. Jeg tror, at også Mr. Manning så det.
Edwards: Har De nogen sinde set det fænomen, der benævnes
Månebroen?
Halstead: Nej. Jeg har ofte søgt efter det, men aldrig set det.
Edwards: For lidt siden erklærede De, at De tror, at intelligente
væsener eksisterer et eller andet sted i Universet, og at de muligvis
eller sandsynligvis i nogle tilfælde har udviklet sig langt ud over vort
intellektuelle stade?
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Halstead: Det er korrekt.
Edwards: I det tilfælde ville de allerede have løst problemet med
rumflyvningen, ikke sandt?
Halstead: Jeg tror, at det er en rimelig antagelse.
Edwards: Kunne sådanne rumrejsende da muligvis have besøgt
Jorden?
HaIstead: Dette er ren og skær spekulation, eller i alt fald næsten;
men jeg tror, vi skulle antage, at vi har haft besøgende fra rummet.
Folkeeventyr fra mange gamle racer hentyder til mærkelige besøgende
fra himlene, og der er ofte meget sandt i disse legender  hvilket vi har
måttet erkende. Jeg føler, at vi har haft gæster fra rummet  ganske
som jeg føler, at vi ikke er alene i Universet. I årevis har jeg diskuteret
denne indstilling med mange af mine fæller blandt astronomer, og
næsten uden undtagelse passede deres indstilling med min.
Edwards: Mr. Halstead, kunne vor tids Uidentificerede Flyvende
Objekter efter Deres mening være rumskibe? HaIstead: Ærlig talt, Sir,
de kunne næppe være noget som helst andet.
Edwards: Hvorfor mener De det?
HaIstead: Af flere grunde. Menneskets teknologi er på it
nuværende udviklingsstade ikke i stand til at producere noget, der har
egenskaber, som kan sammenlignes med UFOernes. Her igen har jeg
erfaret, at mange af mine astronomiske fæller deler denne min mening
om den omstridte UFO. En del af disse herrer har givet udtryk for den
overbevisning, at UFOerne er rumskibe, der hører hjemme i et eller
andet fjerntliggende solsystem.
Mr. Edwards, jeg har iagttaget himlen hele mit liv. Jeg har et
udmærket syn, Herren være lovet! og jeg er fuldstændig fortrolig med
sådanne ting som trækkende vildgæs, balloner, temperatur inversioner
og skyer. Jeg lider ikke af hallucinationer. Jeg kan ikke forestille mig,
hvordan offentligheden kan føres bag lyset af de latterlige
”forklaringer”, officielle kilder byder dem, set i relation til sandheden
om de objekter, der rapporteres af troværdige og kompetente vidner!
Edwards: Mr. Halstead, kender De personligt nogen professionel
astronom, som har set en UFO?
Halstead: Foruden mig selv?
Edwards: Ah, så har De set en?
Halstead: For at være ganske nøjagtig  min kone og jeg så to. Vi så
dem klart og i fuldt dagslys. Ann og jeg rejste med et passagertog på
Union Pacific banen gennem ørkenen  Mojave ørkenen. Det var på
»The Challenger«, et hurtigt tog.
Edwards: Sir, kan De huske, hvornår dette skete?
Halstead: Ih, ja. Det hændte den første dag i november 1955. Vi har
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på vej til Californien  vi var ca. 160 km vest for Las Vegas, da det
skete. Min kone, Ann, sad nærmest vinduet, og hun gjorde mig
opmærksom på et objekt, som hun så  noget, der bevægede sig lige
ovenover bjergkæden. Vort tog løb parallelt med den bjergkæde, og
genstanden bevægede sig i samme retning som toget, lige akkurat fri af
bjergene.
I begyndelsen troede jeg, at tingesten var et lille luftskib  De ved,
en af de her styrbare cigarformede. Det var, hvad jeg troede i
begyndelsen. Men efterhånden som jeg iagttog det, blev jeg klar over,
at det ikke kunne være et luftskib  de er jo kun omkring 60 meter
lange  og dette her var gigantisk. Det var omkring 250 meter langt.
Dette kunne jeg anslå, fordi det var så nær bjergtoppene, hvor træer og
trægrupper var synlige, så jeg kunne sammenligne.
Mens Ann og jeg betragtede denne cigarformede tingest  i fire eller
fem minutter, mens den fløj med samme fart som toget  bemærkede vi,
at et andet objekt havde sluttet sig til det første. Dette andet objekt
kom meget pludseligt til syne i bagenden af det første, det vil sige, bag
det.
Edwards: Fik De en god observation af dette andet objekt?
Halstead: Ja, det gjorde vi. Det var skiveformet. Faktisk
bemærkede vi, at begge objekter var meget blanke. Men dette andet
objekt var afgjort skiveformet. Hvis min antagelse af størrelsen for det
første objekt var tilnærmelsesvis korrekt, så måtte denne skive have
været omkring 30 meter i diameter  flad i bunden og med en lav kup
pel på oversiden.
Edwards: Hvad skete der, efter at det andet objekt kom til syne?
Halstead: Min kone og jeg iagttog dem begge to  muligvis tre 
minutter. De bevægede sig med omtrent samme fart som toget og
syntes at være meget nær toppen af bjergkæden  ikke mere end 150
meter ovenover, ville jeg mene. Så begyndte de at stige, i begyndelsen
langsomt, og et par sekunder senere meget hurtigere. På få sekunder,
femten eller tyve, var de steget så højt, at vi ikke længere kunne se
dem fra togvinduet.
Edwards: Har De nogen sinde kendt andre astronomer, Sir, som
har haft lignende oplevelser?
Halstead: Ja!
Edwards: Hvordan beskrev de deres oplevelser?
Halstead: Jeg ville foretrække ikke at berette deres historier. Men
jeg mindes tydeligt, hvad jeg så, og jeg foretrækker at begrænse mig til
kun at beskrive mine egne personlige erfaringer.”
For en gang for alle at ramme en pæl gennem den falske påstand, at
”Ingen professionel astronom nogensinde havde set en flyvende
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tallerken (UFO)!” vil vi føre denne sag en smule videre... til den 3.
august 1951 og til en lejr for drenge fra drengeklubben Toledo, Ohio,
beliggende ved bredden af Silver Lake i det sydlige Michigan, fem
kilometer syd for Pinckney. Vort vidne er lejrens rådgiver i naturlære,
professor Walter N. Webb, chefdocent i Astronomi fra Charles Hayden
planetariet i Boston. Han havde ladet drengene iagttage forskellige
himmellegemer gennem et lille teleskop. Kort efter kl. 23 bemærkede
han et glødende gult eller orange lys, der foretog en bølgeformet
bevægelse over højene, der lå ved søens sydlige ende. Han bemærkede,
at objektet var så langt nede, at dens bølgeformede flugt bragte det ned
bag trætoppene. Eftersom hverken fly eller planeter foretager sådanne
bevægelser i højde med (eller under) trætoppe, var Webb klar over, at
han havde set noget yderst usædvanligt. Han forkastede hurtigt den
mulighed, at det kunne have været en inversionseffekt, der
forårsagedes af lys nede på jorden, eftersom betingelserne for et sådant
fænomen ikke var til stede. At det virkelig var, hvad det syntes at
være, en UFO, var den eneste forklaring, der stemte med de iagttagne
kendsgerninger.
Dr. Seymour Hess, leder af den meteorologiske afdeling ved
statsuniversitetet i Florida, var tilknyttet Lowell observatoriet i
Flagstaff i Arizona den 20. maj 1950.
Dr. Hess fortæller om sin oplevelse den dag i et signeret brev til den
nationale undersøgelseskomite for luftfænomener (NICAP):
”Dette er en kopi af den beretning, jeg nedskrev inden for en time
efter observationen.
Jeg så fænomenet mellem kl. 00.15 og 00.20 den 20. maj 1950 fra
det område, observatoriet ligger på. Det bevægede sig fra sydøst mod
nordvest. Det var meget iøjnefaldende og havde, set med det blotte øje,
en vis udstrækning; det vil sige, det var ikke bare et punkt. Sidste
halvdel af den tid, det var synligt, iagttog jeg det gennem en kikkert
med 4 ganges forstørrelse. Først lignede det en faldskærm, der
hældede, så det dannede en vinkel med det lodrette plan; men den
samme virkning kunne være dannet af en kugle, der delvist var belyst
af solen og delvist lå i mørke, eller lige sa vel af et skiveformet objekt.”
Dr. Hess bemærkede, at genstanden var lys på baggrund af den
klare himmel, men mørkere end de skyer, under hvilke den passerede 
hvad der ville være tilfældet for et objekt af poleret metal. Da Hess
straks efter ringede til en vejrstation, der lå kun 5 km fra
observatoriet, fik han den oplysning, at skyhøjden var omkring 4 km.
Han fortsætter:
Jeg beregnede af de kendte faktorer, at det var fra 1  1½ meter i
diameter, når man regner med en højde på fra 1.8003.500 meter og en
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vinkel fra zenit på 45°. Denne størrelse kunne let være en smule
forkert, men jeg er sikker på, at det var et lille objekt.
Skyerne drev fra sydvest mod nordøst vinkelret på objektets
bevægelse. Det må derfor på en eller anden måde have besiddet
fremdrivningskraft. Jeg tog ikke tid på det; men med den højde ville jeg
anslå dets hastighed til ca. 150 km/t, muligvis endda 300 km/t. Også
dette betyder, at det er selvbevægeligt. Imidlertid hørte jeg ingen
motorstøj.”
Dr. Clyde Tombaugh er den eneste levende astronom, der har
opdaget en planet (Pluto), og er ganske afgjort professionel astronom,
der ofte spørges til råds af De Forenede Staters regering i forbindelse
med forskellige rumproblemer.
Dr. Tombaugh slappede af hjemme i sin patio ved Las Cruces i New
Mexico omkring kl. 22.45 den 10. august 1949. Hans hustru og hans
svigermor var også til stede. Deres opmærksomhed blev tiltrukket af et
mørkt objekt, der øjensynligt var cigarformet, som viste sig i svag sil
houet mod himlen.
Bagefter antydede Dr. Tombaugh og hans familie, at objektet havde
mindst en række gult oplyste åbninger, der løb fra for til bagende ca.
midt på objektet og som gav indtryk af koøjer eller muligvis af små
firkantede vinduer.
Dr. Tombaugh skrev et brev, dateret den 10. september 1957, til
Richard Hall, der nu er meddirektør i NICAP: ”De oplyste firkanter, jeg
så, bibeholdt en nøjagtig fastlagt stilling i forhold til hinanden, hvilket
synes at støtte indtrykket af soliditet. Jeg tvivler på, at fænomenet
skyldtes reflektion fra jorden, fordi noget lignende ville have vist sig
mange gange. Jeg observerer en hel del (både med kikkert og med det
blotte øje) fra min baggård, og intet af den art har nogensinde vist sig
hverken før eller siden. Som jeg før har nævnt, var jeg så uforberedt på
et så besynderligt syn, at jeg var som forstenet af forundring. Som følge
heraf kan nogle detaljer, jeg ellers kunne have lagt mærke til, være
undgået mig.”
I magasinet »LIFE«, i hvilket Tombaugh beskrev sin oplevelse,
gjorde astronomen det klart, at han og hans familie iagttog en
cigarformet genstand med oplyste, firkantede vinduer langs siden. Dr.
Tombaugh sagde, at han i løbet af de mange år, han havde iagttaget
himlen, aldrig havde set noget, der mindede om dette bemærkelsesvær
dige fartøj.
Afdøde H. Percy Wilkins var ikke blot professionel astronom, men
var, da han døde, sandsynligvis verdens største autoritet i selenografi.
Men derudover var dr. Wilkins en mand med sine meningers mod,
som vi udtrykker det i Amerika: He had guts. For eksempel: Da John
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O'Neill rapporterede at have set, hvad der lignede en kunstig bro på
Månen, blev han øjeblikkelig beskyldt for vås af astronomer, som IKKE
havde set nogen tilsvarende bygning. De vidste, at der ingen bro var på
Månen, fordi de altid havde fået fortalt, at det fandtes der ikke. På en
eller anden måde synes den tanke at gøre som O'Neill  se efter på det
sted, han fortalte om  ikke at have strejfet dem. Eller måske havde de
for travlt til at kigge, fordi de havde travlt med at sladre.
Dr. H. Percy Wilkins gjorde det indlysende. Han gik op til teleskopet
og rettede det mod det sted, O'Neill havde angivet. Dr. Wilkins kiggede
grundigt. Derefter afgav han en erklæring. Også han havde set, hvad
der forekom at være en gigantisk, kunstig bro eller jernbane af en eller
anden slags nøjagtigt på det sted, O'Neill havde rapporteret.
En måned senere, da observationsbetingelserne atter svarede til de,
der rådede under Wilkins og O'Neills observationer, var det pågældende
område på Månen som blæst for vidundere. Hvorvidt en sådan bro
virkelig havde været til stede, er ikke, hvad der bekymrer os i
øjeblikket. Det vigtigste er, at Dr. Wilkins havde mod til at rapportere,
hvad han havde set  og at han var af et sådant format, at O'Neills
angribere mistede deres lyst til at fortsætte.
Så kommer vi til den 11. juni 1954. Dr. H. Percy Wilkins var på
foredragsrejse her i landet (USA, o. a.), og han fløj fra Charleston i West
Virginia til Atlanta i Georgia. Ca. kl. 10.45 kastede dr. Wilkins et blik
ud af vinduet ved sit sæde nær bagenden af den tomotorers Convair og
overraskedes over at se to objekter, der smuttede ind og ud af skyerne
ca. 3 km borte. Genstandene var ovale, af farve som poleret messing og
havde tynde kanter, rapporterede videnskabsmanden.
”De så ud nøjagtigt som polerede metaltallerkener, der reflekterede
sollyset, da de slog et slag til siden og krængede ved siden af skyerne.
Nu kom et tredje objekt langsomt ud af en enorm sky, stod uden at
bevæge sig i skyggen af skyen og var derfor mørkere end de andre. Så
jog det bort og dykkede ind i en anden skymasse. Efter omtrent to
minutters forløb foretog de to første den samme manøvre, og jeg så dem
ikke igen.”
Da dr. Wilkins landede i Atlanta, fortalte han reporterne, at han
havde set tre flyvende tallerkener, og han anslog dem til at være
omkring 15 meter i diameter.
Så næste gang, en eller anden opblæst lille fyr fortæller sit
publikum, at ingen professionel astronom nogensinde har set en
flyvende tallerken, har du ret til at le ham op i det lille røde ansigt, thi
dokumenterne, bekræftet af underskrevne erklæringer, viser, at
Bonilla, Maunder, Halstead, Hess, Tombaugh og Wilkins ikke blot har
set genstandene, men villigt fortalt om, hvad de så... og det endda
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skriftligt.
Et af de mest interessante tilfælde, hvori en professionel astronom
var indblandet, var den observation, der blev foretaget af professor Bart
Bok fra Mt. Stromlo observatoriet i Australien.
Den sensationelle overskrift i Melbourne avisen for den 30. maj 1963
lød sådan:
TRE ASTRONOMER SER FLYVENDE TALLERKEN
Artiklen beretter, hvorledes dr. Bart Bok, en verdensberømt
autoritet på Mælkevejens område, og en af Mt. Stromlos senior
astronomer tillige med dr. H. Gollnow og miss M. Mowat, en anden
astronom, iagttog et mærkeligt, glødende objekt, der passerede over det
astronomiske observatorium aftenen i forvejen. De tre astronomer be
skrev det som et cirkelrundt, lysende, orangefarvet legeme, der var for
langsomt til at kunne være et meteor og en kontrolopringning til
afdelingen for den civile flyvning viste, at der afgjort intet fly var i
området på det tidspunkt.
I konklusionen i deres rapport til regeringen og pressen kom disse
tre professionelle astronomer med en interessant slutbemærkning. De
sagde.
”Hvad det så end var, var det afgjort lavet af menneskehænder.”
Der melder sig nu en række spørgsmål:
Hvis astronomerne ikke vidste, hvad det var, hvem det tilhørte, hvor
det kom fra, eller hvor det skulle hen, hvordan kunne de så vide, hvem
der havde lavet det? Naturligvis vidste de det ikke. Men efter at
historien var kommet ud, og journalisterne indfandt sig for at få den
bekræftet, føjede astronomerne den sidste linje til som en eftertanke
med den hensigt at redde sig fra latterliggørelse  hvilket jeg mener må
tilgives dem.
Men den følgende dag, den 31. maj 1963, kom »HOBART
MERCURY« (Tasmanien) med den officielle ”løsning” på mysteriet:
NATTENS FANTOM VAR ET VAMPIRE JETFLY
Avisen skrev, at det kongelige australske luftvaben havde
efterkontrolleret deres flyvninger og fundet ud af, at astronomerne
faktisk havde set to Vampire jetfly og en jettræner på ”en
rutineflyvning i 6 km's højde.”
Denne officielle åbenbaring får øjensynlig to nye spørgsmål til at
dukke op: Hvis det tager det australske luftvåben 24 timer at lokalisere
deres egne fly, hvordan ville de så kunne vide besked, hvis de blev
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invaderet? Hvis en professionel astronom virkelig var ude af stand til at
skelne ET cirkelrundt objekt fra TRE jetfly i en højde af 6 km, hvor
pålideligt ville så hans arbejde være, nu han skulle betragte en
genstand 64 millioner km borte?
* * * * *
Der findes ikke en pålidelig rapport om observationer af UFOer, som
ikke kan føres tilbage til en almindelig kosmisk (Skyhook) ballon.
 Dr. URNER LIDDEL, Flådeforskningskontoret
i »LOOK MAGAZINE«, februar 1951.
Med henblik på at opnå et tidligt forvarsel i forsvaret af det
nordamerikanske fastland  MERINT  radiotelegraf
procedure. Anbringes i radiorum og på broen. Rapporter
luftfartøjer, kondensstriber, ubåde og Uidentificerede
Flyvende Objekter. Anvend det internationale prioritetssignal
for at skaffe klar linje.
 OPERATIONSBULLETIN udstedt af flådesekretæren
under JANAP 146; illustreret med to billeder af skive og
batformede (bat = boldtræ, o. a.) UFOer; fordelt til alle U.
S. flådefartøjer efter 1954.
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2. VARMEBØLGERNE
Utallige øjenvidner fra alle egne af jorden har rapporteret, at dyr viste
tegn på at have bemærket nærværelsen af Uidentificerede Flyvende
Objekter, før menneskene blev sig dem bevidst. I det store og hele blev
sådanne rapporter afvist som overdrivelser eller som det rene og skære
opspind for at pynte på en mærkelig historie. Men den opdagelse, at der
fandt en umiskendelig elektromagnetisk forstyrrelse sted i forbindelse
med en UFOer tilstedeværelse, førte til videnskabelig forskning på
dette område som på så mange andre. Og vi ved nu, at det er hævet
over enhver tvivl, at dyr ”hører” elektromagnetiske bølger  og at deres
opfattelse af bølgerne er voldsommere end menneskets  som også
”hører” dem i varierende grad.
I 1897 tildragelsen ved Le Roy i Kansas blev farmeren vækket af
støjen blandt kvæget. Den 29. januar 1953, ved Conway i South
Carolina vendte en tidligere efterretningsofficer fra flyvevåbnet, Lloyd
C. Booth, hjem til sine forældre kl. et om morgenen, da han hørte
grisene hyle bag faderens lade og hestene sparke i deres båse. Han rap
porterede til myndighederne, at han, da han undersøgte sagen, så en
skiveformet UFO svæve i lav højde over en klynge træer bag laden. Han
fortalte, at han kom ind under objektet og affyrede flere skud fra en
salonriffel, og at nogle ramte og gav høje smæld, inden objektet nåede
at komme bort. Som følge af denne rapport foranstaltede militæret en
intensiv afsøgning af området, og de anvendte minesøgere i et forsøg på
at lokalisere sådanne affyrede projektiler, som kunne være faldet ned
igen efter ikke at have kunnet trænge ind i UFOen. Hvad de fandt, om
noget blev fundet, blev ikke afsløret.
I forbindelse med det meget usædvanlige tilfælde ved Kelly i
Kentucky, ofte benævnt Hopkinsvillesagen, blev opmærksomheden hos
de mænd, der i sidste instans kom frem med beretningen om de
påståede små mænd, først vakt af hundenes ophidsede gøen. I nyere tid
i Exeter tilfældet i New Hampshire den 3. september 1965, bemærkede
politiofficerer larmen blandt hestene i en nærliggende stald; de
vrinskede og sparkede ophidset, inden UFOen kunne ses.
Mange har rapporteret at kunne ”føle” tilstedeværelsen eller
ankomsten af UFOer  en slags fornemmelse, kunne man måske sige;
men den nyeste forskning, foretaget af professor Clyde E. Ingals ved
Cornell universitetet, viser, at sådanne fornemmelser kan støttes
videnskabeligt.
Om evnen til at ”høre” elektromagnetiske bølger siger professor
Ingalls:
”Det synes, som om dette finder sted ved en direkte stimulering af
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nervesystemet, måske i hjernen, hvorved det går udenom øret og meget
af det dertil knyttede høreproblem.”
I sine eksperimenter med mennesker anvendte professoren en nøje
kontrolleret radarstråle for at undgå mulige skader i øjne, hjerne eller
andre dele af legemet. Ved omhyggelig afskærmning af radarbølgerne,
så de ikke kunne påvirke ørets høremekanisme, var professor Ingalls i
stand til at bevise, at sansning af ”lyden” faktisk fandt sted i selve
hjernen. Interessant nok rapporterede alle forsøgspersoner, at den
”summende lyd” syntes at komme fra et par meter oppe, en effekt, der
varierede lidt fra individ til individ. Fortsatte forsøg afslørede, at evnen
til at sanse nærværelsen af disse radarbølger fandtes OVEN OVER
panden og klart nok ingen andel havde i normale høreprocessoer, men
var, sagde professor Ingalls, en ”bredbåndseffekt. ”
Nogle af mine personlige venner sad sammen med deres børn i bilen
i en drivein biograf engang i august 1965.
Børnene udbrød næsten samtidig at de kunne høre ”bier”.
Forrældrene hørte intet og antog, at fantasien spillede børnene et puds,
men børnene holdt stædigt fast ved, at de hørte ”bier”. Så hørte faderen
det også. Da han vendte sig i sædet for at tale til børnene, så han en
UFO nærme sig biografen i meget lav højde, dobbeltkonveks og skive
formet og med en række små blinkende lys langs randen. Sammen med
mange andre mennesker på samme sted i samme tidsrum så mine
venner objektet glide frem over hovederne på dem i en anslået højde af
omtrent 30 meter, fuldstændig lydløst på nær en tydelig summende lyd,
som aftog, efterhånden som objektet fjernede sig. Moderen til de to børn
hørte i dette tilfælde overhovedet ikke den summende lyd, men faderen
og de to børn hørte den tydeligt  ligesom nogle af de andre vidner, der
indberettede den samme tildragelse til mig, hørte det. I de enkelte
tilfælde, hvor jeg forhørte mig, om der havde været nogen lyd i
forbindelse med fænomenet, beskrev alle, der svarede bekræftende,
lyden som lignende en summen fra bier eller hvepse. Der var dog een
undtagelse: Et vidne fortalte, at han hørte en lyd, der mindede ham om
en ”papirclips, der var fanget i ventilatoren i en støvsuger”.
I sin tid (1948) blev det rapporteret vidt og bredt i aviserne, at
Kaptajn Thomas Mantell, som døde under en jagt på en UFO over
Kentucky, over radioen havde sagt, at han følte en usædvanlig hede, da
han nærmede sig objektet. Om dette er korrekt, ved jeg ikke. En af de
radar observatører, som havde vagt under Mantells fatale jagt, fortalte
mig, at Mantall virkelig gav udtryk for dette. En anden radar
observatør benægtede citatets rigtighed. Det nævnes ikke i den til
offentliggørelse frigivne redegørelse, som det dengang vægelsindede
luftvåben udsendte. Af mangel på virkelig bekræftelse tror jeg, vi skal
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afvise det som ”interessant, hvis det er sandt; muligt, men ikke bevist”
skønt det i årenes løb uden tvivl fortsat vil stikke hovedet frem i
omtalen af Kaptajn Mantells ubetimelige død.
Mange af. de vidner, jeg personligt har interviewet om deres UFO
observationer, har nævnt både den summende lyd og den åbenbare
varmeeffekt.
Blandt disse var en gruppe på fire drenge, som i 1956 rapporterede
til politiet, at de havde været på fisketur ved et forladt stenbrud nord
vest for byen Bloomington i Indiana, og at de var blevet vækket ca. kl. 3
om morgenen af en kraftig summende lyd, ledsaget af et blændende
hvidt lys. De var sprunget op og havde nået at se et cirkelrundt objekt,
strålende hvidt, der langsomt bevægede sig hen over hovederne på dem.
Det var så oplyst, at de ikke kunne skelne noget omrids gennem skæret.
Det krydsede det vandhul i stenbruddet, de havde fisket i, og dalede
langsomt ned mellem nogle morbærfigentræer nær en stenknuser.
Drengene løb uden om stenbruddet og havde derved stenknuseren
imellem sig og det blændende lys. Da de havde fået skudt hjertet
tilstrækkeligt op i livet til at vove sig ud på jernbanesporene ved siden
af stenknusesen, kunne de se, at objektet kun var ca. 5 meter over jor
den, og at det stod direkte over et krydsspor, ca. 30 meter fra selve sten
knuseren. Drengene kunne føle varme, da lyset ramte dem; men der var
ingen lyd, mens genstanden svævede. Efter at der var gået et par
minutter på denne måde, kom der fra genstanden en frygtelig hvinen og
brurnmen  eller ”summen”  som to af drengene sagde, og så steg den
lige til vejrs, indtil den var ude af syne. Derpå løb drengene hele vejen
til politistationen, der lå ca. 3 km borte, for at rapportere det sete.
Jeg udspurgte dem dagen efter, at rapporten var blevet optaget, og
de tog mig med til åstedet. Der fandt jeg ud af, at nattevagten på
stenknuseren havde set både objektet og drengene, men undladt at
rapportere af frygt for latterliggørelse. Ligeledes opdagede jeg, at der,
hvor drengene sagde, objektet havde svævet over skinnerne, var
træerne svedet på de sider, der vendte ud mod rydningen, men ikke på
de andre. De blade, som ville have været udsat for varme, hvis et objekt
som det beskrevne havde været der, var virkelig visne og døende.
Kunne dette skyldes varmen fra et lokomotiv, der kørte godsvogne
til og fra stenknuseren? Vagtmanden sagde, at dette ikke kunne have
været tilfældet, eftersom virksomheden havde været lukket i flere
måneder, og han påpegede, at rusten på skinnerne klart understøttede
hans påstand.
(Politiet fra Bloomington fik drengene, der var indblandet i denne
sag, undersøgt af en psykiater fra universitetet i Indiana to dage efter
den rapporterede hændelse. Psykiateren erklærede over for politiet, at
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han ikke kunne forklare, hvad det var, drengene havde set, men at han
troede fuldt og fast på, at de talte sandt om deres oplevelse.  F. E.).
Kl. l2 den l. juli l954 fik radaren på luftvåbnets base ved Griffiss i
den nordlige del af staten New York en mærkelig lysplet på skærmen 
et ekko fra et fartøj, der nærmede sig basen eller det område, basen
dækkede. Det sædvanlige tjek med fly blev hurtigt foretaget; men der
var intet fly i området. Et F94 Starfire jetfly blev sendt i luften og
dirigeret mod Den Ubekenate af Jordradaren, medens radar operatøren
på bagsædet i F94' eren iagttog lyspletten på sin egen skærm. Inden to
minutter efter starten havde piloten på jagerflyet fået den Ukendte i
sigte  en lysende, skiveformet tingest et par kilometer over flyet.
Piloten trak flyet i vejret, åbnede helt for gassen og tordnede mod den
ukendte.
Intet skete, før radar operatøren over sin radiosender forlangte
identifikation af den ukendte.
Afstanden blev hurtigt reduceret.
Den ukendte blev klart synlig. Den bevægede sig ikke. Jetflyets
motor standsede brat og uden varsel. Og i det øjeblik blev flyets cockpit
et sandt helvede. Piloten lagde mærke til, at instrumenterne ikke viste
brand  men han fortalte siden sine kammerater, at det var som at få
flammen fra en blæselampe lige i hovedet. Han begyndte at rapportere
til basen, men blev klar over, at han ikke havde tid... i stedet brølede
han til radarmanden, at han skulle springe. Få sekunder efter mærkede
han stødet, da den anden forlod det ramte jetfly. Halvblind og gispende
efter luft skød piloten sig ud af jetflyet og fik et flygtigt glimt af UFOen,
da han røg om på ryggen. Tingesten var uhyre stor og cirkelformet  og
så hvirvlede han mod jorden. Begge flyvere landede sikkert i deres
faldskærme nær byen Walesville i staten New York. Deres jager kom
tordnende ned og smadrede ind i en bil og to huse og dræbte to voksne
og to børn.
Før militæret kunne give dem mundkurv på, havde flyverne talt med
civile, der løb til for at hjælpe dem. Efter at officerer fra luftvåbnet var
ankommet, fremkom flyverne ikke med flere offentlige erklæringer. Til
alt held for mig har jeg en nær personlig ven i en af de kredse, der har
kendskab til detaljerne. Nu er han uden for Pentagon Censurgruppens
rækkevidde.
(Major Donald Keyhoe, lederen af NICAP, siger, at en stor,
sølvskinnende UFO senere den dag blev rapporteret fra flere områder i
samme del af Staten New York  men at intet fly blev sendt for at
undersøge det sandsynligvis som følge af den tragiske hændelse ved
Walesville  F. E.).
Rapporter om UFOer på nært hold har i utallige tilfælde omtalt den
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varmeeffekt, der bemærkedes i Walesvillesagen. Kaptajn Jean V. de
Beyssac var chefpilot på et Varig Airlines C46 transportfly, som
startede fra Porto Alegro om aftenen den 3. november 1957.
(Sammenlign rækkefølgen med den Levelland landing i de Forenede
Stater natten mellem den 2. og 3. november, som markerede be
gyndelsen på den store strøm af observationer i 1957.  F.E.). Han tog
det tomotorers transportfly op til 2.300 meters højde og fløj i den højde
over et brudt skylag.
Omtrent kl. 01.30 den 4. november fik piloten øje på et besynderligt
rødt lys under og til venstre for flyet i
hans side. Han bad sin medpilot læne sig over for at få et godt kig på
en virkelig flyvende tallerken. Medpiloten kiggede, og begge lo ad den
lille spøg... men ikke ret længe. Lidt senere, da de Beyssac kastede et
blik ned til venstre, så han det samme røde objekt; men afstanden
mindskedes hurtigt. Han begyndte at krænge hen imod objektet kom
ham i forkøbet  det for henimod flyet. Før de Beyssac kunne foretage
nogen nævneværdig ængring af sin manøvre, var det røde objekt meget
nær. Der var en kraftig lugt af et eller andet, der brændte  men
brandindikationerne viste alt i orden. Den røde gløden fra objektet
begyndte pludselig at aftage. Et hurtigt tjek afslørede, at
radiosenderen, dynamoen til den højre motor og pejlesystemet alle var
brændt af. Kaptajn de Beyssac svingede maskinen rundt og haltede
tilbage til Porto Alegro på kun en motor. Der udfærdigede han en
komplet skriftlig rapport om det mærkelige møde, fik medpiloten til at
underskrive den sammen med ham... og, for at bruge hans egne ord 
”Jeg tog hjem og drak mig fuld”.
Dette var anden gang på mindre end en måned, at mandskabet på et
Varig fly havde rapporteret et møde med en UFO. Kl. 21 den 14. august
1957 forlod en af Varigs C47 transportmaskiner Porto Alegre med Rio
de Janeiro som bestemmelsessted. Ved styregrejerne sad kaptajn Jorge
Araujo og hans medpilot Edgar Soares, begge veteraner i deres
profession. De fløj med 200 km/t over et skylag i 1.700 meters højde.
Sigtbarheden var fin. De fik øje på en slags strålende objekt til venstre
for lidt bag ved og under dem. Få sekunder senere var det strøget frem
foran dem og til højre  en manøvre, der krævede en fantastisk
hastighed  som begge flyvere udtrykte det.
Så fejede objektet ind imod flyet.
I den skrevne rapport om hændelsen beskrev både de to piloter og de
tre andre besætningsmedlemmer objektet som skiveformet med en lav,
skinnende kuppel foroven. Da UFOen kom tæt på flyet, dæmpedes
lysene i flyet, så de næsten gik ud, motorerne spruttede og hakkede og
tabte omdrejninger, og radiomodtagelsen blev lig nul. Et par sekunder
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senere  ængstelige sekunder for besætningen, hvilket de indrømmede 
dykkede UFOen ned i skyerne, og flyets elektriske systemer vendte
tilbage til det normale.
Denne rapport skabte sensation, ikke blot i Brasilien, men i hele
Sydamerika. Og da en lignende hændelse indtraf for kaptajn de Beyssac
i et andet Varig fly i november, udstedte Varig strenge ordrer om, at det
var piloterne absolut forbudt at berette om sådanne tildragelser for
andre end luftfartsselskabets embedsmænd.
Den projicerede varmeeffekt, der blev bemærket i tilfældet fra
Walesville i New York, er mere alvorlig end i nogen af de Varig Airline
tilfælde, vi lige har undersøgt, men effekten er blevet nævnt mange
gange, og ikke altid i forbindelse med fly.
Et af disse veldokumenterede ”varme tilfælde” fandt sted i Brasilien
samme aften, som kaptajn de Beyssac havde sin oprivende oplevelse.
Ved det brasilianske fort Itaipu bevægede en glødende gulligorange
kugle sig ind over basen og stod stille i luften. En vagt begik den fejl
tagelse at gå ud i det åbne, hvor han bedre kunne se dette mærkelige
syn, som da var fuldstændig blændende. Efter at have iagttaget det et
minut eller to, kaldte han en anden vagt ud, for at denne kunne bevidne
synet. Objektet kom lavere og lavere ind ”setting gently through the
air”, indtil begge vagter blev skræmte. De slog alarm netop som det
elektriske kraftsystem svigtede, og hele basen blev kastet ud i totalt
mørke.
Da ordenen var genoprettet og det elektriske nødudstyr sat i
funktion, var UFOen forsvundet  og det var nødsituationen også. Men
de to vagter havde flet smertefulde forbrændinger, da de udsatte sig for
dets stråling  og begge måtte indlægges på hospital. Regeringen mørk
lagde øjeblikkelig hændelsen; men det var en temmelig nytteløs
foranstaltning, eftersom i hundredevis af personellet på basen,
derimellem hospitalspersonalet, vidste, hvad der var sket  og eftersom
de vidste besked  talte de alligevel.
Jeg undersøgte selv et af disse ”brændende” tilfælde den 6. november
i den fantastiske uge i 1957.
René Gilham, en ung jernbanearbejder, der var beskæftiget i Terre
Haute, boede med hustru og børn i udkanten af det lille samfund
Merom i Indiana, ca. 40 km syd for Terre Haute.
Mens Gilham spiste til aften, kom et nabobarn ind og prøvede at få
Gilhams børn til at skynde sig ud og se den sjove stjerne på himlen.
Børnene styrtede ud, blev vældigt begejstrede over det, de så, og søgte
så til gengæld at trække forældrene ud for at se det.
Kunne dette virkelig være et af disse mærkelige objekter, der var
blevet diskuteret overalt i radio og presse de sidste par dage? Gilham og
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hans kone fulgte børnene ud på gaden foran deres hjem. Genbofamilien
var der allerede. De iagttog en cirkelrund tingest, der hang uden at røre
sig anslået 60 til 90 meter over hovederne på dem. Både Gilham og
genboen anslog, at den ikke var under 9 og ikke over 12 meter i
diameter. Ingen i den lille gruppe af øjenvidner hørte nogen lyd fra den
 ikke engang den summen, der ofte er rapporteret.
Da blændende strålebundter af stærkt, blåt lys blev rettet nedad fra
objektets midte besluttede genbofamilien, at det var på tide at trække
sig tilbage. Mrs. Gilham foreslog, at de også skulle gå tilbage til huset.
Gilham lo og bad hende ”tage børnene og gå ind. Jeg ønsker at se dette
her!”
Han stod der under objektet i i alt ca. 10 minutter i de pulserende
blå lysstråler; hver pulsation varede ca. et halvt sekund. ”Derpå”, sagde
han, ”kom der en sydende lyd fra tingesten  ganske som en hurtigt
roterende elektromotor  og væk var den!”
Dette hændte en onsdag aften. Han følte intet ubehag om torsdagen;
men om fredagen begyndte hans ansigt at svulme op og klø. Om
lørdagen var hans isse og ansigt så opsvulmet og rødt, at han gik til
læge: og dr. Joseph Dukes sendte ham til et hospital i Sullivan i Indiana
for at blive behandlet. Der blev han så behandlet og udskrevet nogle
dage senere efter at være blevet udspurgt af officerer fra luftvåbnet,
som rådede ham til ikke at diskutere sagen med civile. Heldigvis var de
atter for sent på den. Dr. Joseph Dukes fra Dugger, Indiana, fortalte
mig, at de forbrændinger, Gilham led under, lignede forbrændinger
efter en overdosis af strålerne fra et elektrisk svejseapparat. Gilham
anførte, at han ikke i tre uger havde været i nærheden af et
svejseapparat, og for den sags skyld heller ikke af noget andet, der
kunne have forårsaget forbrændinger  med undtagelse af det blinkende
lys fra UFOen. Blot for ikke at lade noget uprøvet satte jeg mig i
forbindelse med hans arbejdsplads, og de bekræftede, hvad han havde
sagt, det samme gjorde to af hans arbejdsfæller.
Mr. Gilham blev fuldt restitueret efter virkningerne af sin
enestående oplevelse. Han var mere heldig end de to vagter fra Itaipu;
de fik hospitalsopholdet forlænget, og den ene fik en del ar. Den sidste
rapport i 1959 godtgør, at de begge var på arbejde igen, og at ingen af
dem var interesseret i at iagttage UFOer mere.
I NICAP's store opslagsværk over UFO fænomener, »THE UFO
EVIDENCE«, findes på side 98 talrige tilfælde af varmeeffekter
opregnet. To af dem foregik i Frankrig i 1954; begge tilfælde drejer sig
om varmebeskadiget løv. Fra San Carlos i Uruguay, maj 1958, ”intens
varme og elektromagnetisk effekt.” Denne tildragelse fandt sted om
eftermiddagen den 5. maj kl. ca. 15,40. Veteranpiloten Carlos Rodriguez
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fløj en enmotoret maskine nær Curbelo flådebasen, da han bemærkede
et klart glødende, skiveformet objekt, der nærmede sig hans fly. Det
kom så nær som ca. 600 meter og syntes at standse med en svag,
skælvende bevægelse. Pludselig blev varmen i maskinen uudholdelig.
Rodriguez skød vinduerne tilbage, tog så sin jakke af og måtte til slut
åbne døren på maskinen for at kunne holde heden ud. Et øjeblik senere
strøg UFOen bort i retning af havet, efterladende en tynd
kondensstribe.
Andre tilfælde, der citeres i NICAP publikationen, indbefatter
øjenskader, forbrændinger, radioaktivitet, delvis eller midlertidig
lammelse og forskellige former for fysiologiske forstyrrelser. I mange af
de tilfælde, hvor personer har nærmet sig landede UFOer, har
objekterne skyndt sig bort, som var de ivrige efter at undgå kontakt
med eller at komme i nærheden af mennesker. Dette er blevet
rapporteret så ofte, at man føler sig fristet til at tro, at de, der fører
disse indretninger, er klar over den trussel, de frembyder for
mennesker, og synes at bestæbe sig på at undgå unødig aktivitet.
UFOernes varmebølgeeffekt er blevet godt bevidnet af troværdige
vidner og dokumenterede tilfælde fra mange egne af verden og under
varierende omstændigheder. Den elektromagnetiske forstyrrelse, der så
hyppigt er knyttet til fænomenet, er også velkendt og er, som i tilfældet
af juli 1965, blevet dokumenteret af videnskabelige kilder, som
arbejdede med det.
UFOernes karakteristiske fremtræden er, set med vore øjne, simpelt
hen fantastisk  for så vidt angår hastighed, manøvredygtighed og
driftssikkerhed. Men de er ikke fuldendte  de har deres problemer  og
de har, lejlighedsvist, givet os eksempler herpå.

Luftvåbnets pressekonference i Washington, D.C., General
Samford forklarer UFOerne som ikke værende andet end
”vejrfænomener”.
”UFO forskere, der udsendes fra flyvestationer, bør være
udrustet med kikkert, kamera, geigertæller, forstørrelsesglas
og beholdere til opbevaring af prøver”. Orientering fra
generalinspektøren for luftvåbnet til
stationschefer, 24. december 1959.
 29. juli 1959.
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3. SAMMENSTØD OG TAB
Det ville være urealistisk af os at vente nogen offentlig indrømmelse
af, at et fly havde ramt  eller var blevet ramt af  en UFO. En sådan
officiel indrømmelse ville naturligvis afsløre de mange års censur. Vi
må derfor som sædvanlig, når vi gennemgår materialet for at finde rap
porter i de ovenfor nævnte kategorier, basere vore slutninger på
vidnernes udsagn og på deres relative troværdighed. En stormfuld aften
i 1953 tordnede en stor engelskbygget Comet jetliner op og bort fra
DumDum lufthavnen i Calcutta. Der var de rutinemæssige
radiomeldinger i et par minutter, da det store fly nærmede sig en
skymur  derefter stilhed.
Den første undersøger, der nåede skuepladsen for tragedien, var en
veteran inden for den slags arbejde. Han undersøgte vragdelene og
fortalte journalisterne: ”'Cometen' ramte et eller andet tungt og solidt
legeme under flyvningen”. Eftersom dette skete i maj 1953, da UFOer
blev rapporteret sværmende over hele kloden, fik hans gådefulde
erklæring vid udbredelse. Min egen kopi af erklæringen stammer fra et
nyhedstelegram fra United Press.
Denne forbløffende og foruroligende. erklæring blev omgående
benægtet af de engelske autonteter  endda før nogen anden undersøger
havde undersøgt bevismateriatet på åstedet. Vi fik at vide, at
trafikmaskinen ”sandsynligvis” var blevet ramt af et lyn eller var
kommet ud af pilotens kontrol som følge af usædvanlig turbulens. Den
følgende officielle forklaring gik ud på, at flyet var styrtet ned som følge
af ild i det elektriske ledningssystem i halepartiet.
Stadig uløst var dog den omstændighed, der havde ført den første
undersøger til hans konklusion: Meget af vraggodset lå i en betydelig
afstand fra hovedparten af vraget, deriblandt stumper af den øverste,
forreste del af passagerkabinen. Hvordan ildebrand i halepartiet kan
klippe toppen af førerkabinen i luften vil forblive en af de mest
mystiske omstændigheder i denne sag  medmindre den første
undersøger havde ret.
Det vedrører muligvis ikke denne UFO diskussion, men er
interessant af andre grunde, at et britisk Comet fly eksploderede over
Middelhavet nær Marseilles. Heldigvis for undersøgerne kunne dele af
flyet fiskes op fra det forholdsvis lave vand. Den officielle behandling af
denne ulykke mindede noget om behandlingen af det forudgående
Comet styrt. Efter et langvarigt studium af det fysiske bevismateriale
blev det bekendtgjort, at flyet var eksploderet på grund af en svaghed i
strukturen langt med den øverste del af vinduerne. Overtrykket i
passagerkabinen fik flyet til at åbne sig i stor højde. Den store for
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sinkelse i fremkomsten af denne konklusion kan have været
nødvendiggjort af, at man ventede på, at offentligheden skulle glemme,
at ligsynet af ofrene, som bekendtgjort af franske undersøgere,
åbenbarede den forbløffende kendsgerning, at de var blevet ofre for en
eksplosion, som drev metallet ind i deres legemer nedefra med andre
ord fra en eksplosion enten uden for flyet eller gså inde i det og neden
under passagererne. Skønt resultaterne af de franske ligsyn var direkte
i modstrid med den officielle britiske erklæring (en implosion kontra en
eksplosion), blev den britiske erklæring ikke imødegået og de franske
konklusioner ikke ændret).
Tidspunkt: 00.10, den 19. oktober 1953.
En amerikansk DC6 passagermaskine havde forladt lufthavnen i
Philadelphia 15 minutter tidligere med kurs mod den nationale
lufthavn i Washington, D.C. Pilot: Luftkaptajn J. L. Kidd.
Den store firemotorers maskine drønede af sted på denne rutinetur i
en højde af 2.400 meter. Spredte skyer, klart måneskin, ingen
bekymringer. Den nærmede sig Conowingo dæmningen ved floden
Susquehanna. Ude til højre og et par og halvtreds km borte lå skæret
fra Baltimore som en kæmpemæssig, sløret juvel.
Medpiloten så den først  en skinnende hvid tingest, der funklede i
månens stråler, mens den gled ud og ind mellem tynde skytotter. Den
lignede ikke noget fly. Den opførte sig ikke som et fly, og den førte ikke
blinklys, som regulativerne krævede det.
Her foregik noget mystisk!
Kaptajn Kidd holdt vejret. Tingesten derude bevægede sig ikke  den
hang blot stille i månelyset. DC6'eren nærmede sig hurtigt.
”Lad ham fa landingslysene!”
Andenpiloten havde allerede hånden på kontakten, og begge de
strålende hvide landingslys for ud mod objektet. En blændende hvid
lysstråle rettedes fra objektet mod passagerflyet. Kidd blev klar over, at
tingesten strøg lige imod ham. Der var ikke tid til at advare
passagererne  ikke tid til noget som helst andet end det, kaptajn Kidd
faktisk gjorde  han stødte styrepinden fremad og det store passagerfly
dykkede i en stejl bue. Passagererne, som havde løst deres
sikkerhedsbælter, blev kastet opad, fordi dykket var en del af et
udvendigt loop.
I en højde af 1.500 meter bragte Kidd flyet ud af dykket, og de
fritsvævende passagerer ramlede ned på gangen eller sæderne. Piloten
greb mikrofonen og rapporterede til lufthavnen  der var intet fly i
området, fik han besked om  og lufthavnen tilføjede, at den ville have
ambulancer og læger parat, når flyet landede.
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Historien om dette ”nearmiss” kom i Washington Post næste
morgen i en udgave. Avisen fortalte, at ambulancer holdt parat for at
bringe de tilskadekomne til hospitalerne  men at førstehjælp var alt,
hvad der behøvedes. Den civile aeronautiske kommission (CAB)
bekræftede hændelsen over for mig samme morgen, men afslog at
fortælle mig mere, end jeg allerede vidste. Dette var en af de ting,
luftfartsselskaberne ikke brød sig om at offentliggøre og af den slags
Pentagon ikke ville offentliggøre.
***
Det var blot et af mange tilfælde.
United Airlines, rute nr. 193. Passagermaskinen foretog en
rutineflyvning langs den californiske kyst og lå over Long Beach kort
før midnat den 14. april 1954. Pludselig kom et objekt farende ud af
natten og ramte på et hængende hår flyet. Luftkaptajn J. M. Schidel
førte maskinen. Han fortalte senere i sin rapport, at tingesten  hvad
det så end var  ikke førte lys, før det var umiddelbart foran ham. Så
glimtede et strålende rødt lys på siden af objektet til højre for Schidel...
han troede, de ville støde sammen. Han trak af al sin kraft i
styrepinden, og passagermaskinen steg i et stejlt stigende drej. En
stewardesse blev slynget ind i kabyssen og brækkede ankelen. En
pasager, C. Barber, fra North Hollywood blev kastet så voldsomt hen ad
gangen, at han brækkede det venstre ben. Andre passagerer, der blev
overraskede af manøvren, blev smidt omkring, fik hudafskrabninger og
kvæstelser, men led ingen alvorlig skade.
Den officielle C. A. B. rapport siger blot, at flyet på et hængende hår
undgik et sammenstød med et ”identificeret fartøj” i 1.500 meters højde
i klart vejr over Long Beach. Men pilotens og andenpilotens beskrivelse
af tingesten giver et udførligt bevis for, at det ikke var noget
almindeligt fly, der nær havde ramt dem.
Den nationale undersøgelseskomite i Washington har i arkiverne en
officiel kopi af en særegen hændelse, som kom på forsiderne af aviserne
i begyndelsen af 1957.
PanAmerican rute nr. 257 var en Douglas DC6A på vej fra New
York City til San Juan i Puerto Rico. Luftkaptajn Matt van Winkle fløj
på en vestligere kurs end sædvanligt for at komme uden om et
stormcentrum og var kl. 03.30 ca. 240 km øst for Jacksonville i Florida.
Van Winkle blev overrasket over et intenst strålende hvidt lys til
højre for og nedenunder hans maskine. Objektet, der førte det omtalte
lys, havde en skarpt afgrænset kant, som van Winkle så i den brøkdel
af et sekund, da han gjorde det eneste naturlige, der er at gøre i en
sådan situation  han pressede den store maskine op i en stejl stigning
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for fuld kraft for at undgå en kollision. Passagerer, brækposer,
håndkufferter, de uundgåelige fortærskede ugeblade, frokostbakker,
stewardesser og andenpiloten (som da var i passagerkabinen)  alle
forenedes i en skøn forvirring svævende i luften, mens van Winkle
kæmpede for at bringe flyet under kontrol. Adskillige passagerer kom
til skade, og flyet blev modtaget af ambulancer i lufthavnen i San Juan.
Fire andre flybesætninger havde i det samme område set det
samme eller et lignende objekt inden for de samme par minutter som
det lige beskrevne PanAm tilfælde. Alle beskrev de det som værende en
glødende tingest med et strålende lys foran og en rødlig glød eller
udstødning bagved.
Den endelige officielle ”forklaring” forsikrede pressen, at van Winkle
blot havde set et stjerneskud eller en meteorit. Denne forklaring kan vi
skyde i sænk med den enkle kendsgerning, at han så tingesten
nedenunder horisonten, hvilket også mindst en af de andre
besætninger, som rapporterede UFOen den samme morgen, bevidnede.
Takket være en øjeblikkelig og grundig undersøgelse, der blev
foretaget af organisationen for udforskning af
luftfænomener (APRO), som bragte rapporten i sin BULLETIN af
maj 1959, står kendsgerningerne om et militært tilfælde af samme art
til vor rådighed.
Kl. 19.44 den 1. april 1959 nåede den første antydning af en tragedie
frem  et nødopkald fra et C118 fly med fire mænd ombord, som var
startet fra luftvåbnets base McChord Field ved Tacoma, Washington,
kl. 06.30 samme dag. ”Vi har ramt noget  eller noget har ramt os”.  Et
par sekunders spændt tavshed, dernæst pilotens skrig:  ”Mayday!
Mayday!”  det internationale nødssignal. Og så endelig den fatale
fortsættelse: ”Dette er enden!  Dette er enden!”
Det store transportfly splintredes mod en bjergskråning mellem
Sumner og Orting. Der var ingen overlevende, og militæret afspærrede
hurtigt området for at holde civile borte fra stedet.
Repræsentanter fra APRO fandt frem til et stort antal vidner, som
havde set det ramte fly de sidste sekunder før nedstyrtningen. Alle
vidnerne beskrev to orange eller gullige objekter, der fulgte tæt efter C
118'eren. Andre lignende objekter var blevet rapporteret tidligere på
aftenen fra mange steder i det samme område. McChord basen
erklærede overfor pressen, at de glødende objekter blot var lyskugler
med faldskærm, stammende fra en øvelse fra det nærliggende Fort
Lewis. Informationsofficeren fra Fort Lewis sagde imidlertid, at ingen
sådan aktivitet fandt sted den aften.
Måske er den mærkeligste udvikling i dette særlige tilfælde dette:
1. Tropper blev hurtigt rekvireret fra Fort Lewis for at afspærre
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området.
Andre
militærpersoner
interviewede
beboere
nær
nedstyrtningsområdet og advarede dem mod at fortælle noget som
helst, der havde med nedstyrtningen at gøre.
2. Piloten havde over radioen meddelt, at flyet var blevet ramt af
noget... eller havde ramt et eller andet. En del af halepartiet var blevet
revet af flyet og fandtes senere på højene på den nordlige side af Mount
Ranier, flere kilometer fra nedslagsstedet.
De oprindelige ”flyvende tallerkener”, som de kaldtes, var
øjensynligt skiveformede fartøjer, som ikke førte lys; men omkring 1950
var der mange rapporter om blinkende blå eller grønne lys på toppen af
kuplerne på disse indretninger, og i nogle tilfælde rapporteredes
blinkende lys både over og under fartøjet; det vil sige både top og
bundlys. Vi kan kun spekulere os frem til, hvorfor denne ændring fandt
sted; men et ønske om at undgå kollission synes at være den eneste
logiske slutning; i det mindste efter vor tankegang.
Før vi forlader dette foruroligende aspekt af UFO problemet, er der
endnu et tilfælde, der er gransken værd.
I militæret er betegnelsen for det kendte tomotorers Convair fly C
131D, og det var i en maskine af denne type, Major i luftvabnet Mervin
Stenvers fløj om aftenen den 22. juli 1956. Stenvers, der var en veteran
med flere tusind flyvetimer bag sig, fløj i en højde af 4.800 meter i
nærheden af Pixley i Californien.
Han fortalte senere journalisterne (før han fik mundkurv på), at
flyet pludselig rystede og blev smidt til højre efter at have fået et
frygteligt pust af en eller anden art. Før Major Stenvers kunne nå at
reagere, stak Convair'en næsen nedad og foretog en stejl dykning.
Stenvers kæmpede med styregrejerne næsten 3.000 meter, før han
kunne kontrollere flyet igen, og af den måde, det reagerede på, vidste
han, at det var blevet alvorligt beskadiget.
Major Stenvers fortalte over radioen, at flyet var blevet ”ramt af en
flyvende tallerken” og bad om tilladelse til at foretage en nødlanding
ved lufthavnen Bakersfield.
Da han havde fået det molesterede fly bragt sikkert ned på jorden,
stod journalisterne, der havde fået et vink fra lufthavnsmyndighederne,
parat. De tog billeder af det slemt medtagne haleparti. Flyverne, og
blandt dem Major Stenvers, gav udtryk for deres undren over, at de var
kommet ned med livet i behold. Aviserne bragte billederne og citerede
en iøvrigt uidentificeret talsmand fra luftvabnet, der udtalte:
”Øjensynligt ramte et eller andet maskinen ovenfra. Vi ved endnu
ikke, hvad det var.”
Et menigt besætningsmedlem var blevet såret, da han, mens
Convair'en foretog sit ondartede dyk, blev slynget omkring. Resten af
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besætningen undslap på mirakuløs måde.
Stillet over for det problem at skulle bortforklare Major Stenvers
første radiorapport om, at han var blevet ramt eller selv havde ramt
noget  og med den slemt beskadigede hale, hvis overflade tydeligvis var
blevet bøjet nedad af et frygteligt stød  bekendtgjorde luftvåbnet for
sigtigt, at nogle nitter havde arbejdet sig løse i halepartiets metalhud.
Luftstrømmen havde tvunget metallet bagud og nedad så voldsomt at
Major Stenvers fejlagtigt havde troet, at et eller andet havde kollideret
med hans fly.
Denne
”forklaring”
viser
en
betragtelig
genialitet
og
forestillingsevne. Convair fly har fløjet flere hundrede millioner km på
kommercielle luftruter i dette og andre lande, og jeg kunne ikke finde
een eneste beretning om et uheld af denne art, der var overgået nogen
Convair nogen sinde, indbefattet datoen den 22. juti 1956 over Pixtey i
Californien.
Kynikere må gerne betragte denne foreslåede ”forklaring” som
hidrørende  ikke fra selve luftvåbnet  men
den afdeling, der har stående ordrer til at føre offentligheden bag
lyset  en gruppe mænd, der undertiden benævnes HotAir Force. (Eller
”The Hawks”  ”Høgene”. red.).
Måske gør de deres bedste; men det er dog næppe noget at prale af.
”... og endeligt, intet fysisk eller materielt bevismateriale,
ikke engang den mindste lille stump af en såkaldt 'f1yvende
tallerken' eller et rumskib er nogen sinde blevet fundet.”
 USAF "NEWS RELEASE" af 19. januar 1961. ”Jeg viste
Admiral Knowles det lille stykke af en flyvende tallerken,
som U.S. Air Force havde været så venlige at låne mig til en
undersøgelse. Det var i juli 1952.”
 WILBERT B. Smith, leder af det officielle canadiske
UFO forskningsprogram.  November 1961.
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4. SAML STUMPERNE OP
Den erklæring, at De Forenede Staters Militær ”intet fysisk bevis har
for, at UFOerne eksisterer”, er gang på gang blevet udstedt af
censurgruppen i Pentagon.
Som så mange andre erklæringer fra samme kilde er denne givet i
overensstemmelse med de regulativer, som skal hindre indrømmelse af
blot en antydning af, at UFOerne eksisterer. Ved simpelthen at
identificere et hvilket som helst fysisk bevismateriale med noget andet,
af public relation grunde, når man let til en benægtelse af fysisk
bevismateriale, der har forbindelse med UFOer.
Varmebølgerne og de elektromagnetiske virkninger er flygtige faser,
som let kan afvises. Hullerne, de brændende buske og de smeltede
glasrester, der er fundet på nogle af landingsstederne (f. eks. Socorro i
New Mexico) kan let udlægges som værende noget helt andet  eller slet
intet overhovedet  i de offentlige beretninger.
Hvis vi, når vi har med fysisk bevismateriale at gøre, vil begrænse os
ti1 kun at have med ”isenkram” at gøre  d.v.s. brudstykker eller
stumper, der er set eller vides at komme fra UFOer  så er det en helt
anden historie. Og den ligger ikke på linje med de offentlige
benægtelser. Der er så vanskelige tilfælde som det med ejeren af en
ranch i nærheden af Roswell i New Mexico, som ringede til sheriffen og
fortalte, at et flammende, skiveformet objekt var passeret over hans hus
i lav højde og var styrtet ned og brændt ud på en bakkeskråning inden
for synsvidde fra hans hus. Sheriffen tilkaldte militæret; militæret kom
omgående. Journalisterne fik ikke lov til at komme ind i området.
Imidlertid frigav regeringen en uge senere et billede til offentliggørelse,
hvorpå man så en tjenestemand holde en kassedrage i vejret; fra
dragens bund dinglede en aluminiumsskive på størrelse med en stor
stegepande. Dette, forklarede den officielle rapport, var en indretning,
der blev holdt oppe af dragen, og som anvendtes til afprøvning af
radarudstyr ved at lade signalerne returnere fra stegepladen. Og dette,
fik vi at vide, var det, der i den grad havde ophidset ranchejeren. Vi fik
imidlertid IKKE at vide, hvordan der gik ild i den påståede drage 
heller ikke hvorfor militæret afspærrede området, medens de
inspicerede vraget af en udbrændt kassedrage med den dertil fastgjorte
uantændelige stegepande.
Dette var de ”flyvende tallerkeners” lykkelige dage, og ingen  eller
næsten ingen  stillede spørgsmål angående så meningsløse erklæringer
som den netop citerede. Hvad der virkelig blev fundet på den mark, ved
jeg ikke. Og de, der virkelig ved det, har ikke lov til at diskutere det 
offentligt.
49

Lad os prøve at kigge på et tilfælde, hvor resultaterne virkelig ER
kendt, hvor UFOstumperne blev samlet op og analyseret, og hvor
resultatet af analysen blev offentliggjort. Det fandt sted i Campinas i
Brasilien om eftermiddagen den 14. december 1954  det store UFO år i
Brasllien.
Campinas med en befolkning på omkring 250.000 ligger inde i landet
i den sydøstlige del af Brasilien. På den netop omtalte dato blev mange
mennesker opmærksomme på tilsynekomsten af tre skiveformede
objekter, af hvilke den ene forekom at være i vanskeligheder. Denne
skive svingede voldsomt og syntes ude af stand til at holde sig oppe. De
andre to skiver kredsede langsomt om den, som om de forsøgte at
hjælpe, men var ude af stand dertil.
Da den svingende skive var dalet til en højde af omkring 90 meter,
hørte mange vidner svære, dundrende lyde, der antagelig udgik fra
denne specielle skive, efter. som lydene syntes at komme i takt med de
nu og da forekommende svingninger.
De andre to skiver kom nu meget nær på det syge medlem af trioen.
Den tredje skive hældede voldsomt og begyndte at bevæge sig fremad i
korte stød. Samtidig med at dette foregik, flød en tynd strøm af noget
sølvglinsende flydende ned fra et eller andet sted under skiven. Et øje
blik efter kom skiven på ret køl igen med en dyb brummende lyd... og
alle de tre mærkelige objekter begyndte at hæve sig og forsvandt snart i
skyerne.
Myndighederne foranstaltede straks en eftersøgning i det område,
hvor det sølvagtige materiale fra UFOen var rapporteret faldet ned. De
fandt metalstænk på tagrygninger, fortove, gader og i et tilfælde på tøj,
der havde været hængt til tørre. Der var et par hundrede gram af denne
substans (intet nøjagtigt tal blev nogensinde røbet), og den brasilianske
regering overtog den.
Ved en pressekonference nogle uger senere indrømmede en talsmand
for regeringen, at materialet var tin, men røbede ikke meget andet;
måske fordi materialet var kommet i det brasilianske luftvåbens
besiddelse, og denne forsvarsgren benægtede heftigt UFOernes
eksistens. Imidlertid faldt ikke alt metallet i hænderne på
embedsmændene. Nogle få dele, som var blevet samlet op, før området
blev afspærret, blev analyseret af en kemiker, dr. Risvaldo Maffei, som
fortalte journalisterne, at materialet virkelig var tin, der indeholdt ca.
10 % andre metaller, som han ikke identificerede, bortset fra at han
fortalte, at de ikke var stoffer som antimon, jern eller andre almindelige
urenheder. Dr. Maffai sagde også, at han var ude af stand til at afgøre,
hvordan eller til hvilket formal tinnet var blevet brugt. Det var ikke
radioaktivt.
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Manglen på forhøjet radioaktivitet synes at udelukke den mulighed,
at tinnet var blevet brugt som smøremiddel i en eller anden
atomkraftkilde, hvor de meget høje temperaturer kunne kræve en
sådan væske.
Men det var tin, og det kom fra en UFO, og efter at UFOen havde
skilt sig af med det, var UFOen i stand til at fungere igen, øjensynligt
uden at de besværligheder fortsatte, som var gået forud for udskillelsen
af det smeltede metal.
Det var fysisk bevismateriale, samlet op i nærværelse af utallige
vidner, og næsten alt sammen konfiskeret af det brasilianske luftvåben
gennem lokale militære myndigheder. Dersom vort luftvåben ikke
erhvervede sig noget af dette fysiske bevismateriale, ville det enten tyde
på en mærkelig ligegyldighed fra deres side  eller at de allerede havde
mere, end de behøvede  bare ikke til offentliggørelse.
Den 14. september 1957 rapporterede Ibrahim Sued, lokalredaktør
for Rio de Janeiro avisen »O GLOBO«, at han havde modtaget adskillige
brudstykker, der var blevet samlet op, da et skiveformet objekt var
eksploderet i nærheden af stranden ved Ubatuba, Sao Paulo. Vidnerne
rapporterede, at skiven dykkede ned mod havet med en fantastisk
hastighed, da den pludselig vendte, steg ca. 100 meter, rystede og
eksploderede i en byge af skinnende brudstykker. Nogle af stumperne
var faldet på så lavt vand, at vidnerne havde kunnet samle dem op.
Disse, sagde Sued, var de stumper, han havde modtaget.
Dr. Olavo Fontes, der repræsenterede APRO, sikrede sig tre af disse
brudstykker fra avisen. De var små (på størrelse med en krone eller en
anelse mindre). De var meget ujævne på overfladen (som slagger) og
bemærkelsesværdigt lette.
Den efterfølgende metallurgiske undersøgelse, der blev foretaget af
dr. Luisa Barbosa ved den spektografiske sektion i Brasiliens
laboratorium for mineralproduktion, viste, at stumperne bestod af
kemisk rent magnesium.
Normalt ville brændende magnesium ikke kunne slukkes ved at
blive dækket med vand; men hvor der som i dette tilfælde var store
mængder af vand og små metalstykker, ville vandet optage varmen fra
det brændende metal så hurtigt, at det snart ville kvæle flammen.
Dette er muligvis forklaringen på prøvernes slaggelignende overflade 
og magnesiet selv, der brændte i luften, kunne forklare de strålende
stumper, der blev rapporterede af vidnerne til den oprindelige
eksplosion.
Dr. Fontes sendte de tiloversblevne stykker til APRO, og denne
organisation tilbød De Forenede Staters Luftvåben metalstykkerne til
undersøgelse eller analysering eller til begge dele, forudsat at APRO
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kunne have en kvalificeret videnskabsmand tit stede ved undersøgelsen
tit at vurdere og forklare resultaterne for APRO.
Der fulgte nu en lang brevveksling mellem APRO og luftvåbnet; men
udgangen blev, at luftvåbnet var positivt stemt for analysen; men
absolut uvillig til at lade nogen udenforstående være til stede under
selve analysen.
Eftersom kemisk rent magnesium var en laboratoriesjældenhed i
1957, kan luftvåbnets interesse have været slet og ret akademisk.
Men deres beslutning om at afstå fra analysen i stedet for at dele
resultaterne med APRO tyder på, at deres interesse var baseret på
noget mere væsentligt end det at få lov til at undersøge et usædvanligt
stykke metal. Hvis UFOer ikke eksisterer, hvad havde luftvåbnet så at
tabe?
(En detaljeret beretning om denne hændelse, der indbefatter søgen
efter vidnerne på strandbredden, kan læses i den APRO afhandling, der
er opført i tillægget til denne bog.  F. E.).
Hvad ville der mon ske, om myndighederne skulle finde en
nedstyrtet UFO  eller dele af et sådant fartøj? Ville det officielt blive
identificeret som en kassedrage med en stegepande i halen? Ville det
blive identificeret som et almindeligt metal som for eksempel tin, og
intet mere? Ville man indrømme, at det var et sjældent stof, måske så
sjældent som det rene magnesium i 1957, men værende så interessant,
at ingen, der ikke tilhørte Pentagon, kunne være til stede, mens det
blev undersøgt?
Eller hvad ville der ske, hvis den fulde historie slap ud, før
censorerne kom ind i billedet?
Måske vil episoden ved Spitzbergen kunne tjene som eksempel. (Jeg
tager denne rapport fra »STUTTGARTER TAGEBLATT« af 5.
september 1955, som den rapporteredes af bladets egen korrespondent i
Oslo i Norge).
Forhistorien går tilbage til 1952, da nyhedstelegrammerne
rapporterede, at norske militærpiloter havde rapporteret, hvad der
forekom at være vraget af en flyvemaskine på øen Spitzbergen.
Redningsmandskaber blev
fløjet til stedet, og den norske regering citeredes at have sagt, at de
havde fundet, ikke et fly, men et objekt, der sædvanligvis kaldes en
flyvende tallerken, slemt medtaget, men tilstrækkelig intakt til at
kunne genkendes. Eksperter fra USA og England var blevet underrettet
og inviteret til at tage del i undersøgelsen, sagde den norske talsmand.
Historien forsvandt fra nyhedstelegrammerne, som om den var blevet
sendt ud i rummet med en raket... indtil tavsheden omsider blev brudt i
1955 af en talsmand for den norske regering. Beretningen fra
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STUTTGARTER TAGEBLATT, som jeg citerer, er typisk for de utallige
blade, som bragte historien:
Oslo, Norge, den 4. september 1955:  Først nu er en
undersøgelseskommission fra den norske generalstab ved at
forberede offentliggørelsen af en rapport over undersøgelsen af
resterne af en UFO, der styrtede ned nær Spitzbergen,
sandsynligvis i begyndelsen af 1952. Komiteformanden,
Oberst Gernod Darnbyl, erklærede under en instruktion af
officerer i luftvåbnet: ”Nedstyrtningen af Spitzbergen UFOen
var af uhyre betydning. Skønt vore nuværende videnskabelige
kundskaber ikke tillader os at løse alle gåderne, nærer jeg
tiltro til, at disse rester fra Spitzbergen vil være af den
yderste vigtighed i denne henseende. For nogen tid siden
opstod der en misforståelse, da folk sagde, at denne skive
sandsynligvis var af russisk oprindelse. Den er ikke  og dette
ønsker vi at erklære med alt muligt eftertryk  blevet bygget
af noget land på denne jord. De materialer, der er anvendt ved
dens konstruktion, er fuldstændig ukendte for alle de eks
perter, der tog del i undersøgelsen.”
Efter Oberst Darnbyls udsagn vil undersøgelseskommis
sionen ikke offentliggøre en fuldstændig rapport, ”før nogle
sensationelle kendsgerninger er blevet diskuteret med
amerikanske og britiske eksperter. Vi burde røbe, hvad vi har
fundet ud af, eftersom malplaceret hemmelighedsfuldhed
kunne skabe panik.”
Sekonløjtnanterne Brobs og Tyllesen, som siden be
givenheden ved Spitzbergen har gjort tjeneste som
specialobservatører i de arktiske egne, rapporterer, at
flyvende skiver er landet i polaregnene adskillige gange;
hvilket er i modstrid med oplysninger, der stammer fra
amerikanske og andre kilder. Løjtnant Tyllesen udtalte: ”Jeg
tror, at Nordpolsegnene tjener som luftbase for de ukendte,
særlig under snestorme, når vi andre tvinges tilbage til vore
baser. Jeg har set dem lande og starte igen ved tre forskellige
lejligheder. Jeg bemærker, at de efter at være landet udfører
en hurtig rotation omkring skiven. En stålende lysglød, hvis
intensitet varierer med hastigheden under landingen eller
starten forhindrer, at man kan se noget som helst af, hvad der
sker bag dette lysgardin eller på eller inden i selve objektet.”
Citatet af Oberst Darnbyls udtalelse, hvor der hævdes, at
eksperterne var ude af stand til at identificere materialerne i den
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nedstyrtede UFO, kommer som en overraskelse for mig, eftersom dette
er den eneste gang i løbet af nitten års forskning og rapporter om disse
emner, at jeg har fået en sådan erklæring fra en troværdig kilde.
Yderligere var han afgjort i en sådan position  formand for den gruppe,
der ledede undersøgelsen, at han vidste, hvad han talte om.
Den erklæring, Barnbyl kom med angående den falske identifikation
af UFOen som værende af russisk oprindelse, var faktisk en næse til en
eller anden i Pentagon. Nyhedsbureauer citerede en uidentificeret
”Pentagon Talsmand”, der skulle have sagt, at den fundne skive bar
mærker, som fortalte, at den var blevet ”Made In The Sovjet Union”.
Hvis dette var sandt, hvorfor afslog ”talsmanden” da at hægte sit navn
på historien? Hvis den virkelig var sand, kunne han ikke være blevet
afvist. Men hvis hans historie var forkert, som formanden for den
norske komite siger, er det let at forstå, at historien blot udgjorde en af
en lang række falske ”forklaringer”, som er udgået fra Pentagon,
øjensynligt for at bluffe og vildlede den amerikanske offentlighed med
hensyn til UFO fænomenernes virkelige eksistens, natur og
rækkevidde.
På grundlag af bevismaterialet i denne sag tror jeg, at vi roligt kan
antage, at nordmændene fandt noget særdeles usædvanligt på øen
Spitzbergen. De undersøgte det, øjensynligt uden at forstå det fuldt ud.
De forberedte en erklæring om resultatet af deres opdagelser, i hvilken
de konkluderede, at objektet var af ikkejordisk oprindelse. De
tilbageholdt den offentlige erklæring, indtil de havde haft samråd med
De Forenede Stater og England. U.S.A. var gået ind for en streng
hemmeligholdelsespolitik i dette spørgsmål, der gennemførtes i kraft af
censur regulativer af 1951; England havde indført en politik om
hemmeligholdelse af UFO sager under den store europæiske ”bølge” i
1954. Derfor diskuterede Norge i 1955 med to af de ledende
repræsentanter for UFO benægtelserne om den foreslåede frigivelse af
denne information, som ville have afsløret falskheden i både den
amerikanske og britiske officielle stillingtagen.
Det er ikke synderlig vanskeligt at nå til den konklusion, at
nordmændene aldrig frigav den fulde rapport på grund af det råd, de
modtog af to af deres bedste kunder. Da jeg i 1964 skrev til et medlem
af den norske undersøgelseskommission, som havde behandlet
Spitzbergen sagen, modtog jeg efter fire måneders forløb et gådefuldt
svar: ”Jeg beklager, at det på dette tidspunkt er mig umuligt at besvare
Deres spørgsmål.”
Kunne han da ikke besvare mine spørgsmål på et senere tidspunkt?
Jeg modtog intet svar på denne forespørgsel.
Jeg er ved at komme mig oven på dette chok.
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Jeg har ved adskillige lejligheder i denne bog nævnt navnet påden
videnskabsmand, som ledede det canadiske UFO forskningsprogram 
Wilbert B. Smith fra Ottawa, B.A.Sc., M.A.Sc. P. ingeniør, inspektør for
”Radio Regulations Engineering” for den canadiske regering. Det op
rindelige canadiske program blev startet for om muligt at duplikere
UFOernes flyveegenskaber gennem udviklingen af en skive, der blev
drevet frem af et eller andet elektrisk felt. I 1953 blev dette projekt
opgivet som uigennemførligt på grund af vort nuværende teknologiske
stade, og programmet blev fuldstændig helliget studiet af UFOer. Det
var næppe noget rent tilfælde, at denne beslutning blev taget blot få
måneder efter, at i snesevis af Uidentificerede Flyvende Objekter havde
sværmet over Washington, D.C. Man var under pres, både i Canada og i
De Forenede Stater.
Det skete på en af disse hektiske nætter over Washington at et
militært jetfly fik låst sin radar fast på en af UFOerne, hvorefter han
sendte en maskingeværbyge mod den. Han observerede, at et glødende
brudstykke løsnede sig fra skiven og faldt til jorden. Piloten mærkede
sig stedet så nøjagtigt, det var ham muligt, hvorefter han underrettede
hovedkvarteret. Jordmandskab gennemsøgte området i en tæt kæde og
fandt brudstykket på en mark.
Til alt held for offentligheden sluttede det låg af censur, der blev
smækket på efter UFObegivenhederne over Washington i 1952, ikke
lufttæt på tidspunktet for denne hændelse, og Kommandørløjtnant
Frank Thompson fra flådedepartementet bekræftede, at man havde
fundet brudstykket. (Se side 272 i The Flying Saucer Conspiracy af
Major D. E. Keyhoe). Brudstykket var efterhånden blevet kværnet til
småstumper; men den originale analyse, der blev foretaget af flåden
havde ikke, erfarede Keyhoe, kunnet bestemme, om materialet var
kunstigt eller blot en del af en ukendt type meteorit. Flåden
indrømmede, at det senere var sendt til W. B. Smith i Ottawa til
nærmere undersøgelse.
Forsvarsdepartementet har hyppigt benægtet, at det ejer stumper
eller dele af UFOer, og lignende benægtelser er regelmæssigt blevet
udsendt af luftvåbnet. Faktisk har jeg i min besiddelse en af disse fra
den 19. januar 1961, som lyder: ”ikke engang den mindste stump af en
såkaldt 'flyvende tallerken' er nogensinde blevet fundet.”
Læg her igen mærke til det drilagtige ordvalg, beregnet til at
spænde ben for de uforsigtige. Uidentificerede flyvende objekter nævnes
ikke  erklæringen indeholder blot en påstand om, at de aldrig har
fundet noget af en genstand, som officielt ikke eksisterer. Fra
censorernes standpunkt en snu, men sikker påstand.
Det var, at dømme efter pressemeddelelserne i 1952, at den UFO,
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der rapporteredes nedstyrtet på Spitzbergen, blev fundet af det norske
luftvåben. Dette gør det imidlertid ikke af med forsvarsdepartementets
påstand, eftersom de kunne antage det standpunkt, at de kun henviste
til mangelen på sådant bevismateriale i deres egen besiddelse.
Blev et sådant brudstykke revet ud af en UFO i løbet af juliaugust
aktiviteten over Washington i 1952  og dersom det var tilfældet, hvad
var det så, og hvad blev der af det?
Wilbert Smith talte over emnet ”De Uidentificerede Flyvende
Objekter” ved en canadisk regional konference, der afholdtes af
”Illuminating Engineering Society” i Ottawa den 11. januar 1959. Han
udtalte: ”Diverse effekter vides at eksistere, men bliver sædvanligvis
hemmeligholdt for offentligheden.”
Mr. Smith kan meget vel have kvalificeret sig til at være en autoritet
med denne bemærkning; thi det blev sagt, at han skulle have modtaget
det brudstykke, man var kommet i besiddelse af med hjælp af omtalte
jetfly. Men var denne rapport saglig  og hvis den var, hvordan skulle
man få den bekræftet, hvis den kunne bekræftes?
Denne gåde optog utallige interesserede parters tid og
opmærksomhed; men åbenbart gjorde ingen af dem noget alvorligt
forsøg på at løse den. Dette job blev sluttelig overtaget af to tålmodige,
grundige og utrættelige forskere, som allerede havde ydet adskillige
større bidrag på dette område, C. W. Fitch fra Cleveland, Ohio, og
George Popovitch fra Akron, Ohio.
De arrangerede et interview med Mr. Smith, og de gjorde sig den
ulejlighed at optage, hvad der blev sagt, på bånd. Takket være dem har
jeg en kopi af dette bånd; og det er fra denne kilde, det følgende er
taget.
Interviewet fandt sted i november 1961.
Fitch: Har De nogen sinde selv haft nogen af disse diverse effekter i
hænde, sir?
Smith: Ja, og ikke så lidt endda. Vor canadiske forskningsgruppe
har modtaget en meget mærkelig metalmasse... den blev fundet inden
for nogle få dage efter den 1. juli 1960. Der er omkring halvandet ton af
det. Vi har foretaget et mægtigt stykke detektivarbejde med dette me
tal. Vi har fundet frem til, hvad det ikke kunne være. Vi er i besiddelse
af noget, der ikke blev bragt her til Jorden med hverken fly, bad eller
helikopter. Vi mener, at det, vi har, er en del af en meget stor
indretning, som kom ind i dette solsystem  vi ved ikke hvornår  men
det havde opholdt sig i verdensrummet i lang tid, før det nåede Jorden.
Dette kan vi sige, fordi der befinder sig mikrometeoritter i dets
overflade. Men vi ved ikke, om dette skete for nogle få år siden  eller
om det ligger nogle hundrede år tilbage.
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Fitch: De mener altså, at De har omkring halvanden ton af et
metallisk stof af ukendt oprindelse?
Smith: Korrekt. Lige i øjeblikket er vi kun i stand til at spekulere
derover  og det har vi gjort i stor stil. Vi har det, men ved ikke, hvad
det er.
Fitch: Er De en ven af Admiral Knowles, Mr. Smith?
(Kontreadmiral H. B. Knowles fra den amerikanske flå
de. Pensioneret).
Smith: Ih, ja. Admiral Knowles og jeg har været gode venner i
mange år.
Fitch: Jeg har fået fortalt af en fælles ven, at De i 1952 viste
Admiral Knowles et stykke af en flyvende tallerken. Er den erklæring
korrekt, sir?
Smith: Ja, den er korrekt. Jeg besøgte Admiral Knowles, og jeg
havde et stykke med mig, som var blevet skudt ud af en lille flyvende
tallerken nær Washington i juli samme år  1952. Jeg viste admiralen
det. Det var et stykke metal, der var ca. dobbelt så stort som Deres
tommelfinger, og som var blevet udlånt til mig for et meget kort
tidsrum af Deres luftvåben.
Fitch: Er dette det eneste stykke, De har haft i hænde, som afgjort
havde været en del af en UFO, Mr. Smith? Smith: Nej, jeg har haft med
adskillige stykker af disse effekter at gøre.
Fitch: På hvilken måde, hvis der er nogen, adskiller de sig fra de
materialer, vi kender?
Smith: Almindeligvis ligger forskellen blot i, at de er meget hårdere
end vore egne materialer.
Fitch: Hvad med dette særlige stykke fra UFOen ved Washington...
adskilte det sig fra konventionelle materialer? Var der noget
usædvanligt ved det, sir?
Smith: Tjah, historien er denne: Piloten jagede en glødende skive
med en diameter på omkring 60 cm.
Fitch: Undskyld afbrydelsen; men sagde De virkelig 60 cm?
Smith: Det stemmer. Jeg fik at vide, at skiven glødede og var ca. 60
cm i diameter. En glødende luns fløj af, og piloten så den gløde hele
vejen ned mod jorden. Han rapporterede over radioen, og jordmandskab
skyndte sig hen til stedet. Tingesten glødede stadig, da de fandt den en
time senere. Hele stykket vejede omkring 450 gram. Det stykke, der
blev lånt ud til mig, udgjorde ca. en tredjedel heraf. Det var blevet savet
af.
Fitch: Hvad viste analysen?
Smith: Der var jernstøv  tingesten var i virkeligheden en matrice af
magnesium orthosilikat. Matricen havde et stort antal  i tusindvis  af
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15 micron store kugler spredt omkring inden i sig.
Fitch: De siger, at De måtte returnere det  leverede De det tilbage
til luftvåbnet, Mr. Smith?
Smith: Ikke til luftvåbnet. Meget højere oppe.
Fitch: Til C.I.A.?
Smith (klukler): Beklager, mine herrer, men jeg bryder mig ikke om
at gå længere. Jeg kan kun fortælle Dem, at det kom i hænderne på en
højt klassificeret gruppe. Identitetsproblemet må De selv løse.”
I lyset af denne erklæring af den mand, som ledede det canadiske
forskningsarbejde på. UFO området  en samvittighedsfuld, modig og
respekteret videnskabsmand
kan det være, at forsvarsdepartementets og luftvåbnets påstand om
ikke at besidde noget stykke fra UFOer holder stik. Kan være, at
brudstykkerne er taget ud af hænderne på dem efter specielle
instruktioner fra den samme høje instans, som i første omgang indførte
censurbestemmelserne. Det at tage bevismaterialet i besiddelse ville
netop retfærdiggøre den offentlige erklæring om, at dem, der udstedte
erklæringerne, ikke ejede bevismateriale.
Dette kunne naturligvis synes at være et spørgsmål om ord; men når
kortene til slut blev lagt på bordet, ville man kunne vise, at sådanne
erklæringer bogstaveligt talt Var sande, selvom de fordrejede
betydningen for at opnå denne virkning.
Smith sagde, at den tingest, brudstykket var blevet skudt ud af, var
en skive på 60 cm. Det må have været en anvendelig indretning, for den
størrelse UFOer er blevet rapporteret før  og ville blive rapporteret
igen og igen.
I januar 1966, for at være nøjagtig.
”Vi er interesserede i sandheden vedrørende obser
vationerne og er fuldt ud klare over vor forpligtelse til at holde
offentligheden underrettet om sådanne sager.”
 BREV fra Richard Horner, andensekretær i luftvåbnets
forsknings og udviklingsafdeling, 3. juli 1958.
”... Den offentlige udbredelse af data vedrørende
Uidentificerede Objekter... er imod luftvåbnets politik og
regulativer.”
 BREV fra Kaptajn G. H. Oldenburgh, informationsofficer
ved Langley (Va.) luftbasen, 23. januar 1958.
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5. NOGLE KLASSISKE TILFÆLDE
Nitten års rapporter fra hele jordkloden har skabt en ophobning af
titusinder af tilfælde, i hvilke øjenvidnerne beskriver en mangfoldighed
af usædvanlige objekter, der bevæger sig på sælsomme måder. Som
luftvåbnet udtrykkelig slår fast, så er det ikke vanskeligt at uddrage
den konklusion af beskrivelserne, at en høj procentdel af rapporterne
faktisk repræsenterer konventionelle genstande eller tilstande, der er
set under omstændigheder, som forvirrede vidnerne.
Men dette efterlader alligevel et væsentligt antal tilfælde, hvor
kompetente vidner rapporterer objekter, der ikke let lader sig
identificere som menneskeskabte eller naturlige rumlegemer.
Disse er de klassiske tilfælde  og det er de tilfælde, vi vil beskæftige
os med på dette punkt af vort studium.
Når man behandler dette emne, plejer man almindeligvis at
medtage den fantastiske hændelse ved Fort Knox i Kentucky den 7.
januar 1948, da Kaptajn Thomas Mantell, erfaren kamppilot, mistede
livet, medens han jagede et uhyre stort sfærisk objekt, som sejlede hen
over staten Kentucky. Vi har omtalt denne hændelse, der afgjort må
betegnes som klassisk, fordi det var den første i sin art, andetsteds i
denne bog. Et andet tilfælde, vi vil udelade, omend det er værdigt til at
blive behandlet, er det med piloterne Chiles og Whitted (23. juli 1948)
fra Eastern Airlines, hvis fly, stuvet med passagerer, blev kastet om
kring af turbolensen, da de var lige ved at kollidere med et langt,
cigarformet objekt med strålende oplyste vinduer, som fejede opad for
at undgå et sammenstød. (Den officielle forklaring: En meteorit). (Med
vinduer?  F. E.). Både Mantell og ChilesWhitted tilfældene er blevet
fyldestgørende berettet mange gange; og de, der ikke har hørt om dem,
kan bl. a. finde dem i Major Keyhoes bøger.
Lad os vende vor opmærksomhed mod andre rapporter fra trovær
dige vidner, som kan give en antydning af fænomenets verdensom
spændende natur og nogle af dets usædvanligt interessante aspekter.
Kort efter midnat den 24. maj 1965 iagttog tre gæster på Hotel
Retreat, beliggende i det isolerede Eton Range omkring 67 km fra
Mackay i Australien, en besynderlig, strålende oplyst maskine af
ukendt konstruktion, som nærmede sig hotellet. Vidnerne var J. W.
Tilse, en trafikflyverveteran fra TransAustralia Airlines; John
Burgess, en australsk hærveteran fra den anden verdenskrig, og Eric
Judin, en maskinmester. De tre mænd indrømmede over for
regeringens agenter, at de var blevet forskrækkede, da det skete.
Hurgess ønskede at få fat i sin riffel og åbne ild mod objektet, men blev
forhindret deri af Tilse.
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Tilses beretning lyder:
”Dette mærkelige fartøj var ca. 270 meter fra hotellets veranda, da vi
først fik øje på det; det bevægede sig lige akkurat over nogle trætoppe.
Det havde en hel stribe søgelys, tyve eller tredive, under en cirkelrund
forhøjning. Det var solidt  havde et metallisk udseende  og var ca. 9
meter eller mere i diameter.”
Det var på dette tidspunkt, at Burgess ønskede at åbne ild mod
objektet. Tilse sagde advarende, at fartøjet muligvis kunne give svar på
tiltale, og Burgess opgav sin ide.
”Objektet bevægede sig hen over trætoppene, indtil det nåede et lille
højdedrag, hvor der var nogle åbninger eller lysninger,” vedblev Tilse.
”Det syntes at søge efter et sted, hvor det kunne lande på jorden. Alle
lysene var rettet nedad  strålende gule eller orange af farve  og, mens
vi iagttog det, landede det blidt på toppen af højdedraget. Netop da blev
lysene mattere; men lysskæret var stadig så kraftigt, at vi ikke var i
stand til at afgøre, om det virkelig rørte jorden eller blot svævede nogle
få tommer ovenover. Vi iagttog ingen bevægelse på eller omkring
objektet, som kunne stamme fra en besætning.
I ca. 30 minutter bevægede tingesten sig ikke. Vi gjorde intet forsøg
på at nærme os det, for vi var ærlig talt lidt bange for det. Så begyndte
det at hæve sig, og da det kom op over trætoppene, kunne vi under det
se tre massive ben i skæret af dets lys  benene syntes at tilhøre en type
med trebenet landingsapparatur. Hvert ben var forsynet med et lys;
men da fartøjet havde nået en højde af 90 meter, kunne vi ikke længere
se landingsapparaturet eller lysene på det. Vi antog, at denne
forsvinden skyldtes, at benene var blevet foldet sammen eller trukket
ind; men vi kunne ikke afgøre det med bestemthed  de forsvandt bare 
efter hvad vi kunne se.
I en højde af ca. 90 meter gik objektet over til vandret flyvning.
Accelerationen var hurtig, og det bevægede sig bort i nordvestlig
retning og forsvandt i natten.”
”Tidligere grinede jeg af sådanne rapporter,” tilføjede Tilse. ”Men tag
endelig ikke fejl  vi så denne tingest  vi så den allesammen. Den var
under intelligent kontrol, og det var afgjort ikke noget kendt luftfartøj.”
De tre mænd blev udførligt udspurgt af australske myndigheder,
hvis antal og grundighed kunne synes at give en antydning af, at
regeringen tillagde hændelsen betydelig vigtighed  hvilket også meget
vel kunne være tilfældet.
Forud for dette netop omtalte tilfælde indkom en anden rapport fra
om aftenen den 14. marts 1965.
Den pågældende aften havde en professionel hundetræner, James
W. Flynn fra Fort Myers i Florida, taget et par af sine kunders hunde
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ud i »The Everglades« for at træne med dem. Han slog lejr på en lille høj
og forberedte sig på at tilbringe natten der. Næste morgen kl. ca. 01 :30
blev han vækket af hundene. De iagttog et klart oplyst objekt af
ubestemmelig form, der langsomt var ved at lande i sumpen; faktisk
syntes det at være på jorden eller lige over den, da Flynn så det første
gang.
Han havde et køretøj, der er kendt under navnet ”swamp buggy”; det
var en lille let konstruktion med enorme dæk, der satte det i stand til at
bevæge sig hen over blød bund eller over vand. Flynn kørte over til det
sted, hvorfra lysene fra objektet var klart synlige. Da han nåede et
punkt omtrent 90 meter derfra, standsede han sit køretøj og
tilbagelagde resten af vejen til fods.
Flynn fortalte senere myndighederne, at han var ca. 30 meter fra
objektet, da han var det nærmest. Han beskrev det som cirkelrundt, 24
30 meter i diameter, og med de øverste tre meter optaget af fire rækker
af, hvad der syntes at være små, oplyste vinduer. Han så ingen
besætningsmedlemmer. Tingesten forekom at være skinnende og
metallisk  og dens afrundede kuppel var omkring 7½ meter høj.
Objektet hvilede på. jorden.
Flynn sagde, at han troede, det muligvis var et eksperimentalfartøj,
der var blevet tvunget ned... og han havde haft til hensigt at spørge, om
de behøvede transportmuligheder, hvilket han var i stand til at hjælpe
dem med. Han tog et par skridt henimod objektet og fandt pludselig sig
selv liggende på ryggen. Han fortalte myndighederne, at han hverken
så noget våben, noget glimt eller noget levende væsen. Men et eller
andet havde tildelt ham et lammende slag, som efterlod et gabende sår,
der krævede medicinsk behandling. Da Flynn var kommet til sig selv,
var objektet forsvundet.
Flynns karakter og retskaffenhed blev bevidnet af mange
fremstående borgere i Fort Myers, deriblandt redaktøren for byens avis.
For at bevise rigtigheden af sin rapport førte han et selskab
bestående af fremtrædende borgere og politiofficerer, og hvori også
indgik en repræsentant for NICAP, til det sted, hvor han sagde,
begivenheden havde fundet sted. De fandt på en lav høj i mosen en
kreds, som målte 22 meter i diameter, inden for hvilken græsset var
svedet. De nærmeste træer var også svedet og arrede på den side, der
vendte ind mod den afsvedne kreds.
Januar 1965 var en periode med stor UFO aktivitet og indbefattede
flere interessante landingsrapporter, af hvilke to fandt sted samme
aften i samme stat, ikke langt fra Washington, D.C.
Virginias statspoliti rapporterer, at der om aftenen den 25. januar
1965 dalede en stor, aluminiumsfarvet maskine (der mindede meget om
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den, der blev indberettet af Flynn i Everglades to måneder senere) ned
ved siden af landevejen nær Williamsburg og forårsagede motorstop i
en bil, tilhørende en ejendomsmægler fra Richmond. Efter at have
svævet lige ovenover jorden i anslåede femogtyve sekunder, steg
objektet hurtigt med et klart hørligt ”whoosh”!  og det ufrivillige vidne
kunne igen starte sin bil.
Ifølge Virginias statspoliti standsede den samme eller en tilsvarende
maskine samme aften, omtrent en halv time efter det netop omtalte
tilfælde en bil, der tilhørte en anden forretningsmand fra Richmond.
Nogle få sekunder efter at have berørt jorden nær landevejen, hoppede
objektet op i luften og rasede bort; det samme gjorde bilisten.
To nætter senere, den 27. januar, rapporterede to ingeniører i den
nationale luftfarts og rumadministration (NASA), at de havde set en
UFO med glimtende lys gå ned nær Hampton i Virginia. I en erklæring
til NICAP siger et af vidnerne, ingeniør A. C. Grimmins, at det
ukonventionelle fartøj siksakkede kraftigt, før det landede... var på
jorden nogle få sekunder… og steg derefter hurtigt ud af syne.
Et af de mest interessante tilfælde i den første måned i 1965 var det,
der fandt sted nogle få minutter efter midnat morgenen til den 12.
januar. På en gård nær Custer i Washington, ikke langt fra luftbasen
Blaine, så familien på gården en cirkelrund, glødende indretning med
en afrundet, kuppelformet overbygning lande på en snedækket mark.
Et par minutter tidligere havde luftbasens radar sporet en 9 meter stor
skive, som havde generet en bil, tilhørende en forbundspolitiofficer,
nogle få km fra marken, en oplevelse, der blev bekræftet af officeren i
en underskreven erklæring og tilsendt NICAP.
Objektet var nede på gårdens jord i en meget kort tid... men
tilstrækkeligt længe til at smelte sneen inden for en radius af 9 meter
og til at svide jorden på samme vis. Familiemedlemmer fra gården
fortalte, at luftvåbnet havde pålagt dem ikke at diskutere hændelsen
med nogen. Den svedne kreds blev øjeblikkelig nedpløjet, ligeledes efter
tilskyndelse fra luftvåbnet. Man spekulerede lidt på om nedpløjningen
blev foretaget på grund af mulig strålefare; imidlertid forekommer den
øjeblikkelige udslettelse af det synlige bevismateriale ganske logisk,
når man tager luftvåbnets ønske om at gøre en ende på diskussionen af
episoden i betragtning.
Et af de særeste tilfælde i UFOernes lange og mærkelige historie
fandt sted om eftermiddagen den 31. oktober 1958 ved byen Iguape i
Brasilien.
Iguape ligger i provinsen Sao Paulo langs bredderne af floden
Peropava, der er en bred, dovent flydende strøm, der på dette sted er ca.
4½ meter dyb.
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En snes personer fortalte siden myndighederne, at omkring kl. 14.30
blev deres opmærksomhed tiltrukket af en høj brølen ovenfra, der med
korte mellemrum blev afbrudt af metalliske, klirrende lyde. Et
skinnende, skiveformet objekt, der var ca. 5 meter i diameter og måske
1,20 meter ved centrum, bevægede sig rykvis henimod floden. Det
slingrede hen over taget af et hus, der tilhørte Mrs. Elidia Alves de
Souza; huset er bygget på en lille forhøjning i terrænet ved siden af
floden. Netop som objektet på et hængende har passerede Mrs. Alves de
Souzas hus, syntes fartøjet at prøve på at dreje, men var åbenbart ikke i
stand dertil; thi det ramte stammen af et palmetræ og fræsede en dyb
fure i træet.
Alle vidnerne, en del erhvervsfiskere medregnet, som stod direkte
foran objektet, var enige om, at sammenstødet med træet fik objektet til
at bevæge sig endnu mere ubehjælpsomt. Det tippede den ene side opad
og syntes at prøve på at stige... så røg det sidelæns, måske 9 meter.
Brølende og klirrende hang det glødende objekt over floden nogle få
sekunder, så krængede det brat over og dykkede ned i vandet.
Politiet (og senere militæret) forhørte alle  tolv personer i alt  som
havde set det mærkelige objekt dykke ned i vandet. Alle beretninger
sagde samstemmende, at da tingesten berørte vandet, kom der en
hvislende lyd, som om objektet havde været rødglødende  men det bør
bemærkes, at der ikke opstod damp. Den hvislende lyd måtte skyldes
en anden faktor end netop hede. Da objektet sank ned i floden, steg der
store bobler op. Disse kom givetvis fra flodbunden; thi på få sekunder
blev det strømmende vand yderst mudret. Det fortsatte med at syde på
denne måde i mere end en time på det sted, hvor objektet sidst var
blevet set. I mellemtiden havde erhvervsfiskerne, som havde overværet
dette uhyggelige syn, drevet stager ned i flodbredden, så objektets
position kunne bestemmes ved triangulering.
Nået frem til den syvende november var der en mangfoldighed af
udstyr og eksperter på åstedet: der var minesøgere, sonarudstyr,
frømandsudstyr, lange sonder til at ”føle” sig frem med i det tre meter
dybe mudder og slam på bunden, søgelys og så naturligvis almindeligt
dykkerudstyr. Dag og nat varede eftersøgningen ved, samtidig med at
pressefotografer arbejdede døgnet rundt for at holde deres aviser
løbende orienteret.
Objektet blev ikke fundet. Det er uvist, om det lykkedes det at
undslippe ved at bevæge sig opad eller nedad floden i ly af mørket 
eller om det simpelthen sank dybt ned i flodens bløde, mudrede bund.
Men enhver mulig anstrengelse blev gjort for at finde det  i en to ugers
forskning, der var så grundig, at det forekommer usandsynligt, at
tingesten kunne have undgået opdagelse, hvis den stadig havde været
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der.
(Mange sydamerikanske aviser havde korrespondenter på stedet,
deriblandt »ANACIO« fra Sao Paulo og »DIARIO DA NOlTE«, Sao
Paulo. Dersom De forstår portugisisk, er disse blades dækning af denne
sære tildragelse glimrende læsestof.  F. E.).
Efter en intensiv efterforskning, som kun gav skuffelse, pakkede
dykkerne deres udstyr sammen og rejste bort. Men vi bør ikke glemme,
at regeringsmyndighederne lod toppen af palmetræet ved siden af
floden omhyggeligt skære af... og fjernede dermed den fure, som alle
vidnerne svor på var blevet dannet af det objekt, der var forsvundet i
den mudrede Peropava flod.
Moderne videnskab kan udlede meget af et sådant stykke
bevismateriale. Eftersom de manglede selve objektet, tog videnskabs
mændene sig af beviset for, at det havde været der.
For at undersøge en lidt anden type af tilfælde med troværdige
vidner skifter vi scene til en øde landevej nær Pretoria i Sydafrika.
Klokken er lidt over midnat den 16. september 1965. To erfarne
politiofficerer, John Lockem og Koos de Klerk, kører langsomt henad
den asfalterede landevej mellem Pretoria og Bronkhorstspruit på en
rutinepatruljering.
Den var rutine, indtil de kom omkring et sving på en skovbevokset
strækning, og deres lygter afslørede et kæmpestort, skinnende objekt,
der blokerede vejen. Lockem slog bremserne i. Begge aflagde senere ed
på, at tingesten var kobberfarvet, skiveformet og ca. 9 meter i diameter.
Den lave, afrundede kuppel syntes at gløde svagt. Hele objektet var
klart synligt, og det hvilede ubestrideligt på landevejen.
Ca. 10 sekunder efter, at politibilen var rendt på det mærkelig fartøj,
sprang det i vejret med en brølen, idet det hævede sig på to jetflammer,
der, som officererne fortalte, strømmede ud fra to korte rør på
undersiden.
Heden fra udstødningen var så heftig, at vidnerne kunne se dele af
asfalten flyve ud til siden. Og længe efter, at UFOen var forsvundet i
mørket, stod flammerne 1 meter i vejret fra den ødelagte vejbelægning.
Den officielle undersøgelse tog den mulighed i betragtning, at
politiet havde taget fejl  at nogen havde hældt en flygtig væske,
muligvis benzin, ud på vejen og antændt den, da politivognen nærmede
sig.
Denne teori måtte opgives, da en undersøgelse, foretaget af
vejingeniører, viste, at asfalten på det sted var blevet trykket sammen
og brudt af en meget tung vægt, og at gruset var blevet skilt fra asfalten
i et stærkt forbrændt område, der var knapt 2 meter i diameter. De
eksperter, der undersøgte vejens fysiske tilstand, var enige i deres
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konklusion om, at brændende benzin ikke kunne have været årsagen.
Omkring tre hundrede mennesker så skaden, og nogle af dem
fotograferede den. Avisen »DIE VATERLAND« offentliggjorde en
tegning af objektet, der var udført efter den beskrivelse, der var givet af
de to politibetjente. Den sydafrikanske regering pålagde for sent de to
officerer at ophøre med at omtale objektet. Censur er, som De kan
forstå, en international sygdom.
Oberstløjtnant J. B. Brits, distriktskommandant for det nordlige
Pretoria, fortalte journalisterne: ”Denne begivenhed betragtes som
værende af yderst hemmelig og vigtig natur. En komplet undersøgelse
af sagen er på vej på højeste plan.”
Landevejens knuste tilstand i denne sag fra Pretoria i 1965 bringer i
erindring en detalje i et tilfælde, som franske myndigheder
efterforskede ved landsbyen Quarouble. Der rapporterede en ung
metalarbejder fra BlancMisseron værkerne, den 34 år gamle Marius
Dewilde, en oplevelse, som faktisk satte mange andre, der i andre år og
i andre egne af verden har efterfulgt den, i skyggen.
Kort sagt fortalte Dewilde myndighederne, at han var gået i seng
klokken ca. 22.15, som han plejede, om aftenen den 10. september 1954.
Få minutter senere begyndte hans hund at hyle, og Dewilde stod op for
at undersøge sagen. Han trak sine bukser på og gik ud medførende en
lommelygte. Hunden kom kravlende hen til ham, en ret usædvanlig
opførsel af dette dyr.
Dewilde fortalte myndighederne, at han kunne skimte en stor, mørk
masse i svag silhouet mod de nærliggende jernbanespor. Han opfangede
fodtrin og tændte lygten. I dens lysstråle og ikke over 6 meter fra ham
stod to meget små, menneskelignende skabninger. Han beskrev dem
som værende ca. 105120 cm høje. De bar en slags skinnende hjelm,
som lignede noget dykkerudstyr, han engang havde set.
Da Dewilde begyndte at løbe tværs over sin have for at afskære
skabningerne ved at komme mellem dem og objektet på
jernbanesporene, skød en blændende klar lysstråle ud fra objektet, og
han følte sig lammet. Han fortalte politiet: ”Jeg kunne bare stå der, som
om jeg var lammet. Jeg kunne ikke bevæge mine arme eller mine ben.
Jeg kunne ikke råbe om hjælp. Jeg var hjælpeløs, mens lyset hvilede på
mig.”
Han så en slags åbning komme til syne i det mørke objekt. Et øjeblik
senere begyndte tingesten at stige langsomt lige i vejret, og skød derpå
opad med et brøl.
Så snart han var i stand til at røre sig, løb Dewilde de ca. 1½ km til
Quarouble blot for at opdage, at politiet ikke ville lytte til ham. Så tog
han til politikommissær Gouchets hjem, og han lyttede. Gouchet
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rapporterede til de rigtige franske myndigheder, og en undersøgelse
blev øjeblikkelig iværksat af politiet, forskere fra det franske luftvåben
og departementet for territorial sikkerhed.
Efter et langtrukkent forhør nåede de til den konklusion, at Dewilde
fortalte sandheden. Men hvad der var mindst lige så vigtigt var, at de
fandt fysisk bevismateriale, som interesserer os her på dette sted. På
det sted omkring jernbanesporene, hvor Dewilde havde rapporteret, at
han havde set et mærkeligt objekt hvile, fandt myndighederne fem dybe
indsnit i svellerne. Eksperter, som undersøgte mærkerne og træet i
svellerne, beregnede, at det ville have krævet et tryk på tredive tons at
skabe sådanne mærker. De fandt også ud af, at skærverne mellem
svellerne var usædvanligt skøre, som var de blevet udsat for høje
varmegrader ganske ulig de, der kunne forventes ved almindelig
jernbanedrift.
Andre vidner havde også rapporteret, at de havde iagttaget et
mærkeligt, glødende objekt i det område den samme aften... men
Marius Dewildes rapport fik af indlysende grunde myndighedernes
særlige bevågenhed.
I dette tilfælde fra 1954 har vi det fysiske bevis på overordentlig stor
vægt i forbindelse med en UFO; beretningen om et lys eller en stråle,
som kunne lamme uden at dræbe, samt en af de tidligste beretninger
om små menneskelignende skabninger, som senere skulle blive rap
porteret i forbindelse med Uidentificerede Flyvende Objekter over hele
verden.
Frankrig var vært for endnu et mærkeligt fartøj ved Marignane
lufthavnen i nærheden af Marseilles natten til den 26. oktober 1952
hvis toldembedsmand Gabriel Gachinard så det, han rapporterede.
Rapporten til hans overordnede og andre interesserede funktionærer
gik ud på, at han så et skinnende objekt glide frem mellem to af de
mørklagte hangarer. Det slog sig ned på en startbane ca. 90 meter fra
det sted, hvor Gachinard stod. Han fortæller, at det var tilspidset i
begge ender, var omkring 4½ meter langt og måske l meter tykt på
midten og havde et halvt dusin små, firkantede vinduer, hvorfra blødt
gult lys udgik. Gachinard skyndte sig henimod det for bedre at kunne
se; da han var ca. 45 meter fra objektet, udsendte det pludselig en regn
af gnister og dinglede i vejret; derefter strøg det af sted i så lav en
højde, at det kun lige smuttede over hegnet ved udkanten af
lufthavnen.
Klokken var 02.30. Gachinard var den eneste, som rapporterede
objektet, som havde været godt under den højde, i hvilken radaren
virkede.
Toldembedsmand Gachinard havde et langt dossier for udmærket
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tjeneste og var højt værdsat af sine overordnede. Efter at været blevet
udspurgt af nogle af de regeringsembedsmænd, som foretog
undersøgelsen, forandrede han kun sin beretning på et punkt. Han
sagde ikke længere, han troede, at han havde set, hvad der dengang
kaldtes en ”flyvende tallerken”  Gachinard understregede omhyggeligt,
at han havde ingen ide om, hvad han havde set.
(Til et fyldestgørende og omhyggeligt studium af dette usædvanlige
tilfælde kan jeg anbefale Dem at læse »The Truth About Flying
Saucers« af den franske matematiker Aime Michel.  F. E.).
Om aftenen den 26. februar 1959 blev en glødende gulorange skive
set i lav højde over lufthavnen i London. Et af de fire troværdige vidner
var en flyveleder i lufthavnens tårn, som iagttog tingesten på nært hold
gennem en kikkert, og som rapporterede det som et ”uidentificeret
flyvende objekt”. En officiel erklæring fra luftfartsministeriet, der blev
givet til Reuters Bureau, sagde, at samme objekt blev iagttaget
samtidigt fra hovedkvarteret for Royal Air Force ved Stanmore. RAF
beskrivelsen til luftfartsministeriet lyder:
”Et klart gult lys, der varierer i intensitet, ca. 60 meter over
jordoverfladen. Forblev på et sted i ca. 20 minutter og steg så med stor
hastighed.”
Omkring den 6. marts skete der mærkelige ting. Luftfartsministeriet
bekendtgjorde, at den glødende skive havde vist sig ikke at være noget
mere bemærkelsesværdigt end ”næsen af et civilt fly”. Hvordan det
havde kunnet svæve på et sted i 20 minutter blev naturligvis ikke for
klaret.
Londons Lufthavn, der åbenbart ikke var klar over, at fly antages at
kunne svæve, mens deres næser gløder i mørket, udsendte en erklæring
om morgenen den 6. marts. Lufthavnen påstod, at det svævende objekt
havde været ”planeten Venus, set gennem et skylag”. Lufthavnen und
lod at nævne det påståede flys næse... ej heller gav de sig af med at
forklare, hvorledes Venus bar sig ad med at komme ned i 60 meters
højde; den højde, RAF basen rapporterede at have objektet i.
Nogle særdeles kompetente vidner havde afgjort haft et meget
mærkeligt syn  næsten lige så mærkeligt som de officielle forklaringer
lød. Tilbage for luftfartsministeriet stod at forklare forklaringerne: Det
stationære lys var planeten Venus; lyset, som siksakkede op og bort for
fuld fart var ”vingelyset på et forbipasserende fly”.
Som den gode, gamle julemand slå tit udtrykker sig ”Ha! Ha! Ha!”
Idet vi forlader det kongelige engelske luftvåben, mens de forbløffede
stirrer på det sjældne syn af ”et vingelys på et forbipasserende fly”, vil
vi gå over til en anden sag og en anden lufthavn.
Tiden: Kl. 19.00 den 21. marts 1965.
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Stedet: 110 km fra Osaka lufthavn, i nærheden af Himeji, Japan.
Piloten Yoshiaki Inada medførte fyrre passagerer på det tomotorers
fly, som han fløj for Toa Airlines. I sin rapport til myndighederne
fortalte Inada, at kort efter at have passeret Himeji ”viste et klart
glødende, mystisk objekt sig ved siden af os. Det holdt et øjeblik samme
fart som flyet, derpå sakkede det agterud og forsvandt ud af syne. Så
kom det atter op på siden af os og holdt samme fart over en strækning
af 88 km, idet det holdt sig i en afstand af ca. 90 meter ud for vor
vingespids.”
Inada rapporterede, at mens objektet befandt sig nær flyet, var hans
automatiske pejler ”voldsomt påvirket”, for at bruge hans egne ord.
Anden piloten søgte over radioen at kontakte Osaka lufthavn, der lå
nogle få km forude; men flyets radio virkede ikke. Det besværlige objekt
forsvandt, da flyvemaskinen nærmede sig byen Matsuyama i Shikoku.
lnadas andenpilot, Tetsu Umathima, prøvede at opnå forbindelse
med tårnet i Matsuyama for at rapportere tildragelsen, da han hørte en
Tokyo Airlines pilot, der rasende kaldte for at rapportere, at hans fly
var blevet forstyrret af et grønligt, skiveformet objekt, som to gange
havde kredset om ham og derefter for bort. Tokyo flyet befandt sig
ligeledes i nærheden af Matsuyama og var på det tidspunkt ca. 30 km
fra Inadas maskine... så det er sandsynligt, at den samme UFO
nærmede sig begge fly inden for få minutter.
(En interessant biomstændighed ved denne sag, som blev vidt og
bredt rapporteret af både Reuter og UPI, er, at det velanskrevne
»MAINICHI DAILY NEWS« dagen efter episoden rapporterede, at et
hold amerikanske forskere allerede var på vej til Osaka for at udspørge
alle de piloter, der var indblandede i hændelsen den 21. marts. Der var
eksperter fra the Federal Aviation Agency, forsvarsdepartementet og
Palomar observatoriet. Formålet med udspørgningen, fortalte
»MAINICHI DAILY NEWS«, var at prøve på at afgøre nøjagtigt, hvad
flyverne bemærkede, da objektet var nær ved flyet. Det skete i håbet
om, at det kunne forklare ”adskillige mystiske flyveulykker”, som mu
1igvis kunne skyldes UFOer.
Oceandampere har også efter tur haft deres sag for med de
allestedsnærværende UFOer. Llandovery Castle episoden, som
berettedes i det første kapitel, har haft mange modstykker. Lad os
prøve at se på et ret nyt tilfælde, bekræftet af de højeste autoriteter i
den nation, der blev indblandet.
Om aftenen den 12. november 1963 var det argentinske
flådetransportskib Punta Medanos udsat for forstyrrelser på grund af
nærværelsen af et meget stort, uidentificeret objekt, som ledsagede
skibet i en afstand af ca. 1.600 meter. UFOen var rund af form,
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bevægede sig med konstant hastighed og gav ingen lyd fra sig. Den
førte ikke lys.
Da objektet kom transportskibet nærmest, svingede Punta Medanos'
kompasser vildt og var ubrugelige til navigation. Denne virkning
begyndte på en afstand af 1.600 meter fra det mystiske objekt.
Så snart UFOen var forsvundet, opførte kompasserne sig normalt
igen. Flådekommandøren sendte øjeblikkelig en fuldstændig rapport
over radioen til den øverstbefalende, som beordrede en fuldstændig
undersøgelse. Den efterfølgende undersøgelse fandt ikke noget galt ved
kompasserne og udelukkede den mulighed, at den bemærkelsesværdige
forstyrrelse kunne have været forsårsaget af Ubåde eller kon
ventionelle fly. De argentinske embedsmænd konkluderede, at
forstyrrelsen var et resultat af nærværelsen af et Uidentificeret
Flyvende Objekt.
Hændelsen blev indberettet i detaljer til den nationale
undersøgelseskomite for luftfænomener (NICAP) i Washington, D.C., af
kaptajnløjtnant O. R. Pagani, som af det argentinske flådesekretariat
var blevet udpeget til at undersøge sådanne sager. Kaptajnløjtnant
Pagani fik ordnet det således, så Argentinas hydrografiske
overvågningstjeneste
fremtidigt
skulle
undersøge
alle
EM
(elektromagnetiske) tilfælde, og han underrettede tillige NICAP om, at
den argentinske flåde havde indberettet femten sådanne tilfælde indtil
september 1965.
Så var der det meget interessante tilfælde med den amerikanske
kystvagtkutter Sebago om morgenen den 5. november 1957. Kaptajn
Waring sagde i sin rapport, at radarskærmen havde vist et objekt, som
rasede rundt om kutteren. Tidspunkt: 05.10. Efter at have fulgt det
uden afbrydelse, havde radarfo1kene set det standse midt i luften for sa
at pile af sted for fuld fart.
Elleve minutter efter at radaren havde vist UFOen på skærmen, var
fire mand på dækket af Sebago i stand til at se det klart med det blotte
øje: Løjtnant Donald Schaefer, kvartermester Kenneth Smith,
radiomanden Thomas Kirk og Fendrik Wayne Schottley. De beskrev
objektet som værende skinnende og cirkelrundt, og at det kunne udføre
manøvrer, der oversteg kendte flys formåen.
Heldigvis dukkede Sebago rapporten op i pressetelegrammerne, før
Pentagon blev klar over hændelsen.
(Pentagon kan muligvis på dette tidspunkt have været beskæftiget
med at få fingrene ud af maskinen. Pentagon havde netop frigivet
endnu en af sine imponerende statistiske rapporter (af den art, som
matematikere på Yale universitetet analyserede og stemplede som
falske), og i denne specielle rapport var det kludret sådan i aritmetik
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ken, at de fandt ud af, at de havde påstået at kunne forklare brøkdele af
enkelte tilfælde: F. eks. 54,9 % som fugleobservationer, 74,8 % som
balloner o.s.v.)
Men jeg må indrømme, at de besynderlige troldmænd i Pentagon var
dette nye problem voksent. De ”forklarede” omgående, at officererne og
mandskabet på Sebago ikke havdet set andet usædvanligt end et
konventionelt fly med stempelmotorer! (De ved nok  det konventionelle
stempelmaskinefly, som er lydløst... som kan stoppe i flugten... og slå
bak fra tid til anden. Har De ikke set et sådant? Bryd Dem ikke om det!
Det har luftvåbnet heller ikke). Erklæringen var måske dummere end
sædvanlig; men lad os blot huske, at med de bestående regulativer
havde ”oraklerne” intet valg: De kan kun fortælle skatteborgerne, at
disse
mærkelige
objekter
er
konventionelle
fartøjer
eller
omstændigheder (som f. eks. temperaturinversioner  O.a.). Som vi har
set, er regeringerne for visse andre nationer mere oprigtige over for de
fjolser, som betaler regningerne.
En af de mest langvarige nærobservationer kom til mit kendskab i
slutningen af 1958.
På den tid var jeg nyhedskommentator på en TVstation i
Indianapolis, der er endestation for den ene gren af Monon jernbanen.
Jeg modtog en telefonopringning fra et besætningsmedlem på det
sydgående tog nr. 91, som om aftenen den 3. oktober 1958 var på vej fra
Monon i Indiana til Indianapolis  en tur på ca. 140 km.
Togets fem besætningsmedlemmer var Herry Eckmann,
lokomotivfører; Cecil Bridge, fyrbøder; Morris Ott, bremsemester; og to
andre. De tre her nævnte var alle i førerhuset på dieselmaskinen foran i
toget  derfor var de de første, som så objekterne. Konduktør Ed
Robinson og Paul Sosby var i tjenestekupeen i bagenden af toget. De to
grupper stod i forbindelse med hinanden ved hjælp af en FMradio, ved
hvis hjælp de også kunne kontakte jernbanens ekspeditionskontor i
Lafayette.
Bridge indberettede sagen til mig, og hans beretning, som jeg
derefter optog på lydbånd, blev bekræftet af det øvrige mandskab, der
var indblandet i denne sag. Cecil Bridge er forhenværende
militærflyver med 450 flyvetimer i tunge bombemaskiner bag sig.
”Kl. ca. 03.20 fredag den 3. oktober,” sagde Bridge, ”havde toget
netop passeret den lille by Wasco  der ikke er en rigtig by, men blot en
bebyggelse omkring et krydsspor. Det var der, at vi først bemærkede
fire mærkelige lys på himlen foran os. Det var lys, der bevægede sig. I
begyndelsen lignede de ukendte stjerner; men så blev vi klare over, at
de ikke var stjerner... de bevægede sig ubestrideligt; det kunne vi alle
se.
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De bevægede sig i en slags Vformation. Dermed mener jeg, at der
ikke i virkeligheden var lys i den forreste og midterste del af
formationen, men blot de to ben med to lys i hvert ben, som dannede en
vinkel på omtrent 45° med hinanden.
Jeg tror nok, at jeg var den første, der bemærkede dem. Efter at
have iagttaget dem i omtrent 15 sekunder gjorde jeg de to andre mænd
i førerrummet, Harry Eckman og Morris Ott, opmærksomme derpå.
Også disse to mænd så dem.
Jeg er godt kendt med fly og deres karakteristiske måde at bevæge
sig på, da jeg både har været flyver og observatør. Alle vi på toget er
godt kendt med fly  vi ser dem hver nat  i dusinvis. Men disse
tingester var IKKE FLY.
De bevægede sig med en hastighed på mellem 65 og 80 km/t, da de
krydsede sporene ca. 800 meter foran os de var da bare fire, store,
matte, hvide lys.
Vi havde 56 vogne på slæb  det gav en togstamme på omkring 800
meter  og fordi lysene netop da var så lavt nede, kunne gutterne i
tjenestekupeen ikke se dem; men jeg kaldte dem over radioen og
fortalte dem, hvad vi så.
Få sekunder efter, at lysene havde passeret sporene forude, stoppede
de pludseligt  og kom lige tilbage. Denne gang rasede de af sted i østlig
retning og forsvandt af syne, mens de stadig holdt sig i lav højde, lige
over trætoppene. Jeg ville mene, at de alt i alt var ude af syne i omtrent
et minut, da de ganske pludseligt kom tilbage over sporene foran os... og
nærmede sig toget. Jeg kaldte tjenestekupeen, og gutterne der bagude
kunne nu se dem. Ekspeditionssekretæren i Lafayette kunne
naturligvis høre øs tale sammen; men han brød overhovedet ikke ind
under hele observationen.”
Bridges beretning kunne kun dreje sig om, hvad mændene i
førerhuset så. Det blev imidlertid mandskabet i tjenestekupeen, der fik
set objekterne på nært hold .under de mest usædvanlige
omstændigheder. Om aftenen den 3. oktober 1958, omtrent 16 timer
efter denne hændelse, interviewede jeg både Bridge og togkonduktøren
Ed Robinson i en TV udsendelse, som vi optog på bånd. Mr. Robinson
sagde:
”Da Cecil (Bridge) kaldte mig anden gang, var jeg allerede oppe i
kuppelen, hvorfra jeg kunne se hen over tagene på godsvognene. Jeg så
de fire lysklumper ca. 800 meter forude  hvad der svarer til togets fulde
længde. Så blev jeg klar over, at de kom hen imod os. Sosby var
ikuppelen sammen med mig, og han så dem også. Lysene bevægede sig
nordpå, og vi kørte mod syd. De var temmelig langt nede, ikke mere end
ca. 100 meter over vognene... og de passerede toget i dets fulde længde,
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men gik i den modsatte retning. Jeg ville mene, at de højst holdt 80
km/t; men det er blot en antagelse... Jeg ved, at de ikke bevægede sig
særligt hurtigt  det tog dem for lang tid at passere togets længde.
Ingen af os hørte nogen lyd fra dem, da de sejlede hen over toget og
tjenestekupeen. Det var fire store skiveformede tingester, der maske
var 12 meter i diameter. De glødede ligesom hvide, fluorescerende
tingester og så lidt tågede ud omkring randen. Efter at være kommet op
mod 1 km agterud for toget, syntes de at standse i et par sekunder, og
så gik Sosby og jeg ud på den bageste forhøjning for at iagttage dem. De
så ud, som var de bundtet sammen og stod igen lige oven over sporene,
og de var på dette tidspunkt omkring 1½2 km borte.
Så svingede de bort fra sporene, den ene lige bag den anden, og
begyndte at bevæge sig mod øst. Jo hurtigere de gik, jo klarere blev de.
Gutterne i førerhuset kunne nu se dem igen, og de råbte til os over
radioen.”
Da objekterne svingede bort, lagde hele mandskabet mærke til
følgende mærkværdige hændelse: Objekterne glødede og farven blev
mattere; dette skete i rækkefølge, først nummer et, så to, så tre og så
nummer fire. Efterhånden som de øjensynligt sagtnede farten, ændrede
objekterne farve fra klart fluorescerende hvidt til en uklar gulligorange
farve ved den laveste hastighed. (Denne dæmpning af lysintensiteten og
farveskiftet i en bestemt rækkefølge er karakteristisk for UFOerne og
rapporteres ofte.  F. E.).
Objekterne var atter ude af syne for togmandskabet i et tidsrum af
omkring to minutter. Så viste de sig på ny, kom ind lige over sporene
bag toget og overhalede det hurtigt. Robinson fortæller:
”De lå netop en smule højere end trætoppene til højre for os. De kom
ind til en afstand af 60 meter fra tjenestekupeen. De to objekter, der lå
over sporene, fløj på kanten... dermed mener jeg, at de fløj på højkant.
De to, der lå på hver sin side af disse to, fløj i en vinkel på 45° med den
øverste kant hældende ind mod de to skiver over sporet. Det lignede et
uhyre stort 'M', der var dannet af hvide lys. Hvis nogen af dem havde
fløjet på den flade led  vandret  ville kanterne omtrent have dækket
jernbanearealets bredde... så de må have været omkring ved en 12
meter i diameter og 2½3 meter tykke. Men det var vanskeligt at afgøre
med bestemthed, for deres lys var lidt tåget... ingen af os kunne se
detaljer på selve objekterne.
Jeg løb ind i tjenestekupeen og greb en kraftig batterilygte med fem
elektriske elementer og en skarpt afgrænset lyskegle, som kaster en
klar lysstråle et godt stykke frem. Jeg tændte projektøren og rettede
den imod dem. Så snart lyset ramte dem, sprang de sidelæns ud af
lysstrålen. Da de atter kom tilbage over sporene, sendte jeg dem igen en
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lysstråle, og denne gang spredtes de. Jeg havde på fornemmelsen, at de
slet ikke kunne lide det. Efter at vi anden gang havde rettet lyset imod
dem, kom de ikke igen så nær ind på livet af os... men de blev hængende
omkring toget på siderne af det og bag det... over en betydelig
strækning indtil vi kom til Kirklin (ca. 61 km nordvest for Indianapolis
 F. E.). Så jog de af sted i nordøstlig retning, og vi så dem ikke mere.”
Efter mit interview med togmandskabet tog nyhedstelegrammerne
historien op... og det samme gjorde luftvåbnet.
Embedsmændene ved Mononjernbanen rådede togfolkene til at tie
stille, hvis de engang i fremtiden skulle se lignende objekter  og
Bunker Hill luftbasen, der ligger ca. 48 km øst for stedet for denne
observation, bad jernbanen om øjeblikkeligt at sætte sig i forbindelse
med dem, hvis sådanne objekter skulle vise sig igen. Funktionærer ved
Mononjernbaneselskabet i Lafayette bekræftede over for mig, at
Bunker Hill luftbasen havde oprettet en særlig telefonlinje til
ekspeditionssekretærens kontor i Lafayette, hvor radiosignalerne fra
togpersonalet bliver aflyttet. Og den samme kilde oplyste, at luftvåbnet
havde foreslået, at togpersonalet skulle være særlig årvågne ”mellem
kl. 3 og 4 om morgenen.”
(Mononjernbaneselskabet delte øjensynligt ikke i særlig grad
luftvåbnets anskuelse om, at hemmeligholdelse var tilrådelig i sådanne
sager; thi jernbaneselskabet aftrykte siden den fulde historie i
funktionærernes ugeblad.  F. E.).
Om aftenen den 9. december 1965 strøg et klart glødende, gulligt
eller orangerødt objekt i østlig retning hen over Illinois, det sydlige
Michigan, det nordlige Indiana og Ohio og eksploderede til slut i
kolossal højde nær grænsen mellem Ohio og Pennsylvania.
Tusinder af mennesker rapporterede derefter, at de havde set
glimtet  eller objektet  eller begge dele. De fleste af disse mennesker
syntes samtidigt at prøve på at rapportere til KDKA's studier i
Pittsburgh, hvor jeg blev interviewet af Mike Levine i hans timelange
og meget populære radioshow. Vi havde planlagt at diskutere Uidenti
ficerede Flyvende Objekter  vi havde ikke ventet, at skæbnen ville
samarbejde med os på en så iøjnefaldende måde.
Efter at have lyttet til mange af beskrivelserne af objektet og dets
opførsel, erklærede jeg i radioprogrammet, at der næsten helt sikkert
var tale om en meteorit, der brændte op og sluttelig eksploderede højt
oppe på himlen.
Jeg holdt godt øje med udviklingen i denne sag, og så sent som en
måned efter var der mange uforklarlige træk. For blot at fremdrage en
enkelt ting: de brændte pletter, som var blevet fundet, og som blev
påstået at være følgen af brændende brudstykkers fald på græsklædte
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marker, havde ikke efterladt noget eksemplar af selve brudstykkerne.
Dette kunne næppe have været tilfældet, hvis der havde været tale om
konventionelle sten eller jernmeteoritter.
Imidlertid gik den officielle forklaring ud på, at objektet var et
eksploderende meteor, og i så tilfælde kan De være sikker på, at
brudstykker vil blive fundet, i hvert fald i de frigivne erklæringer til
pressen.
En af dem, der sendte et spørgende blik i retning af den officielle
”forklaring” i denne sag, var den kendte videnskabsmand og skribent
Ivan Sanderson. Hans synspunkter fremkom i en artikel, han skrev til
North American Newspaper Alliance, og som siden blev genoptrykt i
ugebladet »FATE« i marts 1966.
Sanderson peger på, at den laveste hastighed, man nogensinde har
registreret for et meteor, ligger på 43.000 km/t  hvilket står i skarp
modsætning til den beregnede hastighed for meteoret af 9. december
1965, som krydsede hen over de omtalte stater med en hastighed af blot
1.680 km/t. Og da en dame, som boede på en gård nær Kecksburgh i
Pennsylvania, rapporterede til politiet, at et stort objekt var faldet ned i
en nærliggende skovstrimmel og brændte op der, fortæller Sanderson,
at journalister og politi, som samledes i området, opdagede, at store
kontingenter af forskellige militære enheder allerede var på stedet. Mr.
Sanderson citerede en talsmand for de væbnede styrker, som til
rapporten udtalte: ”Vi ved ikke, hvad vi har her; men der er en UFO i
skovene!”
Jeg vil her vove at fremkomme med den forudsigelse, at den
talsmand for militæret som fremkom med den erklæring, ikke
fremkommer med flere offentlige erklæringer anglende UFOer!
I januar 1965 vendte de allestedsnærværende Uidentificerede
Flyvende Objekter tilbage til en af deres foretrukne scener 
Washington, D.C.
Ca. kl. 19.20 den 11. januar for en gruppe kommunikations
specialister fra hæren, som opholdt sig i ammunitionsbygningen ved 19.
gade og Constitution Ave., N.W., til vinduerne for at iagttage et
interessant syn, som venner i radarsektionen havde varskoet dem om.
Der var 12 af disse hærspecialister, deriblandt Paul M. Dickey junior
og Ed Shad, forsamlet ved vinduerne, hvorfra de iagttog 12 til 15 hvide,
ægformede objekter, der bevægede sig tværs hen over himlen på en
mærkelig måde i højder, der varierede fra 3.6004.500 meter over
Capitol bygningen. Og objekterne blev tydeligt nok forfulgt af to
deltavingede jetfly, som de med lethed udmanøvrerede i det korte
tidsrum, der var fri observation fra hærcentret.
En af de første nyhedskilder, der sendte journalister til stedet, var
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»WASHINGTON STAR«. Foruden de nævnte specialister interviewede
»STAR« Sam Webb, Jack McBride og Sam Marrone. »STAR« beretter
den 13. januar:
”De var enige om skivernes form, deres omtrentlige antal og den
kendsgerning, at de var hurtigere end jetjagerne.”
Da »STAR« forhørte sig hos forsvarsdepartementet om, hvad
objekterne kunne have været, blev avisen kort informeret om, at de tolv
kommunikationsspecialister fra hæren OVERHOVEDET INTET havde
set! ”Der havde ikke været en sådan hændelse. Den fandt simpelthen
ikke sted.” Endnu mere foruroligende var det, der skete for en TV
station, der havde gjort foranstaltninger til at interviewe den gruppe
hærofficerer, som havde set de mærkelige objekter. Interviewet skulle
have været optaget på bånd og udsendt samme aften.
Meddelelse om denne udvikling nåede Pentagon, og en ”talsmand”
skyndte sig til hærcentret i iltempo. Han fandt fjernsynsfolkene i gang
med at opstille deres udstyr. Kommunikationsspecialisterne, som skulle
interviewes, blev ført ind i et andet værelse og informeret om, at de ikke
kunne diskutere hændelsen for åbent tæppe. Da en af de civile
specialister ønskede at vide, på hvilken måde Pentagon kunne tvinge
DEM til tavshed, sagde den forfjamskede officer til dem, at eftersom de
havde iagttaget objekterne gennem et regeringsvindue, kom de ind under
regeringens bestemmelser om dette.
Der kom ikke noget TV interview i stand med disse vidner.
Et af de bedst kendte navne i USA er veteranflyveren og TVmanden
Arthur Godfrey. Han bor i Virginia, har sit eget private fly og sin egen
private pilot og flyver til og fra sine pligter ved »Columbia Broadcasting
System« i New York City.
På sit kysttilkyst program den 25. juni 1965 havde Godfrey en
gæst, komikeren Orson Bean, og emnet Uidentificerede Flyvende
Objekter kom på tale. Mr. Godfrey genfortalte en hændelse, som var
blevet ham og hans medpilot, Frank Munciello, til del under en natlig
flyvetur, de foretog i Godfreys fly på vej mellem New York og Washing
ton.
Det var en rutinetur, sagde Godfrey, og de befandt sig i nærheden af
Philadelphia, da et klart oplyst objekt pludselig kom til syne ud for den
højre vinge på deres tomotores Convair. Godfrey, der havde kontrollen,
lod flyet dreje skarpt til venstre for at undgå en mulig kollision.
Dernæst fortalte han tilskuerne, at han kontaktede FAA kontroltårnet i
Philadelphia:
”Er der noget trafik i nærheden af os?”
”Ingen,” svarede kontroltårnet.
”Der er nu alligevel noget heroppe!” svarede Godfrey. I dette øjeblik
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kom objektet tilbage i modsat retning og kredsede omkring dem, få
sekunder senere dukkede det op bag deres venstre vinge. Godfrey
krængede igen skarpt over og bort fra UFOen og prøvede på at forøge
afstanden imellem dem. Objektet krængede til højre sammen med ham.
Hver gang Godfrey gjorde et forsøg på at undgå UFOen, efterlignede det
hans bevægelser.
”Den holdt sig der lige ud for min venstre vinge,” sagde Godfrey til
sine seere, ”ligegyldigt hvad jeg foretog mig!”
Han indrømmede også, at han selv og Munciello, der begge var
piloter med flere tusind flyvetimer bag sig, var rædselsslagne over,
hvad der var hændt dem. De kunne ikke ryste UFOen af sig, ligegyldigt
hvad de prøvede. Det holdt sig simpelthen til dem, indtil det var rede til
at forlade dem, og det svingede da opad og forsvandt i natten.
To af de mest interessante rapporttilfælde fra 1964 berørte tre
yderst troværdige vidner: to ranchejere fra Nevada og en
forretningsmand fra South Carolina. Det andet tilfælde blev
rapporteret, inden det første nåede nyhedstelegrammerne.
Den 25. juni 1964 kørte ranchejer George W. Rogers, som bor i
Spring Valley i nærheden af Ely i Nevada, til Ely sammen med sin
broder Bert. De bemærkede en besynder1ig indretning på landevejen
foran dem. Da de først fik øje på den, befandt tingesten sig ved siden af
vejen og ca. 1,20 meter over jorden... de kunne kun se toppen af den...
og deres første tanke var, at det var en jeep, der var kørt i grøften. Så
kom den op og ind over vejen  og hvilede et øjeblik på en slags slankt
fodstykke, som var ca. 60 cm langt. På dette tidspunkt var mændene
kun få meter fra tingesten. De beskrev den som lignende en
pyramideformet top, der gradvist aftog i tykkelse ned mod det 60 cm
lange fodstykke. Toppen var let udbulet eller kurvet. Objektet roterede
hurtigt.
George Rogers sprang ud af bilen og løb hen for at røre ved objektet.
Da han kom nærmere, kom der en høj, snurrende lyd fra tingesten, og
den skød op i luften til en højde af omtrent 3 meter og kom så tilbage
ned på landevejen ca. 12 meter længere borte. George nærmede sig den
tre eller fire gange, og altid med det samme resultat. George fortalte
senere myndighederne: ”Det begyndte at gå op for mig, at jeg lavede
tossesteger med noget, jeg intet kendte til. Bert skrålede til mig, at jeg
skulle se at komme væk fra den tingest. Jeg fandt ud af, at det vist var
et ret godt råd, så jeg gik tilbage og krøb ind i bilen.”
Et øjeblik senere hævede objektet sig langsomt og begyndte at
bevæge sig hurtigt mod øst. Til slut forsvandt det i det fjerne over et
højdedrag.
Begge ranchejerne var enige om, at den tingest, de havde set, var
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formet som en omvendt top. George, som havde forsøgt at røre ved det,
sagde, at siderne var skinnende, som om de var af plastic, og at der
havde været et rødt insignium eller emblem på den ene af overfladerne,
som han ikke havde kunnet skelne på grund af den roterende
bevægelse.
Dagbladet »THE RECORD« for Ely i Nevada bragte rapporten om
den mærkelige, omvendte top i sin udgave af 1. juli.
I »INDEPENDENT« for Anderson, South Carolina af 1. juli finder vi
en interessant fortsættelse af brødrene Rogers oplevelse ved Ely i
Nevada, men 1.600 km nordvest derfor.
B. E. Parham fra Wellford i South Carolina er distriktsleder for
Family Record Plan, Incorporated. Han havde været på forretningsrejse
til Atlanta og var på vej hjem til sin bopæl i en forstad til Spartanburg i
sin nyeste Chevrolet model. Han lå på hovedvej 59, kørte ca. 110 km/t,
og tidspunktet var omkring kl. 1 om morgenen. Der var på dette
tidspunkt ingen andre vogne i nærheden.
Parham fortalte forbundsmyndighederne:
”Pludselig blev alt omkring mig oplyst. Jeg så dette strålende objekt
komme lige imod mig. Jeg tænkte, det var sket med mig  jeg troede, at
det var et meteor, som ville ramme mig.
I sidste øjeblik steg det lige op og fladede ud højt oppe over bilen, en
manøvre, som Parham siger, gav ham det indtryk, at det interesserede
sig for hans billygter.
Bilens motor begyndte at sætte ud, og han lod bilen rulle ind til
siden af vejen.
Parham beretter: ”Tingesten så ud som en omvendt top med sider,
der var omkring 1,80 meter i længden. Der var små huller under det 
det så ud, som om det blev drevet frem af gule flammer af en eller
anden art. Da det kom lavt ned over min vogn, var heden kvælende, og
jeg syntes, lugten mindede om formaldehyd. Jeg rullede vinduerne på
min vogn op og låste dørene. Få sekunder senere afgav tingesten en
brølende lyd og steg og steg, indtil jeg ikke længere kunne se den. Jeg
havde faktisk heller ikke lyst til at se den. Jeg ønskede blot at komme
bort derfra, og det gjorde jeg så.”
Parham kørte til lufthavnen ved Spartanburg og aflagde rapport til
de derværende FAA funktionærer. De foretog en undersøgelse og fandt
adskillige pletter på motorhjelmen og bilens tag, hvor et eller andet
flydende havde ødelagt lakken. »INDEPENDENT« avisen i Anderson
rapporterede, at da FAA gik pletterne efter med en geigertæller, fandt
de ud af, at pletterne var radioaktive. Forskere kom og udspurgte
Parham, og de skrabede de klæbrige pletter af hans bil. Så tog de af
sted og overlod til ham selv at finde ud af svarene.
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Dette er den amerikanske metode  når UFOer er indblandet.
* * *
I det kommende år vil der indløbe rundt regnet 200
bekræftede rapporter om Uidentificerede Flyvende Objekter,
af hvilke Pentagon vil kunne udelukke de 210.
 Ugebladet »LIFE«, 6. januar 1958, side 16.
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6. LIV I UNIVERSET
"De Forenede Stater kan lytte til mere end en intelligent civilisation et
eller andet sted i Universet, når som helst vi er parate til at stille
apparaturet op!”
Taleren var Bernhard M. Oliver, den berømte elektroingeniør og
vicepræsident for HewletPackard sammenslutningen. Han var
velinformeret om, hvad radioteleskoperne havde udrettet og hvad de
udrettede, da han trådte frem for det amerikanske institut for
aeronautik og astronautik i San Francisco den 27. juli 1965.
Mr. Oliver fortalte sine ærværdige tilhørere, at man ved at bygge et
antal af ikke under tusind og ikke over titusinde radioteleskoper, hvert
med en diameter på omkring 30 meter, på et kvadratisk og fladt
område, der skulle være 100 kvadratmil (f. eks. i Texas), kunne afsøge
himmelegnene, som de aldrig tidligere var blevet det. Ved
sammenkobling af alle disse instrumenter kunne vi, udtalte han,
”faktisk lytte til selve skabelsen."
Omkostningerne ved et sådant projekt?
De ville ligge omkring udgifterne til den første atombombe  eller
blot en tiendedel af de udgifter, der er forbundet med landsætningen af
et menneske på Månen.
Opstillingen af superfølsomme lytteapparater, sagde Oliver, ville
sætte mennesket i stand til at ”opfange den utilsigtede udstråling fra en
anden intelligent race; såsom deres TVprogrammer, FM
radioprogrammer og de kommunikationsforbindelser, de ville anvende i
deres eget kommercielle og sociale liv.”
”Disse signaler strømmer efter alt at dømme ind mod Jorden i dag.
Det er til at blive syg af at tænke på, at dette sker nu  og at vi ikke kan
opfange det!
Jeg forudsiger, at med en sådan lyttepost ud imod Universet ville vi
finde ikke en  men adskillige kilder til intelligent liv.”
Mr. Olivers tale til denne forsamling af videnskabsmænd ville en
generation tilbage være blevet betragtet som tåbelig snak. Men i løbet
af de sidste tyve år er mange ting sket  på Jorden  omkring Jorden  og
ude i rummet; alt sammen ting, der peger i retning af sandsynligheden
for andet intelligent liv end det menneskelige her fra Jorden.
Der var ingen fnisen over Mr. Olivers bemærkelsesværdige forslag
eller over de konklusioner, han kom med. Overhovedet ingen. I stedet
modtog han et langvarigt bifald; thi hans velinformerede tilhørerskare
vidste, at bevismaterialet understøttede hans udtalelser.
Denne søgen efter bevis for liv et eller andet sted i Universet (hvilket
UFO forekomsterne kunne tyde på) har en meget lang historie bag sig.
79

Det er en historie om hemmeligholdelse på højeste plan, om langvarige
skuffelser og om enorme udgifter.
Målt i penge og arbejde er det nu i 1966 blevet til en af vore største
videnskabelige bestræbelser.
For USA's vedkommende begyndte det officielt omkring 1924. Der
havde tidligere været nogen aktivitet inden for dette område af enkelte
forskere; men det var i 1924, at den amerikanske regering blev
interesseret og finansierede visse forskningsbestræbelser. De havde
deres grunde til at forvente resultater  og de fik resultater  men
næppe, hvad de havde antaget.
Endog før denne eksperimenteren havde dr. Otto Hahn, en
respekteret tysk geolog, ræsonneret sig frem til, at hvis mikroskopiske
livsformer fandtes bevaret i Jordens gamle klippeformationer, så kunne
lignende former findes bevaret i de stenmeteoritter, som antagelig
havde udgjort dele af andre planeter.
Hahn havde hverken tilstrækkeligt med fund eller tid til at kunne
udføre en vedvarende og grundig forskning på dette lovende
videnskabelige område; men han gjorde udmærket brug af det lidt, han
havde. Af en meteorit, som var blevet set falde nær Knyahinya i
Ungarn i året 1866, lykkedes det Hahn at save adskillige tynde snit,
som han polerede så tyndt, at de blev gennemsigtige. Han blev
behageligt overrasket, da han under mikroskopet kunne skelne sarte
figurer, som lignede forstenede livsformer af skabninger fra Jordens
oldtid. Nogle af disse ting besad ubestrideligt kniplingslignende furer,
sådan som en tynd skal kunne lave dem. Og selve de tynde skaller er jo
et produkt af levende væsener.
Efter to års tålmodigt studium af sine meteorstykker var det
lykkedes Hahn at fotografere, hvad han kaldte seksten familiegrupper
af forskellige svampe, koraller og et udvalg af væsener, som han tog
under et som crinoider; tynde, levende væsener, som havde stilke og
”arme” og som eksisterede (og stadig eksisterer) i urhavenes mudder.
For at få en dobbeltkontrol af sine fund gav dr. Hahn
”bevismaterialet” videre til en kendt zoolog, dr. D. F. Weinland, og bad
ham om at bestemme objekternes natur.
Dr. Weinland foretog en omhyggelig og langvarig undersøgelse af
materialet, og hans resultater bekræftede, hvad dr. Hahn havde
konkluderet. Korallerne og svampene lignede virkelig de, der fandtes på
Jorden, omend de var meget mindre. De tingester, dr. Hahn havde
kaldt ”crinoider”, blev imidlertid af dr. Weinland bedømt til at være en
art svampe. Men den overskyggende konklusion  at alle disse objekter
virkelig havde levet et eller andet sted ude i rummet  var den samme.
Dr. Hahn var, som dr. Weinland, en mand af høj berømmelse; men
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hans videnskabelige status var ikke tilstrækkelig til al beskytte ham
mod hans videnskabelige kollegers giftige angreb, da han
offentliggjorde sine resultater i 1880. Den accepterede stillingtagen i de
dage var, at der ikke fandtes liv noget sted i rummet  et liv, sådan som
vi kender det, var en eksklusiv og enestående udvikling forbeholdt vor
lille planet. Det at antyde, som Hahn gjorde det (med støtte af
Weinland), at et andet himmellegeme et sted derude engang havde
rummet primitive livsformer og måske stadig besad dem, var intet
mindre end kætteri.
Ved et møde, der blev holdt af videnskabsmænd på universitetet i
Basel, konkluderede man, at dr. Hahn havde bevist, at han var et æsel,
og at dr. Weinland var hans lige. De fleste af de videnskabelige
tidsskrifter, der omtalte dr. Hahns resultater, behandlede dem, som
skammede de sig over at måtte byde deres læsere en sådan kost. Af
Smithsonian institutionen blev Hahn anklaget for at være ”en ulykkelig
mand, der havde tilladt sin fantasi at løbe af med sig.”
Efter denne regn af videnskabelige rådne æbler gjorde hverken dr.
Hahn eller hans kolega, dr. Weinland, sig synderlige anstrengelser for
at følge det op, de havde fundet. De var i overvejende grad ude af stand
til at tirre deres kritikere til blot at undersøge bevismaterialet; den
gang, som nu, var de værste skeptikere de uinformerede.
Det varede firs år, før andre videnskabsmænd ville tage det arbejde
op, som Hahn og Weinland havde lidt så meget for. Vi vil undersøge
deres forskning på det rette sted, kronologisk set; thi i mellemtiden
havde andre mænd, der havde fulgt andre veje, haft travlt inden for
dette omrade. En af disse forskere var den kendte jugoslav, den selv
lærte videnskabsmand Nikola Tesla. Han er sandsynligvis bedst kendt
for sin Teslaspole; mens hans største indvirkning på den moderne
verden var hans sejr over Thomas Edison, som resulterede i
vekselstrømmen, som Tesla kæmpede for, og som fortrængte
jævnstrømmen, som Edison var forkæmper for. (Han nægtede i 1921 at
dele nobelprisen i fysik med Edison, for hvem han nærede en dyb
personlig modvilje).
I 1899 var Tesla en velhavende, omend noget exentrisk skikkelse i
den ny æra af elektrisk kraft og radio. En af hans yndlingsteorier gik
ud på, at man måtte kunne drage kraft ud af jordens magnetfelt i så
enorme mængder, at det kunne bruges til at signalere til andre planeter
i tilfælde af, at nogen der sad og lyttede.
Efter megen konfereren med regeringseksperter om udvælgelsen af
et højmagnetisk område til dette arbejde flyttede Tesla til Colorado
Springs i Colorado, hvor han stillede sit apparatur op.
Det lignede intet, noget menneske før havde konstrueret; det var en
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gigantisk samling af elektrisk udstyr, konstrueret med henblik på at
kunne levere en kæmpemæssig lynudladning, som kunne udløses på en
sådan måde, at det ville passere gennem rummet med sådanne
mellemrum, at det skulle kunne tydes som intelligente væseners værk.
Teslas forsøg lykkedes ud over hans største forventninger. Ved
skiftevis at ændre strømmen gennem den enorme spole, der var 22½
meter i diameter, og derpå sende den ind i en kugle af kobber ovenpå et
60 meter højt tårn, skabte Tesla kunstig lynild, som i bogstavelig
forstand rystede landet i mange miles omkreds. Han udbrændte tillige
en elektrisk kraftstation og tændte elektriske pærer mile borte med den
umådelige strøm fra sin forsøgsinstallation  en helt igennem fantastisk
historie, som De vil finde beskrevet i bogen Prodigat Genills af John
O'Neill. Og før det offentlige ramaskrig tvang ham til at ophøre med
forsøgene for at undgå arrest, følte Tesla, at han havde bevismateriale
nok til at støtte sin oprindelige antagelse... at et eller andet sted ude i
rummet var hans kæmpemæssige prikker og streger blevet opfanget...
og besvaret.
De signaler, Teslas udstyr opfangede i 1899, var periodiske og ”med
en så klar rækkefølge i antal og orden, at de ikke kunne henføres til
nogen af mig dengang kendt årsag.”
Og han tilføjede: ”Skønt jeg ikke fandt ud af deres betydning, var det
mig umuligt at tænke på dem som tilfældige... der lå en hensigt bag
disse signaler... de var resultaterne af et forsøg, foretaget af
menneskelige væsener, der ikke var fra denne jord, på at tale til os ved
hjælp af (trådløse) signaler. Jeg er fuldstændig sikker på, at de ikke er
fremkaldt af noget jordisk.”
Teslas antagelse, at han havde lyttet til ikkejordiske trådløse
signaler, var velbegrundet; thi på den tid var Marconi blot i stand til at
sende ubetydelige små signaler over en afstand af 80 km  og det var
ikke før to år EFTER Teslas eksperimenter ved Colerado Springs, at det
lykkedes Marconi at sende bogstavet ”S” over Atlanten i forståelig form.
Tesla sagde, at hans instrumenter opfangede en udsendelse med
regelmæssig rytme  hvilket ikke er karakteristisk for naturlig
stjerneudstråling, som vi kender efter års studier. Signalernes
regelmæssighed og den åbenbare hast, med hvilken de fulgte efter
Teslas gigantiske gnister, er enestående i denne type af eksperimenter.
Samtidig med at Tesla fik himlene til at eksplodere med sine
kunstige lyn i Colorado, sendte den unge Marconi bogstavet ”V” med sin
morsenøgle; og hans medarbejdere 80 km borte (Wimeraux til South
Foreland) kunne endelig opfatte signalerne.
I 1921 rapporterede Marconi, at han havde modtaget mærkelig
signaler, der ikke kunne tydes, på sin yacht i Middelhavet. Ganske som
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Tesla 22 år tidligere, bemærkede Marconi den unaturlige
regelmæssighed i impulserne. Han bemyndigede sin repræsentant i
London til at sige, at signalerne afgjort repræsenterede en slags kode,
som han ikke kunne tyde, bortset fra bogstavet ”V”, der da anvendtes i
Marconi koden.
I 1962 holdt forskerne C. D. Jackson og R. E. Hohmann et glimrende
foredrag om den lange forskning efter liv i rummet for en forsamling af
”The American Rocket society” i Los Angeles. I foredraget dvælede de
naturligvis længe ved Teslas og Marconis eksperimenter, men også ved
de fantastiske resultater af et eksperiment, der blev udført i samarbejde
med De Forenede Staters regering ved professor i astronomi ved
Amherst College, dr. David Todd, og som blev udført om aftenen den 23.
august 1924.
Flåden var af flere grunde aktiv deltager i dette dristige foretagende;
en af grundene var den, at flåden havde indgået aftale med Charles
Francis Jenkins om at afprøve en indretning, han netop havde
konstrueret  et instrument, som kunne optegne radiosignaler på et
følsomt papirbånd eller på film. Jenkins var bedst kendt som den mand,
der byggede den første brugbare maskine til projektion af bevægelige
billeder. I årene derefter byggede han den første praktiske indretning
til omdannelse af tvsignaler til tvbilleder  det grove og uhåndterlige
(men brugbare) Jenkins scanningdisc system.
I 1924 var Jenkins nået frem til denne metode med at opfatte og
optegne radiosignaler på fotografisk materiale. Flåden ønskede at
forsøge, om de ikke kunne optegne mulige signaler fra Mars, når denne
planet nærmede sig Jorden i august 1924; den ville da kun være 56
millioner km fra Jorden. Men flåden var uvillig til at blive striglet med
dårskabens børste, hvis det kom ud, at de havde søgt efter signaler fra
rummet, og at det ikke var lykkedes. Flåden foretrak derfor at holde sig
i baggrunden, levere pengene og udstyret og det nødvendige tekniske
mandskab  mens en anden var stråmand. Det ”gamle hærspil” med
”Krone, så vinder vi; Plat, så taber I” var også flådens ved denne
lejlighed.
De fandt det, de søgte, i dr. David Todd. Han var en respektabel
astronom, som fuldt ud fik ret i at være nysgerrig med hensyn til Mars.
I stedet for at bruge den gammeldags teleskopkikkert ville han prøve at
anvende den nymodens indretning til registrering af radiobølger.
I annalerne for af1ytning af rummet blev dette en stor nat.
For det første beordrede regeringen alle de amerikanske
radiosendere til tavshed i hele forsøgsperioden. Inde i ”Jenkins Radio
Camera” krøb en rulle lysfølsomt papir forbi et svingende lyspunkt 
idet radiosignalet blev omdannet til en lysstråle, som ville blive
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registreret på det fotografiske materiale. Filmstrimlen var ca. 9 meter
lang og ca. 15 cm bred.
Med antennen rettet mod Mars, og mens det tynde lys indtegnede de
indkommende signaler på papirfilmen, slæbte timerne sig af sted.
Rundt om i verden deltog andre nationer i forsøget ved at pålægge deres
radiostationer at lytte efter mærkelige signaler.
Nogle rapporterede resultater, andre ikke.
En station i Britisk Columbia rapporterede, at den havde modtaget
en forbløffende serie signaler, som bestod af fire streger i kode, som
gentoges i f1ere minutter.
Amatører i Frankrig og England rapporterede også, at de havde
opfanget korte udbrud af, hvad der forekom at være en meningsløs
kode. Hvad vore egne flådefartøjer modtog, om de i det hele taget
modtog signaler, blev ikke røbet.
En ting er afgjort  ingen af dem fik de samme resultater som det
Jenkins RadioCamera, som dr. Todd benyttede på f1adeobservatoriets
vegne.
Det havde fungeret perfekt  omend besynderligt. Langs den ene side
af strimlen var registreret de
prikker (og streger), som andre modtagerstationer havde
rapporteret. Langs den anden side af strimlen, med mellemrum, der
angav et tidsforløb på omtrent 30 minutter mellem mærkerne, var der
mærkelige klynger af signaler.
»NEW YORK TIMES« berettede den 28. august: ”Fremkaldelsen af
en fotografisk filmsregistrering af radiosignalerne over en periode af 29
timer, da Mars var Jorden nærmest, har øget mysteriet med de prikker
og streger, der samtidig rapporteredes opfanget af vidt adskilte
radiooperatører med kraftige stationer.”
”Filmen... afslører sort på hvidt et temmelig regelmæssigt
arrangement af prikker og streger langs den ene side; men på den
anden side af strimlen er der et mærkeligt virvar af grupper, der hver
for sig antager form af et groft tegnet menneskeligt ansigt.”
De videnskabsmænd, der undersøgte denne forbløffende strimmel af
registrerede radiosignaler... ”et mærkeligt
virvar af grupper, der hver for sig antager form af et groft tegnet
menneskeligt ansigt”… var forståeligt nok
forvirrede over denne mærkelige begivenhedernes vending. Navnlig
fordi opfinderen ikke selv havde nogen anelse om, hvorledes signalerne
skulle sendes for at kunne skabe et så besynderligt resultat. De
åbenbare karikaturer var en slags syvdagesmirakel, indtil de endelig
gled ind i arkiverne og i det store og hele blev glemt.
Men videnskaben havde allerede bemærket et andet aspekt i dette
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eksperiment, som i den endelige analyse kan være af større vigtighed
end ”ansigterne”. De havde bemærket, at der var en interessant
kronologisk sammenhæng mellem denne strøm af signaler, der blev
registreret i 1924, og de tidligere udførte eksperimenter af Tesla og
Marconi.
For eksempel udsendte Tesla i 1899 gentagne regelmæsige
strålingsimpulser i de højfrekvente radiobånd med en kraft på mange
millioner volt. Marconi sendte bogstavet ”V” i morsekoden, der bruges
af telegrafister, ligeledes i 1899.
I 1921, efter et tidsspand på 22 år, blev morsekodens ”V” modtaget
på jorden under omstændigheder, som tydede på udsendelse fra ikke
jordisk kilde.
Ved udløbet af året 1901 sendte Marconi sit første trådløse budskab
over Atlanterhavet. Det var kodebogstavet ”S”, og det var et meget
kraftigere signal end tidligere.
Fra december 1901 til august 1924, da bogstavet ”S” kom
strømmende ind ude fra rummet, er der kun få måneder mere end 22
års perioden; men det ligger stadig inden for det åbenbare spand af tid,
man tidligere har bemærket.
Det kan naturligvis være ren og skær tilfældighed; men signalernes
tilsyneladende intelligente natur og gentagelsen af de signaler, vi havde
udsendt så mange år tidligere, gør et tilfældigt sammentræf
usandsynligt.
Hvilket hermed bringer os til et andet aspekt i vor diskussion:
Toogtyve år frem fra vore rumsignalforsøg i 1924 bringer os til 1946; det
år, da de Uidentificerede Flyvende Objekter sværmede ned over Jorden,
i dette tilfælde over de skandinaviske lande og dele af Sovjetrusland.
Her igen kan det have været et sammentræf af omstændigheder;
men dog et sa interessant ”sammentræf”, at det fortjener fordybelse; thi
vi vil få at se, at efterhånden som dette fænomen udvikler sig, bliver
tilfældet alene utilstrækkeligt til at forklare, hvad der er sket.
Endnu et eksperiment med udsendelser, som ligger præcist på 22
års linjen, var det, der udførtes af den kendte excentriker fra Kentucky,
Nathan Stubblefield, i sommeren 1902. »WASHINGTON EVENING
STAR« fortalte historien i frimodige overskrifter i sin udgave af 21. maj
1902:
OVER LAND OG VAND
FØRSTE PRAKTISKE PRØVE MED TRÅDLØS
TELEGRAFI HØRT OVER EN HALV MIL
»STAR« berettede, at Stubblefield havde udsendt mundtlige
budskaber fra Bartholdi dampskibet på Potomac floden og havde
udvekslet mundtlige budskaber med fremtrædende medlemmer af
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Kongressen, der stod ved flodens bredder, ved at sende gennem to
ledninger, der dinglede i vandet efter dampbåden.
For at fuldstændiggøre vore optegnelser burde vi mærke os, at denne
begivenhed, der skabte så store overskrifter, fandt sted næsten
nøjagtigt 22 år før dr. Todd og Flådeobservatoriet opsnappede disse
mærkelige signaler. Og Stubblefields transmissioner af den
menneskelige røst blev, naturligvis, 44 år senere efterfulgt af den
dramatiske tilsynekomst af de allestedsnærværende flyvende skiver.
Betød disse uforklarlige signaler, at et sted derude i rummet, mindst
11 lysår borte, var der nogen, der prøvede at lade os vide, at de lyttede
til os? Optog de vore signaler, og returnerede de dem  en rundtur på 22
år? Hvis dette var tilfældet, hvor var de?  hvis de i det hele taget var
der?
Det krævede ikke megen beregning at indsnævre området til et par
sandsynlige muligheder: stjernerne Tau Ceti og EpsilonEridani. Hvis
de huser beboede planeter, som er interesserede i os, er de lige netop
langt nok borte til, at det passer sammen med det spand af tid, vi har
bemærket.
En eller anden i de højere kredse har ment, at emnet var værd at
udforske efter det utrolige eksperiment med Jenkins RadioCamera i
1924; thi i 1926 byggede både hæren og signalkorpset, der denne gang
anvendte John Hopkins Universitetet som stråmand, en kæmpemæssig
radiomodtagerinstallation i Nebraska. Regeringen indrømmede, at det
havde kostet et hundrede tusinde dollars; ikke meget i vore dage, men
dengang tilstrækkeligt til at bygge en meget kraftig modtagerstation.
Nøjagtigt hvad der skete den sommer, er aldrig kommet til
offentlighedens kundskab. Projektets bagmænd indrømmede, at de
håbede at kunne opfange radiosignaler fra rummet, og det prøvede de
ganske afgjort. Efter flere ugers aktivitet sagde den officielle erklæring
kun, at resultaterne ikke havde været tilfredsstillende, hvilket sand
synligvis var korrekt. I hvert tilfælde blev stationen nedlagt,
optegnelserne opslugt af de store regeringsarkiver og forsøget rent
faktisk glemt. Men det blev foretaget, og det var helliget modtagelse og
registrering af signaler fra rummet.
Jagt efter signaler fra rummet var i tyverne ensbetydende med
indsendelse af en ansøgning om optagelse i dårekisten. Jagt efter spor
af fossilt liv i meteoritter lå på samme stade og af den samme grund.
Den ortodokse videnskab antog det synspunkt, at der ikke eksisterede
liv i rummet; følgelig var de, der søgte efter noget sådant, fjollede  og
burde udelukkes fra de pålidelige tænkeres samfund.
Aflytning af rummet blev ikke acceptabelt før i 1950. Det var i dette
år, offentligheden fik at vide, at radioteleskoper, sædvanligvis store og
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dyre konstruktioner, var nødvendige for videnskabsmændenes
analyseren af stjernernes hæven. Millioner af dollars blev i mange
lande givet ud på disse giganske skiveformede indretninger til mod
tagning og registrering af fantastiske, svage udstrålede signaler fra
rummets uendelighed. I den videnskabelige verden blev den
gammeldags astronom, som undersøgte materialet i rummet med øjet,
stille fortrængt af en ny slags, som undersøgte det samme materiale
med øret. Nye koste fejer…
Lige børn leger bedst, ved De, og da radioaflytning af rummet blev
respektabelt, vovede nogle få modige videnskabsmænd at undersøge det
indre af meteoritterne igen og at tale om resultaterne.
En meteorit af den type, der kendes som kulholdig kondrit (en
granuleret masse, der indeholde kulstof), var blevet fundet i nærheden
af Murray i Kentucky i 1950. Den blev overleveret til Smithsonian
instituttet til undersøgelse, hvor videnskabsmænd udsatte den for
langvarig iagttagelse og kemiske analyser. Deres rapport, der blev
underskrevet af dr. Melvin Calvin, kan let tages som bevis for, at de var
klare over den kritik, de udsatte sig for. Rapporten blev offentliggjort i
bogen Chemical Evolution i 1961, og den identificerede deres fund som
”organiske forbindelser” af den type, der er almindelig på primitive
udviklingsstadier. Kun få lægfolk ville efter alt at dømme komme til at
se denne erklæring; endnu færre ville sandsynligvis tolke den for, hvad
den var  en garderet indrømmelse af, at Smithsonian gruppen havde
fundet det grundlæggende stof for liv i denne meteorit.
På samme måde gik det til i 1953, da en forsker ved
universitetskollegiet i London, Dr. George Mueller, gav sig til at
dissekere en meteorit fra Sydafrika, en kulstofholdig kondrit, som var
kommet til Jorden i 1838. Tålmodigt sikrede doktoren sig fra
stenmassen en lille portion harpiks, som viste sig at indeholde
organiske syrer i komplekse forbindelser. Han rapporterede også, at
han havde fundet vand, som var forskelligt fra vandet hernede på
Jorden. Muellers navn kom med på listen over de, der havde fundet
bevis for eksistensen af primitive livsformer ude fra rummet.
Af forskellige grunde kom ingen af de to rapporter (Muellers og den
Smithsonianske) i kritikernes ild.
Sådan gik det imidlertid ikke med det arbejde, deres efterfølgere på
dette område udførte i tresserne. Dr. Warren Meinschein, en af ESSO's
(Standard Oil Company) videnskabsmænd i analytisk kemi, anvendte
et massespektrometer, som bragte den afsløring, at kulhydraterne i
råolie øjensynligt var kulhydrater fra levende væsener. Meinscheins
opdagelse kom til to videnskabsmænds kendskab. Disse var
Bartholomew Nagy, en geokemiker, og Douglas J. Hennesy, en
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videnskabsmand i organisk kemi, begge fra Fordham universitetet. Da
de havde den samme interesse, dannede de snart et arbejdshold, der
skulle undersøge de kulhydrater, en fransk videnskabsmand havde
isoleret fra den velkendte Orgeuil metorit tilbage i 1868.
Deres resultater rejste en storm i den videnskabelige verden, da de
blev publicerede i »NATURE«, det britiske modstykke til »SCIENTIFIC
AMERICAN«. »NATURE« sagde, at studiet af Orgeuil meteoritten
havde trukket bevismateriale frem i lyset; bevismateriale om primitive
livsformer, som lignede, men ikke var identiske med ældre algeformer,
som lever i vandet her på Jorden.
Faktisk opregnede og fotograferede Nagy, Meinschein og Hennesy
fem forskellige fossile former, som klart pegede på elementære
livsformer i meteorittens struktur, og som alle, fortalte de, havde
udviklet sig i omgivelser, hvor vand havde været til stede i en meget
lang periode.
Kritikerne gjorde indsigelser fra alle sider. Deres hovedargument
mod forskernes resultater var, at meteoritten var blevet inficeret ved
sammenstødet med Jorden. Derfor, sagde de, måtte ethvert
jordlignende fossil simpelthen være blevet erhvervet ved denne
kontakt.
Det var ikke nogen urimelig antagelse; men den blev slemt svækket,
da videnskabsmændene påpegede, at de faktisk havde studeret to
forskellige meteorer... og det franske (Orgeuil) indhold var identisk med
det afrikanske (Ivanu).
(Til yderligere forvirring blandt kritikerne og til forskernes egen
forbløffelse fremkom der fantastiske resultater, da stumper af
meteoritten fra Murray i Kentucky fra 1950 blev sendt til P. S.
Biological Survey til nærmere studium. Der, i omhyggeligt steriliserede
omgivelser, blev bittesmå prøver af meteorittens substans anbragt i
næringsvæsker og omhyggeligt passet. I 1961 kunne man bemærke ”en
vækst”. I foråret 1965 groede de stadig!  F. E.).
Når vi på dette punkt i vor diskussion summerer op, ser vi, at ansete
videnskabsmænd har opdaget en antagelig mængde bevismateriale,
som tyder på, at der et eller andet sted i rummet er eller har været liv.
Hvis det udviklede sig under omstændigheder, som synes at være
påpeget af dets natur og af indholdet af det materiale, hvori det blev
fundet, så har vi ingen grund til at betvivle, at det fortsatte med at
udvikle sig  i det mindst indtil den kataklysmiske hændelse, som
hærgede det himmellegeme, på hvilket livet eksisterede.
Dette er ikke i sig selv noget bevis for tilstedeværelsen af
intelligente væsener  ikke engang de små, grønne mænd  men det er
et bevis for, at et eller andet sted derude eksisterede der virkelig liv  og
88

dette er vigtigt.
Findes der stadig liv i genkendelig form på et eller andet
himmellegeme, liv, som evner at være interesseret i os... og måske
evner at nå os i deres fysiske legemer? Dette spørgsmål er ikke blevet
overset, som vi vil få at se.
For så vidt det fremgår af optegnelserne, var der ingen vedvarende
søgen efter radiosignaler fra det ydre rum forud for omkring året 1952,
på hvilket tidspunkt det udstyr, der anvendtes til dette arbejde, var
blevet tilstrækkelig raffineret til at kunne retfærdiggøre udgifterne ved
at skabe det og benytte det.
Dengang var der naturligvis ingen menneskeskabte satellitter, der
var i kredsløb omkring Jorden. Sputnik nr. 1 ventede stadig på at
komme op i sin bane i efteråret 1957. Men der var tusinder af
patriotiske amerikanske borgere, er iagttog himlen regelmæssigt hver
nat  medlemmer af The Ground Observers Corps  og de berettede om
nogle meget besynderlige syn. Og de få eksisterende radioteleskoper
blev oversvømmede af mærkelige strålingssignaler fra rummet.
Problemet lå i at afgøre, hvorvidt der i denne overflod af synligt og
hørligt bevismateriale lå en antydning af intelligens.
De erfaringer, de tre tidligere eksperimentatorer Marconi, Tesla og
dr. Todd havde gjort, var ikke afgørende, men opmuntrende. Med nye
former for teknik, nye veje og rigeligt med tid og penge kunne gaden
muligvis løses. En veltrænet amatør, den 25 år gamle John G. Bolton
fra Australien, rapporterede i juni 1947, at han havde opfanget nogle
interessante signaler fra et sted i rummet, som han ikke var i stand til
at stedfæste nøjagtigt med sit udstyr. Men fire år senere blev Boltons
radiosignalkilde bestemt som Cygnus A.
Det kan med sikkerhed siges, at radioastronomien voksede hurtigt
efter Boltons opdagelse, omend ikke nødvendigvis som en direkte følge
deraf. Han blev senere leder af radioastronomidepartementet ved
Caltech, hvor han hjalp til med opstillingen af de første to store parabol
radioantenner i dette land.
I august 1956 kom dr. John Kraus' navn (Ohio statsuniversitet) på
forsiden af aviserne over hele kloden, da han bekendtgjorde, at han
havde opfanget nogle meget interessante radiosignaler fra Venus.
”Signalerne kommer i impulser, der ofte varer et sekund eller
længere, og undertiden er der en række af dem med mere eller mindre
jævne mellemrum imellem,” sagde dr. Kraus i en afhandling, han
indgav til det amerikanske astronomiske selskab. ”Impulserne synes at
være modulerede til en hørlig frekvens på ca. 117 svingninger i sekun
det,” rapporterede videnskabsmanden.
Dette var ikke første gang, dr. Kraus havde berettet om en sådan
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uregelmæssighed. I juni samme år havde han bekendtgjort, at
signalerne fra Venus i meget høj grad lignede de, der kunne forårsages
af en kolossal kraftig og langvarig elektrisk storm.
Men de signaler, som øjeblikkelig affødte dr. Kraus' anden
erklæring, var i høj grad anderledes.
”Disse signaler må komme fra en kilde af ret sammensat art,” sagde
videnskabsmanden, ”og de har mange lighedspunkter med de jordiske
radiostationer.” Efter vore dages standard var radioastronomiudstyret i
1956 ret primitivt. Det var blevet konstrueret med henblik på at
opfange signalerne på en slags trådgitter; den konstruktion, der gav
mest udbytte for pengene.
Men til opnåelse af de bedst mulige resultater var kæmpemæssige
og kostbare metal ”tallerkener”, der var opstillet på stativer, som atter
var nedsænket i beton, absolut at foretrække. De lod ikke vente længe
på sig. Med UFOerne sværmende rundt omkring over hele verden  med
de menneskeskabte russiske satellitter i kredsløb  med mærkelige
radiosignaler, der kom ind fra rummet  blev sporingsudstyret snart
bygget. Radioteleskoper kan spore satellitter lige såvel som de kan
modtage signaler fra rummet.
Tidligt på vinteren i 1959 rapporterede jeg over Mutual Network, at
det kæmpemæssige radioteleskop, der var ved at blive bygget ved Green
Bank i West Virginia af fundatsen for national videnskab skulle
anvendes til at søge efter intelligente signaler fra det ydre rum. Dette
blev straks benægtet; thi regeringsforetagender bryder sig ikke om, at
nogen kommer dem i forkøbet med deres egne nyhedsbulletiner.
Hvad skete der ved Green Bank?
Green Bank stationens arbejde var officielt kendt som projekt
Ozma... med en reverens til den legendariske troldmand fra Oz. Dens
første leder var den kendte astronom dr. Otto Struve, som over for jour
nalisterne beskrev det som ”et program på langt sigt”, hvilket naturlig
vis kan betyde mangt og meget. På denne tid var dr. Struves assistent
dr. Frank Drake, som senere efterfulgte Struve på Green Bank.
Man bedes bemærke, at dr. Struve i begyndelsen af Green Bank
projektet anvendte en betragtelig del af tiden til at understrege
betydningen af det arbejde, der skulle udføres, deri indbefattet, hvad
han henviste til som de store fordele, der ville blive resultatet af at stå i
forbindelse med en mere avanceret civilisation.
Men i 1961, mindre end to år efter at det var blevet åbnet med så
stor fanfare og såstore udgifter, fik offentligtheden at vide, at projekt
Ozma ikke eksisterede mere  kaput!  færdig! For at gøre gåden endnu
mere gådefuld, løb dr. Struve ind i sit eget mål. Denne gang antydede
han over for journalisterne, at projektet kun var af liden værdi, og som
90

svar på spørgsmål om, hvornår man kunne forvente nyheden om
Ozma's genoptagne studium af rumsignaler, foreslog Struve, at de
(journalisterne o. a.) ”kunne komme tilbage igen om hundrede år.”
Atter, som i tilfældet med den officielt rapporterede afslutning af
luftvåbnets UFOprogram, blev dette projekt slet ikke afsluttet. Det
blev blot stille og roligt overført til nye omgivelser, i dette tilfælde til
Puerto Rico.
Der, i en kæmpemæssig skålformet dal  som havde fået sine
konturer ved hjælp af enorme bulldozere
havde kontoret for
videnskabelig forskning, en gren af luftvåbnet, opstillet en uhyre stor
rumaflytningsstation. Det blev konstrueret af eksperter fra Cornell
universitetet med økonomisk og teknisk støtte fra fundatsen for
national videnskab  det er en metalforet skål, der er omkring 300
meter i diameter og mange gange mere følsom end den bevægelige radio
”tallerken” ved Green Bank. Bemærk venligst, at efter at det var parat
til at træde i funktion, overtog forsvarsdepartementet det og overgav de
virkelige operationer til luftvåbnet.
(Svagheden ved sådanne indretninger eller installationer som denne
er, at de ikke kan flyttes, og derfor må de nøjes med at tage, hvad de
kan få. Deres fordel ligger i, at da de er så meget større end de
bevægelige ”tallerkener”, kan de skelne signaler, som er så svage, at de
ikke ville være blevet opfangede af de meget mindre mekaniske ”tal
lerkener”.  F. E.).
Den metalliske skål i bjergene ved Puerto Rico i nærheden af
Arecibo begyndte sine operationer i 1964. Det var blot den overførte
version af Projekt Ozma, men denne gang blev resultaterne
klassificerede og skjult for offentligheden.
Og ved staben i Arecibo finder vi dr. Frank Drake, der tidligere var
leder for Ozma projektet  den samme dr. Drake, som i løbet af de sidste
dage, Green Bank operationerne fandt sted, havde røbet, at
radioskiveantennen ved denne installation havde opfanget nogle meget
mærkelige signaler, som syntes at have deres oprindelse i egnen om
kring stjernen Tau Ceti. De husker muligvis, at Tau Ceti var en af de to
stjerner (sammen med Epsilon Eridani), som mistænktes for at være
indblandet i det øjensynlige tidsspand af 22 år, der var blevet bemærket
af videnskabsmænd, som havde analyseret sagen flere år før Green
Bank blev oprettet. Den gang syntes det, som om jordiske radio
modtagere havde opfanget signaler, som var blevet afsendt 22 år i
forvejen  elleve år frem og elleve år tilbage.  Så rettede
videnskabsmændene i Projekt Ozma's ”sidste” dage dets kæmpemæs
sige reflektor mod Tau Ceti, og endnu en gang begyndte de at registrere
mærkelige, men spændende signaler. Og de lod deres opdagelse gå
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videre til pressen.
Resultatet var udbredt publicity og en enorm interesse fra
offentligheden. Den offentlighed, som havde bidraget med hver eneste
cent til projekt Ozma, ønskede at høre mere om projektets heldige
gennemførelse. Men da journalisterne opsøgte dr. Drake for at få en
udvidet beretning om hans sidste afsløringer, magtede han blot at sige,
at en nyhedsbulletin ville blive udsendt fra National Science
Foundation.
Og en sådan kom. Den gav sig ud for at være en forklaring. Den
henviste til bekendtgørelsen fra Green Bank som værende en ”and” og
afviste de modtagne signaler ved denne vidt omtalte lejlighed som
værende intet andet end ”åbenbare eksperimenter af hemmelig art”).
(Her er noget, der sikkert er nyt for Dem  ”hemmelige” udsendelser.
De kan føje til Deres notater om dette emne, at oprindelsen eller
naturen af de påståede hemmelige udsendelser aldrig blev klarlagte, ej
heller den oprindelse, natur, beliggenhed eller den virksomhed, der var
ansvarligt for disse. Måske er det godt det samme thi selv de mest
upålidelige talsmænd kan let komme i vanskeligheder, når de
bestræber sig på at fremhæve det ikkeeksisterende.  F. E.).
De vil i konstellationerne Pegasus og Aries kunne finde to punkter,
der er identificeret med de gådefulde betegnelser CTA21 og CTA102.
Hvad de er, ved vi ikke. De er sandsynligvis ikke ”sole”, thi for os er de
usynlige for øjet. Hvis de er planeter, må de være usynlige for øjet. Hvis
de er objekter, som vi ikke kan se, men kun høre på grund af deres
radioudsendelser, ja, så burde vi være interesserede i dem.
Og det er vi.
Sovjetiske videnskabsmænd rapporterede i 1960, at de opfangede
stumper af radiosignaler, som tydede på, at der eksisterede yderst
avancerede civilisationer på eller i nærheden af både CTA21 og CTA
102. De åbenhjertige russeres afsløringer medførte øjeblikkelige
kommentarer fra britiske, franske, australske og amerikanske
videnskabsmænd: Også de havde hørt signalerne. Usædvanlige sig
naler, javist, men de gik ikke videre end dertil. De lod russerne stå
alene med deres erklæring om, at der måtte ligge højt intelligent liv til
grund for disse signaler.
De sovjetiske studier fortsatte, og i 1964 resulterede de i en rapport i
tidsskriftet for det sovjetiske videnskabelige akademi »ASTRONO
MICAL JOURNAL«, skrevet af den fremragende astronom dr. N. S.
Kardashev. Han påpegede, at signalerne blev modtaget på 900
megaherz båndet, hvilket er nærmest muligt det perfekte for trans
mission på yderst lange afstande, eftersom 900 MHz ligger imellem de
to stykker af båndspektret, som forekommer i natur1ig radio ”støj”, som
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forårsager alvorlig interferens ved radioteleskop operationer.
Efter at have bemærket, at selv signalerne syntes at falde ind under
den tekniske klassifikation af kunstig transmission, i modsætning til
naturlig udstrålings hultertilbulter mønster, gjorde Kardashev
opmærksom på den regelmæssige stigen og falden, der var
karakteristisk for signalerne.
I betragtning af de uhyre afstande mellem ]orden og den formodede
beliggenhed af CTA21 og CTA102, måtte signalerne stamme fra en
sender med samme energiudstråling som vor egen sol. Hvordan kunne
dette mon gå til?
Kardashev lader formode, at en yderst avanceret civilisation mulig
vis kan have lært at anvende materiale fra deres egne ubeboelige plane
ter til at omgive deres del af deres solsystem, deres sol indbefattet, og
således bevare og udnytte dens hele udstråling minus en lille procent
del, der kan gå tabt ved tilbagekastning. Dette kunne forklare, hvorfor
selve radiokilderne er usynlige for os  og hvorledes de skaber signaler,
der er kraftige nok til at kunne nå os i spektret for deres udsendelser.
Signalernes realitet kan ikke benægtes. Deres oprindelse er i det
store og hele accepteret. Hvad  eller hvem
der afsender dem og på hvilken måde  ved vi ikke. På dette punkt
hører Kardashevs teori op. Som tilfældet var med Einsteins forenede
feltteori og Newtons teori om tyngdekraften, forbliver Kardashevs teori
ubevist og ubeviselig, så vi vil lade det forblive i bøgerne, indtil vi kan
gøre noget ved det.
Jeg har i disse sidste aspekter af vor diskussion forsøgt at vise, at
der er interesse for signaler fra det ydre rum over en bred front, at den
bliver fulgt op flittigt, grundigt og under store omkostninger, døgnet
rundt og over hele verden. Nogle meget interessante resultater er blevet
opnået og offentliggjort. Den ekspansion af projekterne, som vor
regering har sat i gang, og det hemmelighedens slør, som vor regering
ligeledes har været årsag til, førte mig frem til den antagelse, at de
magre resultater, som er sivet ud, kun er en lille del af hele historien.
Den enkle sandhed er den, at regeringer ikke udvider, eller spilder
videnskabelige kræfter på projekter, som er uproduktive.
Stjerner er sole af varierende grader. Vore teleskopkikkerter er i
stand til at bemærke eksistensen af et hundrede milliarder milliarder
sole. Nogle af disse sole har planeter. Eksisterer der liv på nogle af
disse planeter? Harvards dr. Harlow Shapley erklærede i 1964, at et
hundrede millioner af disse planeter virkelig besidder liv.
Harvard fysikeren dr. Edward Purcell siger: ”Det ville være
temmelig besynderligt, om kun een planet ud af en milliard (i vor egen
galakse, Mælkevejen) var blevet hjemsted for intelligent liv.”
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I årbogen for videnskab og teknologi (1964) citeres videnskabsmænd,
der skal have sagt, at omkring ved 67 % af stjernerne i Mælkevejen, af
hvilken vi kun er en lille del, menes at have planeter på grund af deres
1angsomme rotation.
Dr. Harrison Brown fra Californiens institut for teknologi udta1er,
at der mindst er hundreder, måske tusinder af planeter i vor egen
galakse, som kan være hjemsted for liv.
Barnards stjerne, vor næstnærmeste nabo af samme type som solen,
vides nu at have mindst en planet, som beregninger har vist skulle
være halvt så stor som Jupiter. Men den ligger så langt borte fra sin sol
 som udsender så lidt lys og varme  at det forekommer at være usand
synligt, at den er hjemsted for liv. Dog er den betydningsfuld ved sin
blotte eksistens; thi den viser, at det skabelsesmønster, som oprettede
vort solsystem, også fandtes andetsteds.
I en forelæsning i San Francisco den 17. marts 1965 holdt en af de
mænd, der arbejdede i nær tilknytning til Projekt Ozma, en interessant,
og sandsynligvis vigtig tale. Ved den lejllighed luftede professor Harold
Weaver, direktør for radioastronomi ved universitetet i Californien, den
mening, at ikkejordiske racer sandsynligvis først ville blive tiltrukket
af vore radiosignaler, og at de sandsynligvis ville modtage disse signaler
fra rumsonder, som de ville have udsendt til sandsynlige steder i
Universet for at opsnappe og videresende sådanne signaler, som i deres
oprindelige form ville have været for svage til at bevæge sig gennem
rummet.
Hvis en sådan ting faktisk var sket for os, ville vi sandsynligvis ikke
have været klare over det; thi det er blot de sidste femten år, at vi har
haft udstyr (radioteleskoper), der var i stand til at lokalisere sådanne
rumsonder. Det ville være uden værdi at spekulere over, hvorvidt de
mærkelige objekter, der var set på vor jordiske himmel gennem så
mange århundrede, faktisk var overvågningsfartøjer. De var NOGET
ET ELLER ANDET STEDS FRA, der var blevet set og rapporteret af
troværdige vidner efter bedste evne. At gå derudover formaner til
forsigtighed.
I den samme San Francisco tale sagde professor Weaver også, at
hvis en af disse rumsonder fra en ydregalaktisk kilde skulle finde en
beboet planet, der udsendte kunstige radiosignaler, ville det næste
logiske skridt være at prøve at kontakte denne planet. Hvorledes?
”Hvorledes kommunikerer de? Hvordan lader den os det vide? Den
sender nogle af vore egne signaler retur... Det er måske derfor, vi får
disse 'bip'lyde i Projekt Ozma!”
Betyder dette, at de signaler, som Marconi og Tesla havde be
mærket, i realiteten var tilbagesendelse af deres egne signaler, at de
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var blevet efterlignet og returneret fra et uidentificeret fartøj eller
himmellegeme i rummet? Var de mærkelige ansigtslignende mærker,
der blev registreret af Jenkins RadioCamera, resultatet af en
anstrengelse, der skulle gøre os opmærksomme på eksistensen af andre
væsener, der var menneskelignende, og som også vidste, hvad vi var i
færd med?
En anden forbløffende episode af samme art vil kunne findes i det
britiske videnskabelige tidsskrift »NATURE« (bind 122, på siderne 681
og 878, 1928), som bragte en rapport af et hold af fremtrædende
videnskabsmænd, Carl Stormer og Balthus Van Der Pol. De havde
gentagne gange modtaget ”ekko”signa1er af deres egne udsendelser,
undertiden adskillige sekunder efter at signalerne var udgået, til andre
tider hele minutter efter udsendelsen. Tidsspandet var så stort i hvert
enkelt tilfælde, at det eneste mulige svar var intelligent og
hensigtsmæssig opsnapning  og påfølgende genudsendelse.
Hvad det så var, var det i det store og hele glemt, da et lignende
fænomen viste sig i moderne form i efteråret 1953.
I en periode på tre dage, som startede den 14. september 1953 og
fortsatte til den 17. september, blev mange TVseere på de britiske øer
forbløffet over på deres fjernsynsskærm at se identifikationsbilledet og
identifikationsbogstaverne for stationen KLEE. Signalet plejede at
komme så kraftigt ind, at det fejede de lokalstationer bort, som
modtageren var indstillet på. Efter få minutters forløb (i almindelighed
34) udviskedes billedet, og det lokale signal blev atter synligt.
KLEE var en TV station i Houston, Texas, og under visse usædvan
lige omstændigheder finder sådanne modtagelser af kommercielt TV
sted over lange afstande. Flere af seerne på de britiske øer fik den gode
ide at fotografere dette særsyn, da det viste sig på deres apparat... men
da de prøvede at sætte sig i forbindelse med KLEE for at få deres
usædvanlige oplevelse verificeret, stod de ansigt til ansigt med et nyt
mysterium: KLEE var nedlagt tre år tidligere!
Da BBC begyndte sin undersøgelse af denne bemærkelsesværdige
sag, blev det af KLEE's efterfølger oplyst om, at intet KLEE signal eller
identifikationssignal af nogen art var blevet udsendt, siden den
pågældende station var nedlagt i 1950.
En talsmand for BBC fortalte journalisterne, at enhver, der
gennemførte en sådan episode som en spøg, måtte skulle investere
mindst et hundrede tusinde dollar plus have kendskab til den
fremskredne samtidige teknologi såvel som anvendelse af tårne og
andet udstyr, som ikke ville kunne skjules, og som rent faktisk var
vanskelige at få fat på. Både amerikanske og britiske myndigheder af
viste mulighederne for en spøg og sagde dette offentligt.
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Tilfældet tiltrak sig international opmærksomhed og vakte
international bekymring. I 1959, længe efter at kendsgerningerne var
blevet udviskede af offentlighedens hukommelse, fremkom en
”forklaring”, ikke fra de britiske forskere, men fra Projekt Ozma, som i
året 1959 havde hænderne fulde af mærkelige signaler fra rummet.
Forklaringen? Tro det eller ej, ifølge det gamle hold af professionelle
forklarere var det intet andet end en spøg, lavet af en mystisk opfinder.
Af letforståelige grunde blev den påståede opfinder aldrig
identificeret. Ej heller blev han nogensinde beskyldt eller anklaget for
et så eklatant brud på de regulativer, der gjaldt for engelske TV
udsendelser. Det blev heller ikke nogen sinde forklaret, hvorledes det
var lykkedes for ham at overdøve de britiske øer fra en enkelt station,
noget ingen anden TV station har kunne gøre til dato.
Det er min personlige mening, at vi burde tage hatten af for det
HokusPokus departement i vor regering, der fremtryllede en
opfindelse, der var endnu mere bemærkelsesværdig, end den, de gav det
udseende af at ville forklare: De opfandt den IkkeEksisterende
Opfinder, der bogstavelig talt var rent løgn.
Ved afslutningen af den oprindelige undersøgelse, foretaget af
engelske myndigheder, sagde en talsmand for BBC til journalisterne:
”Vi står i dette tilfælde over for en række omstændigheder, som ikke
stemmer overens med vor accepterede viden om TV transmission. Det
er utænkeligt, at disse signaler kunne have kredset om Jorden, siden
denne station (KLEE) sidst udsendte dem. Det er fysisk umuligt, at de
ved et tilfælde kunne være blevet reflekteret af noget himmellegeme i
den dertil nødvendige uhyre afstand. Det lader kun en mulighed
tilbage, hvor ejendommelig den end lyder, nemlig at disse signaler blev
sendt til os med en intelligent hensigt fra en kilde og med et formål,
som for øjeblikket er os ganske ukendt.”
* * *
”Der er en fuldstændig mangel på beviser på, at de
(UFOerne) er interplanetariske fartøjer.”
 BREV fra Generalmajor Joe Kelly (Luftvåbnet) til Senator
Harry Byrd, 1. maj 1956.
”Disse objekter (UFOerne) er udtænkt og styrede af
intelligente væsener, der er meget højtstående. De har
sandsynligvis ikke deres hjemsted i vort eget solsystem, måske
ikke engang i vor egen galakse.”
 DR. HERMANN OBERTH, berømt tysk raket og
rumfartsautoritet, ved en pressekonference i Innsbrück, juni
1954.
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Denne ordre blev af generalinspektøren udsendt til alle stationschefer i de
Forenede Stater den 24. december 1959. Denne bogs titel er taget fra titlen på
denne officielle AF ordre.

Tegning af en UFO, udført af den kendte kunstner Professor Donald
Dodge, Georgetown College, som så den i nærheden af Valparaiso,
Indiana i november 1957.
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Hvert år i tidsrummet 19541959 frigav luftvåbnet denne ”kunstneriske
forevigelse” af deres ”hemmelige” jetfremdrevne flyvende tallerken, der
blev bygget i Canada. Endelig, i midten af 1959, blev det færdige
produkt afprøvet.
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Den mest annoncerede ”hemmelighed” viste sig blot at være en
kæmpestor, rørformet ventilator  en monumental fiasko.

1 00
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Tidlig UFO type, hvor stangen i toppen er blevet ændret til en lav, afrundet knop. Dette foto er taget af
cheffotografen for tidsskriftet »El Cruzeiro« i Rio i august 1954, mens UFOen bevægede sig langsomt langs en
klippeskrænt og over en parade, der fandt sted på strandbredden 100200 meter nede.

McMinnville, Oregon. Billede nr. 1. Objektet, der var ca. 8 meter i
diameter, befandt sig over et skur på marken bag elmasten.
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McMinnvilles billede nr. 2, der blev taget 1015 sekunder efter det første
billede. Offentliggjort i tidsskriftet »LlFE« den 26. juni 1950.
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Tidlig type af skiveformet UFO, der lignede McMinville objektet meget. Dette foto blev taget af en fransk
militærpilot i nærheden af Rouen i Frankrig den 5. marts 1954.
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Ældre type skiveformet UFO taget under en sjælden synsvinkel af et ar
gentinsk fly, der jagede det. Det i de originale modeller (McMinnville og
Rouen billederne) så fremtrædende tårn foroven er ændret i denne type.
Bemærk tillige, at kabinen nu er sænket, så den ses under flangen. An
slået størrelse: 8 meter.
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En anden type skiveformet UFO med flad bund, afrundet kuppel og uden fremspring foroven.
Fotograferet i nærheden af Darmstadt i Tyskland i august 1953.

Side fra en af luftvåbnets efterretningstjenestes faglige tidsskrifter for
september 1953. Tegningerne var udført med henblik på at gøre
efterretningspersonellet opmærksomt på ændringer af udseendet, der
da fandt sted, efterhånden som skiveformede UFOer blev udskiftet med
fartøjer af den dobbeltkonvekse type.
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Dette fotografi er taget fra en 16 mm film, der blev optaget af astronaut
James McDivitt. Det viser en ”satellit”, et gulhvidt ægformet objekt af
ukendt type og oprindelse, som kredsede om astronauterne White og Mc
Divitt den 4. juni 1965 under det 20. kredsløb på deres fire dages rum
flyvning. McDivitt befandt sig over Hawaii, da han fik øje på objektet.
Han anvendte en 16 mm Eastman farvefilm, der optog 6 billeder i
sekundet. Kameraet var udstyret med en 5 mm linse, der havde et
synsfelt på 160 grader. Dette foto blev frigivet af NASA.
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Fotografi af UFOer over Taormina, Sicilien, i sommeren 1954.
Objekterne var omkring 30 meter i diameter, lydløse, og blev filmet af en
fotograf fra United Press. Flere tusind mennesker iagttog UFOerne,
indtil italienske jetfly indfandt sig og jagede dem bort.
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Fra en bog, der gør grin med UFOer, skrevet af luftvåbnets presseofficer
oberstløjtnant Lawrence Tacker, som kaldte dette billede ”meteorit, der
ofte forveksles med UFOer”.
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Tackers påståede ”meteorit” var i virkeligheden et billede af en komet.
Endnu et kobrøl fra denne presseofficer fra luftvåbnet.
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Enorm metalforet skal, som udgør en del af radioteleskopstationen ved
Arecibo, Puerto Rico, hvor staben fra Green Bank arbejdede, medens
den ”lukkede” station blev moderniseret under uhyre omkostninger.
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Forsiden af et sovjetisk ”populærvidenskabeligt” tidsskrift der påstår
at vise et fantastisk jetdrevet, skiveformet passagerfly, der dengang
(1964) blev projekteret af sovjetiske ingeniører. Man hørte aldrig om det
siden.
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Dette af russerne omtalte hemmelige ”antityngdekraft” fly blev af amerikanske eksperter i
aerodynamik beskrevet som værende et let konventionelt fly med bortretoucheret propel.
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Sandsynligvis flyet fra før set ovenfra. Denne indretning synes at bestå af en metalbeklædt midte
og rand, der er blevet overtrukket med stof og siden ferniseret. Denne type har i lang tid været
forældet i de Forenede Stater  og i Rusland.

Da UFOerne første gang viste sig over de Forenede Stater i midten af
1947, mindedes mange dette eksperimentalfly af usædvanlig
konstruktion, der var bedst kendt under navnet den ”flyvende
pandekage”. Eftersom den ikke besad tilstrækkelig motorkraft, var den
forældet på det tidspunkt, den blev afprøvet. Efter at have fløjet nogle
få gange blev den henvist til udstilling på Smithsonian Air Museum,
hvor den stadig befinder sig.
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Denne paddehatformede UFO, som havde kabinen nedenunder en kuppelformet
overbygning, fulgte i 1953 efter en barkasse, hvorfra brasilianske flådeofficerer
fiskede. UFOen blev anslået til at være ca. 60 meter i diameter; den var lydløs og
efterlod en kondensstribe. Det var synligt ca. 15 minutter. Foto fra den
brasilianske flåde, via APRO, Tucson.
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Kort over øen Trindade, hvor det berømte UFO tilfælde indtraf i januar 1958.
UFOen kom ind fra højre, standsede ved de med tal benævnte positioner og
bevægede sig sluttelig i retningen øst til nord efter at have kredset om
radarinstallationer på øen.

Det ene af tre steder i sumpen i nærheden af Tully, Queensland i
Australien, hvor drejende, cirkelrunde UFOer rapporteredes at være
landet den 26. januar 1966. Landingerne blev iagttaget og rapporteret
af en gruppe gymnasielærere. Sivene lå fladt ned inden for cirkler, der
var 10 meter i diameter. Deres tilstand gav et fingerpeg om objekternes
store vægt og knusende virkning. Eneretten til fotografiet indehaves af
den professionelle fotograf P. Vignale, Butler Street, Tully, N.Q.,
Australien. Copyright 1966.

11 9

1 20

UFO, der følger efter et tomotoret jet fly RB47 i nærheden af Edwards luftbasen i
september 1957. Billedet er taget af en testpilot fra Convair. En forstørrelse af UFOen er
indsat i billedets øverste, venstre hjørne. Billedet er velvilligt stillet til rådighed af
NICAP.

UFO med fladt afrundet kuppel, illumineret indefra, og blinkende i
farverne grønt, rødt og hvidgult. Fotograferet af en fjortenårs dreng i
Tulsa, Oklahoma. Billedet blev erklæret autentisk og beskyttet ved
copyright af »Oklahoma City Journal«.
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Det første af tre fotografier, der blev taget af en funktionær ved navn Mark Heflin fra Los Angeles
hovedvejsdepartement om morgenen den 3. august 1965 i nærheden af Santa Ana, Californien. Bemærk
den tydelige uro i rabatten under objektet.
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Andet billede af samme objekt, optaget af Heflin inde fra hovedvejsdepartementets lastbil. Sidespejlet
forneden til venstre. Med tilladelse fra NICAP komiteen i Los Angeles.
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Det tredje af Heflin billederne. Optaget kort efter nr. 2 og blot nogle få sekunder før objektet strøg
af sted og forsvandt i tågen. Polaroidkamera med fast afstandsindstilling og elektronisk styret
lukker. Filmhastighed ASA 3.000.

Robert Curtiss, astronom fra Alamogorde i New Mexico, tog dette
billede med et 35 mm filmkamera gennem sin teleskopkikkert i 1956.
»Sky and Telescope«, som offentliggjorde billedet, fremkom med det
forslag, at det mærkelige hvide kors på grænsen til den mørke del af
måneskiven blot var to bjergkamme, der krydsede hinanden.
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Mærkelige røde lys, der er blevet bemærket på Månen af professionelle
astronomer i oktobernovember 1963. Krateret forneden til højre er Ari
starchus, der også i 1965 har været skueplads for fænomener. Bragt
med tilladelse af NICAP.
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Glødende skiveformet objekt, der efter vidners udsagn var ca. 15 meter i
diameter. Optaget på tid af James Lucci, Beaver, Pennsylvania, den 8.
august 1965. Bragt med NICAP's tilladelse.
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Et af to fotografier, der er taget i Portland, Indiana, af Robert Kennedy.
Objektet var synligt ca. fire minutter. Det ses her fare af sted fra en fix
position. Kennedy, politiofficer Robert Glentser og andre vidner udtaler,
at objektet snart spurtede af sted og snart stoppede brat, men bevægede
sig lydløst. Copyrighted af Robert Kennedy.
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7. HVEM SIDDER VED RATTET?
I begyndelsen af 1950 modtog jeg en kopi af en avis fra en personlig ven
i en stor by i vesten. Den bragte en beretning, som gav udseende af at
beskrive fundet af et skiveformet fartøj, der indeholdt adskillige lig af
små menneskelignende skabninger. Det indeholdt ”detaljer” om
svampede madpiller, som de antoges at dyppe i vand; hængekøjerne, i
hvilke de antoges at sove, samt andre lækkerbiskener, som ville være
kendte af alle gode science fiction fans, som ville genkende dem som
standardudstyr i sådanne eventyr.
Jeg søgte oplysninger om den fyr, som havde fortalt historien, og
resultatet var, at han var en hormonskadet person, som havde practical
jokes som hobby.
Jeg puttede historien i arkivet og glemte den.
Et par måneder senere fik jeg besøg af Frank Scully, en pragtfuld
fyr, som skrev i en spalte i »VARIETY«. Da han vidste, at jeg var
interesseret i denne sag, ønskede Frank mit råd angående en historie
med en nedstyrtet UFO, som indeholdt nogle små lig  o. s. v. Den
lignede i mange henseender den historie, jeg havde undersøgt og
forkastet; men Scullys version var blevet udsmykket med mystiske
videnskabsmænd og elektroningeniører... hvilket blot bekræftede min
oprindelige mistanke.
Jeg må med skam melde, at jeg ikke kunne overtale Frank til at
holde sig fra at offentliggøre røverhistorien.
Scullys bog skabte en mindre bølge af ophidselse, stod fadder til et
dusin variationer, som af forskellige individer blev genfortalt som
værende deres egen oplevelse – men værst af alt  ”de små mænd” blev
en møllesten om Franks hals. Ugebladet »TRUE«'s påfølgende
undersøgelse røbede, at Scullys mystiske videnskabsmand var en fyr,
som senere fik en dom for at have falbudt en indretning, som han
påstod kunne fortælle, hvor man skulle bore efter olie. Regeringen ser
med mistro på sådanne indretninger, og ”videnskabsmanden” viste sig
slet ikke at være nogen videnskabsmand. Og ”elektroneksperten” i
Scullys historie blev afsløret som indehaveren af et radioværksted,
hvilket ikke kvalificerede ham til den beskrivelse, han fik i bogen.
Frank Scully, en helt igennem afholdt og velkendt skribent, var
blevet ført bag lyset. Historien om ”de små mænd” vedblev at plage ham
til hans dages ende. Men den var årsag til mere: Den gjorde enhver,
som tog hensyn til sit rygte, meget mistænksom overfor sådanne
eventyr; og i den forstand havde bogen en gavnlig indflydelse. Hvis der
var små mænd til stede i UFOerne, ville deres eksistens ikke blive
anerkendt uden en god portion ulyst, affødt af forsigtighed.
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I sidste instans begyndte rapporter om små, menneskelignende
skabninger i forbindelse med UFOerne så småt at sive ind fra mange
dele af verden. De kom fra små isolerede øer i Stillehavet; fra de
midtvestlige og nordvestlige amerikanske stater; fra de skandinaviske
lande; fra Tyskland og Italien; fra Afrika  ved mange lejligheder fra
intelligente og troværdige vidner, som vi vil få det at se.
Der indkom også nogle få, spredte rapporter om stinkende uhyrer i
forbindelse med landede UFOer. Flatwoods tilfældet fra West Virginia
er et typisk tilfælde af denne art. Et eller andet landede på et højdedrag
i nærheden af Flatwoods en september aften i 1952. Da en lille gruppe
lokale borgere tog ud for at undersøge sagen, mødte de, blev der
påstået, et kæmpemæssigt menneskelignende væsen i en mørkegrøn
skidragtlignende klædning. Væsenet var næsten 3 meter højt, sagde
vidnerne, og hang med sit hjelmklædte hoved fast i en gren på et træ.
Det hvæsede, sparkede med fødderne og sprøjtede på dem med en slags
tåge, som gjorde dem syge. Hvad det var, hvorfra det kom, eller
hvordan det kom der, er indtil denne dag ubesvarede spørgsmål.
Heldigvis er sådanne rapporterede møder meget sjældne. Ganske
som de ”uhyggelige” væsener, der blev rapporteret af Kansas
gårdmanden i 1897, siges de fleste af de rapporterede væsener at være
små og mere i retning af pygmæer eller dværge, end hvæsende,
stinkende kæmper som i Flatwoods tilfældet.
De fysiske begrænsninger for model 1947 UFOen førte til den
antagelse, at de var fjernstyrede, eller at mandskabet virkelig var små
mænd efter vor målestok. Dette førte på sin vis til sådanne historier,
som den, Frank Scully brændte sig på. At mandskabet, om et sådant
fandtes, måtte være små skabninger, var en logisk følgeslutning, og
denne nåede man til på et tidligt tidspunkt i studiet af dette my
sterium.
I overensstemmelse med optegnelserne var den første beretning fra
et troværdigt vidne om disse små skabninger, der kom til mit kendskab,
en hændelse, der blev berettet af »THE STEEP ROCK ECHO«, som er
den lokale sprøjte for de store Steep Rock jernminer (Steep Rock Lake,
Ontario, Canada), i udgaverne for september og oktober 1950.
Den fulde beretning fylder mange sider i bladet og må af den grund
forkortes her. I de indledende bemærkninger identificerer bladets
udgiver kun personerne i rapporterne som en ældre funktionær ved
minen og dennes hustru, som begge foretrak at forblive anonyme for at
undgå latterliggørelse.
Funktionæren og hans hustru var, som de ofte plejede, gået ned til
en fjord ud for Sawbill Bay  en snæver og dyb forgrening af søen, som
var omgivet af store klippefremspring. Indgangen til slugten er kun ca.
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90 meter bred og drejer skarpt, hvilket gør, at det meste af fjorden ikke.
kan ses fra selve bugten. Det er derfor et meget afsides sted, der er godt
skjult fra hovedparten af søen. Om eftermiddagen den 2. juli 1950
havde vidnet og hans hustru trukket deres lille båd et godt stykke op
på en sandet bred ved fjorden og ind under nogle nedhængende
trægrene. På dette sted kunne båden ikke ses fra vandet, fordi en
klynge fremspringende klipper skjulte den. Efter at have spist et par
sandwich og tømt en termoflaske med te, sad de blot og slappede af, da
luften pludsclig vibrerede. Funktionæren mente først, at det lignede
chokbølgen fra en dynamitsprængning, men afviste ideen, fordi der
ikke havde været nogen lyd, og fordi de var mange kilometer fra den
nærmeste mineaktivitet.
Da den foruroligende følelse imidlertid vedblev, klatrede han op på
en klippe, der hævede sig op over bevoksningen. Klippen var kløftet
foroven, så han  til alt held  kunne se igennem den uden selv at blive
set.
I sin underskrevne erklæring til minen siger han:
”Da jeg kiggede gennem en kløft i klippen, kunne jeg se et stort
skinnende objekt hvile på vandet i krumningen ved den modsatte
kystlinje, ikke over 400 meter borte, målt i lige linje til toppen af
klipperne ved indsnævringen. (Indgangen fra bugten til fjorden.  F.
E.). Jeg kravlede hurtigt tilbage til det sted, hvor min kone var. Hun
kastede et blik på mig og spurgte: .'Hvad er der galt?' Jeg prøvede på at
forholde mig roligt og fortalte hende så, hvad jeg havde set. Så klatrede
vi begge tilbage og så ud gennem åbningen. Tingesten var der stadig.
Den lignede to uhyre store underkopper, der var sat sammen; den
øverste med oversiden nedad. Runde, sortkantede koøjer med omtrent 4
fods afstand gik rundt om objektet. Eftersom objektets bund hvilede på
vandet eller svævede ganske lavt er det, var det umuligt for os at se
undersiden.
Toppen havde, hvad der lignede et lugedæksel åbent... ca. 10
mærkeligt udseende små skabninger bevægede sig langsomt hen over
dets overflade. På midten og ca. 2½ meter oppe over overfladen drejede
et tøndebåndsformet objekt langsomt rundt. Da det drejede til et punkt,
der lå direkte modsat os, standsede det  og det samme gjorde
skikkelserne. Alt syntes at være koncentreret mod den åbning, vi så ud
igennem. Vi dukkede os instinktivt ned bag stenen i det øjeblik. Da jeg
så ned over min højre skulder for at se, hvordan vi bedst kunne komme
ned, opdagede jeg en bevægelse i buskene. Direkte overfor på den
anden side af fjorden var en hjort kommet ned for at drikke.
Skikkelserne og tøndebåndet vendte sig mod hjorten. Da cirkelen, eller
tøndebåndet, begyndte at rotere igen, standsede det ikke ud for hjorten
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som før. Min kone og jeg gjorde det til en regel at tælle til tyve og så
dukke os. Vi følte, at klippen foran os beskyttede os mod tøndebåndet.
Vi kunne begge se, at den tøndebåndslignende tingest blev betjent af
en skikkelse på en lille platform direkte under den. Denne skikkelse
bar, hvad der forekom os at være en klar rød kalot eller hjelm. Alle de
andre bar mørkeblå hovedbeklædninger. Alle var omtrent af samme
højde. Vi anslog den til 105120 cm. Alle var ens påklædte, med en
skinnende, metallignende substans på brystet og benene og armene
dækket af et mørkere materiale. Pa denne afstand (omkring 350 meter
 F. E.) kunne vi ikke skelne træk, om de havde nogen.
Det mest bemærkelsesværdige var, at de bevægede sig omkring som
robotter og vendte sig ikke om  det vil sige ret omkring, som vi gør det 
men de måtte dreje deres fødder for at ændre retning... Jeg sa en af
disse skikkelser tage enden af en 'brandslange' op (den havde en livlig
grøn farve) og løfte den, medens han havde ansigtet den ene vej, og så
besværligt dreje fødderne rundt for at kunne gå i den modsatte retning.
Hele tiden kunne min kone og jeg høre en vedvarende snurrende lyd.
De så ud til at suge vand ind gennem den ene slange og losse noget ned
i vandet igen gennem en anden.
Vi måtte dukke os igen på grund af det roterende tøndebånd, og da
vi kikkede igen, var alt borte fra objektets overflade, og det var begyndt
at hæve sig op af vandet. Det var ca. 2½ meter oppe i luften. Der, hvor
det havde hvilet på vandet, var vandet blårødt med et gyldent islæt.
Objektet så ud til at være ca. 5 meter tykt på midten og 4 meter ude
ved kanten. Der kom en kraftig luftstrømning, da det strøg af sted i en
vinkel på 450 og hurtigt fortabte sig i det fjerne. Ved at sammenholde
det med to træer på den anden fjordbred bedømte jeg det til at være ca.
16 meter i diameter.”
B. J. Eyeton, chefkemiker ved Steep Rock Mining Company og
udgiver af ECHO, tilføjer, at andre rapporterede at have set et lignende
eller det samme objekt i den samme afsidesliggende fjord. Også de
omtalte, hvad der syntes at være meget små, menneskelignende
skikkelser på fartøjet, som flygtede, da de nærmede sig. Men den rap
port, der kom fra funktionæren og hans hustru, var den mest
detaljerede, og Mr. Eyeton var fuldt tilfreds med hensyn til deres
troværdighed som vidner, eftersom han kendte dem udmærket.
Små menneskelignende skabninger eller ”skikkelser” i skinnende
klædninger, efter vor målestok bevægende sig klodset  denne
mærkelige oplevelse ved Steep Rock Lake skulle ske igen mange gange
i de efterfølgende år.
I september 1951 rapporterede en gruppe indfødte fra Unmatjera
stammen i det centrale Australien til myndighederne, at de fra en lav
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bakketop havde iagttaget et skinnende, cirkelrundt objekt, som landede
tæt ved et lignende objekt, der allerede stod på jorden. De anslog, at
objekterne var af samme størrelse, mellem 10 og 15 meter i diameter og
”en mand og en halv mand høj”. Da de var bange for at nærme sig
objekterne, havde de indfødte holdt sig skjult på deres stenede
bakketop og derfra iagttaget denne mærkelige scene. Efter adskillige
minutters forløb, fortalte de, var et meget lille, menneskelignende
væsen kommet ud fra undersiden af det andet objekt og var gået ind i
det første gennem fartøjets bund. Denne skabning, eller skikkelse,
havde haft en skinnende og et rundt, skinnende hoved (hjelm?), fortalte
de indfødte til myndighederne. Kort efter at skabningen var gået ind i
objektet på jorden, begyndte det at hæve ig med en summen ligesom en
sværm af insekter, og det andet objekt fulgte det hurtigt op i luften, og
begge forsvandt ud af syne.
Det er naturligvis ingen nytte til at spekulere over de mange mulige
grunde til, at et væsen fra et af disse fartøjet skulle overføres til et
andet. Rapporten nåede de australske myndigheder omkring syv
måneder efter, at det var sket, og bortset fra at udspørge de indfødte,
var der kun lidt, man kunne gøre. Men det er bemærkelsesværdigt, at
disse primitive folk, som aldrig havde set eller hørt om sådanne ting
som ”flyvende tallerkener”, skulle have rapporteret både objekterne og
de små, menneskelignende skabninger så detaljeret. Rent opspind ville
vi anse for usandsynligt i betragtning af, hvad man ved om vidnerne og
rapporterne fra andre dele af verden.
14 km nord for Hopkinsville i Kentucky, ved hovedvej nr. 41, ligger
det lille bosted Kelly. På en gård 1 km fra Kelly indtraf en uhyggelig og
måske historisk episode mellem kl. 19 og 22 søndag den 21. august
1955. Den følgende dag bragte »EVANSVILLE (Indiana) PRESS« på
forsiden
af
bladet
rapporten
med
følgende
overskrift:
KENTUCKYANERE RAPPORTERER ILDKAMP MED ”SMÅ MÆND
FRA RUMMET”.
Her er historien, som den er taget fra selve vidnerne, de involverede
politiofficerer og fra beretningen i »EVANSVILLE PRESS«.
Tre børn og otte voksne var involveret i denne sag. Billy Sutton, der
dengang var teenager, var gået ud til brønden for at få en tår vand kl.
ca. 19, da han bemærkede et klart glødende, cirkelrundt objekt, der
bevægede sig lydløst i en åbenbart ret kurs, standse og lande på jorden
på den anden side af stalden og ude af syne fra det sted, hvor han stod.
Han fortalte folkene inde i huset om dette mærkelige syn; men de
affærdigede det som et muligt ”stjerneskud” og foretog ingen
efterforskning. (Det samme objekt blev set af adskillige andre vidner
fra nærliggende gårde, hvilket er i overensstemmelse med de
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erklæringer, der senere blev afgivet overfor forskerne.  F. E.).
Omkring kl. 20 begyndte Suttons' hunde at gø rasende, som de i
almindelighed havde for vane, når en omstrejfer var i nærheden. To af
mændene gik om til bagdøren og kiggede ud. De fortalte senere til
myndighederne, at der ca. 1518 meter borte stod en skabning af en
eller anden art. Mændene var enige i, at den glødede ligesom tallene på
et selvlysende ur. Mens de forbløffede stod der, kom den ind på en
afstand af 56 meter fra dem. Begge fortalte de myndighederne, at
tingesten lignede en meget lille mand, der ikke var over 100 cm høj, og
som bar en skinnende klædning eller en dragt af nikkelplader. Hovedet
syntes usædvanligt stort og stod slet ikke i forhold til resten af kroppen.
Armene, sagde de, var usædvanligt lange; hænderne uforholdsmæssigt
store, skællede og udstyrede med kløer, som glitrede svagt i den smule
lys, der var.
Mrs. J. C. Sutton fortalte officererne, at også hun så væsenet ved
denne lejlighed. ”Det var blankt som aluminiumsfolie,” sagde hun, og
det bevægede sig som en meget gammel mand  eller som en slags abe 
for det meste ved hjælp af hænderne.”
Både Elmer Sutton og John Sutton fyrede løs på den uhyggelige
tingest, der bevægede sig frem imod dem. Eksplosionen fra kaliber 12
haglbøssen og kuglen fra en kaliber 22 pistol fik væsenet til at falde
bagover; men det sprang næsten øjeblikkeligt op igen og rendte sin vej,
før de forundrede mænd kunne foretage sig noget igen.
De to mænd skyndte sig tilbage ind i huset, slemt rystet over, hvad
der var foregået. Alle lysene i huset blev øjeblikkeligt slukkede og
dørene låsede.
En gårdlampe blev tændt. I dette øjeblik skreg en af damerne, at
nogen kiggede ind ad vinduet i spisestuen. Mændene for ind i stuen
tidsnok til at se en skabning med en slags hjelm og store øjenspalter 
som klyngede sig til vinduesskodderne. Begge mænd fyrede gentagne
gange gennem vinduet, og tingesten syntes at blive slået bagover af
stødet.
Efter en ventetid på tyve minutter, i hvilket tidsrum der ikke blev
set mere til de uhyggelige skabninger, vovede de bevæbnede mænd sig
udenfor. Hundene gøede af en svagt lysende tingest oppe i et træ; men
før de kunne komme nærmere, opdagede de en anden af deres mærke
lige besøgende, som bevægede sig langs tagryggen af huset. Elmer
Sutton skød på tingesten med sin haglbøsse. Begge mændene fortalte
til myndighederne, at de tydeligt kunne se, at skuddet ramte... men den
glødende tingest syntes at dykke ud i luften og sås et øjeblik senere løbe
ind i en ukrudtsmark. Et andet skud fik den glødende tingest i træet til
at lade sig glide ned i ukrudtet og forsvinde. På dette tidspunkt havde
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hundene søgt tilflugt under huset... hvad der med alt det skyderi
sikkert var en udmærket ide.
En af de interessante biomstændigheder ved denne højst
usædvanlige rapport er, at mændene var enige om, at de kunne høre
projektilerne fra John Suttons 5,6 mm pistol fløjte ud i rummet, som
om de var prellet af på metal.
Efter det resultatløse togt ud på gårdspladsen gik mændene atter
ind i huset og stod vagt ved vinduerne, medens kvinderne og børnene lå
på gulvet bag dem. Ved ellevetiden, efter at de havde ventet årvågent i
mindst to timer, kom mændene til det resultat, at de uhyggelige
skabninger havde forladt dem. Efter at være blevet skudt på over
halvtreds gange med både haglbøsse og pistol på nært hold er det
muligt, at skabningerne kom på den tanke, at de ikke var velkomne.
De elleve mennesker for ud af huset, masede sig ind i to biler og
kørte hurtigt til den nærmeste politistation  ved Hopkinsville.
»EVANSVILLE PRESS« beskyldte politichefen Russel Greenwell for
ikke at tro på beretningen  hvilket Greenwell øjeblikkeligt benægtede.
Den 23., dagen efter at historien var kommet i avisen, sagde Greenn
well til mig:
”Der er for mig ingen tvivl om, at disse folk  hver eneste evige en 
var skrækslagne, da de nåede til Hopkinsville søndag aften. Vi fandt
godt nok ingen små fodaftryk; men jordbunden var så hård og tør, at en
traktor ikke ville have efterladt sig noget synderligt spor. Heller ikke
jeg kunne efterlade fodaftryk  så mangelen på fodaftryk beviser intet
som helst  ingen ved sine fulde fem kunne have forventet at finde
nogen under disse omstændigheder. Disse folk så noget besynderligt.
Jeg ved ikke, hvad det var... men de så det, og de skød på det lige tværs
igennem dørene og vinduerne og husets sider... hullerne sidder der og
kan bevidne det.”
”Det lokale politi og 4 medlemmer af politistyrken i Hopkinsville
ledsagede mændene tilbage til gården og undersøgte sagen  men de
uhyggelige små skabninger og deres glødende fartøj var forsvundet.
Den ene af statsbetjentene lagde mærke til, at en af de mænd, der
havde været involveret i hændelsen, faktisk befandt sig i en chok
lignende tilstand. Han havde et pulsslag på 140 i minuttet, og det
kunne ses på halsårerne; det er omkring det dobbelte af, hvad der er
normalt.
Den officielle reaktion på denne hændelse var påtaget ligegyldighed.
Det nærliggende Fort Campbell sendte en officer, Major Albert Coren,
ud for at udspørge vidnerne, skønt basens presseofficer benægtede, at
basen kendte noget dertil. Flere dage senere udspurgte forskere fra
luftvåbnet vidnerne ganske kort, som var det blot en rutinesag, og tog
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så atter af sted. Men omkring to uger efter begivenheden besøgte to
civile, som påstod, at de solgte aluminiumskøkkenudstyr, nabolaget. De
brugte kun et par minutter til at tale om deres påståede varer og
anvendte så timer på at stille spørgsmål vedrørende skabningerne og
fartøjet, som var blevet set om aftenen den 21. august.
Muligvis er det et tilfælde, men et hold ”prangere” af samme type og
sælgende af de samme produkter besøgte Flatwoods i West Virginia
fem dage efter, at det påståede ”uhyre" var blevet truffet der i 1952. I
begge tilfælde var mændene tydeligt mere interesserede i at samle
oplysninger end i at sælge potter og pander.
Det ville være i overensstemmelse med regeringens officielle politik
med at føre offentligheden bag lyset, at behandle denne slags sager på
denne særlige måde. At sende forskere ekspres til det sted, hvor de små
væsener eller uhyrerne var blevet rapporteret, ville være ensbetydende
med at røbe den betydning, man officielt tillægger sådanne sager. Ved
at behandle hændelserne som ret betydningsløse og uvigtige, indtil den
offentlige interesse ophører, for dernæst at udføre den egentlige
undersøgelse under et eller andet påskud, får regeringen de søgte
oplysninger med den mindst mulige publicity. Selv om bedraget bliver
gennemskuet, vil historien ikke tiltrække sig andet end den lokale
befolknings opmærksomhed. Det er en klog måde at behandle sagen på,
og jeg har aldrig set det nævnt på tryk før nu. Men denne
fremgangsmåde er uden tvivl blevet fulgt mange gange med
undersøgerne, der optrådte i mange forklædninger. Det ville være
vanskeligt at bevise hvilke besøgende, der blot var nysgerrige, og
hvilke, der kom i embeds medfør. Jeg kender kun til disse to tilfælde
med de uinteresserede ”sælgere af aluminiumskøkkentøj”  som
tilfældigvis viste sig på stederne for disse to landingsraporter  som
ikke gjorde sig nogen anstrengelser for at sælge aluminiumsvarer  men
som gjorde sig umiskendelige anstrengelser for at samle oplysninger
om UFO tilfældene.
Da vort formål er at opsamle og sammenligne detaljer fra
landingsrapporter, der er afgivet af troværdige vidner, vil vi undersøge
følgende fremtrædende sag, der stammer fra Berlin i Tyskland. Det
hændte den 7. juli l952 og nåede os via »North American Newspaper«.
Oskar Linke havde i mange år været borgmester i en lille by i den
russisk besatte zone af Tyskland. Da han frygtede forfølgelse, gjorde
han et heldigt forsøg på at flygte til den zone, der nu er kendt som
Vesttyskland, sammen med sin elleveårige datter. Der berettede han
deres forbløffende historie til myndighederne og aflagde edssvorne
erklæringer til både britiske og amerikanske embedsmænd, der
forhørte ham.
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Linke sagde: ”Vi boede blot nogle få km fra grænsen (til
Vesttyskland), og for at lette vor forestående flugt, kørte min datter og
jeg tit ture i retning mod grænsen på min motorcykel. Hun sad i
sidevognen. På denne måde blev de russiske grænsevagter vant til at se
os og blev ikke mistænksomme med hensyn til vore virkelige hensigter.
En eftermiddag i sidste uge var vi på vej hjem fra en af disse ture,
da min datter gjorde mig opmærksom på et hvidt skær mellem træerne
i en lille skov, vi netop kørte igennem. Den ligger kun ca. 5 km fra
grænsen.
Det var et så usædvanligt syn, at vi lod motorcyklen rulle ind til
vejsiden og standsede op. Jeg gemte den under nogle buske, og vi
skyndte os ind i skoven. Vi nåede et punkt 2530 meter fra et meget
mærkeligt syn. Det var en skive, omtrent 8 meter i tværmål, der
hvilede på jorden i en lysning.
Den lignede en kæmpemæssig stegepande uden håndtag og syntes
at være selvlysende. Midt på var der et eller andet apparat  en
firkantet tingest  en slags overbygning, som hævede sig op over toppen
af fartøjet og som mindede meget om en høj hat. Den var lidt mørkere
end resten af objektet, som havde samme farve som poleret aluminium.
Vi lå bag et lavt dige og var godt skjult. Vi så to små skikkelser, der
lignede små menneskelige væsener, 100 cm høje. De bar, hvad der for
os så ud som skinnende klædedragter, der var ud i et  sølv eller
alumuniumsfarvede. På brystet af en af disse skabninger var der en
æske eller en pakke omtrent på størrelse med tre pakker cigaretter
stablet op ovenpå hinanden, og foran på denne pakke var der et klart
og blinkende blåt lys. Hvad dette var til, ved vi ikke, for de syntes ikke
at bruge det. De var netop ved at nærme sig fartøjet fra udkanten af
lysningen, den ene bag den anden.
Da de var inden for en afstand af 34 m, rakte den bageste hånden
frem og berørte den forreste på den skinnende, glaslignende hjelm.
Begge stivnede, og den ene vendte sig langsomt og kastede et blik til
venstre for os. Da undslap der min datter et gisp. Skabningerne
skyndte sig ind i fartøjet gennem en lem på toppen af overbygningen 
den firkantede del  på midten.
Da så vi, at skiven havde to rækker runde koøjer rundt om kanten.
De var omtrent på størrelse med koøjerne på et skib.
Mens vi stadig kiggede, begyndte den firkantede overbygning
langsomt at trække sig ind i kuppelen, og samtidig begyndte objektet
langsomt at hæve sig op over jorden.
Vi lagde begge mærke til, at en lignende firkantet konstruktion
udgik fra bunden af fartøjet, og at den åbenbart tvang objektet fri af
jorden.
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Så begyndte objektet langsomt at stige op i luften. Det steg til en
højde af omkring 30 meter, svævede et øjeblik, skød så hurtigt af sted
og var snart ude af syne.”
Eksborgmester Linkes underskrevne erklæring blev understøttet af
hans datters historie til embedsmændene. Pigen tilføjede: ”Jeg var så
forskrækket, at jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre. Jeg håber, at jeg
aldrig får en sådan oplevelse igen.”
I løbet af 1954 fik Sydamerika UFObesøg, der svarede til dem, der
blev oplevet i Europa og USA inden for det samme tidsrum. De husker
måske, at det var i dette år, at oberstløjtnant John O'Mara fra Air
Technical Intelligence i Dayton erklærede, at ATIC modtog UFO
rapporter i et antal af syv hundrede om ugen, hvilket var det hidtil
største antal og meget sandsynligt et maksimum. Men de
sydamerikanske tilfælde fra 1954 omfattede et stort antal rapporter om
landinger og om små skabninger omkring fartøjet. Hvor mange af disse
rapporter, der er sandfærdige, ville være meget svært at sige noget om;
men det kan med sikkerhed siges, at mange af de personer, som aflagde
beretning, var medlemmer af grupper, og at mange andre var offentlig
ansatte  og adskillige tilfælde talte ansete medlemmer af lægestanden.
En af de fineste UFO forskningsgrupper i De Forenede Stater er
samtidig også en af de ældste, Aerial Phenomena Research
Organization (APRO) i Tucson, Arizona. Gennem sine tusinder af
medlemmer i mange lande, blandt hvilke man finder mange
videnskabsmænd og eksperter på mangfoldige områder, der har
tilknytning til aeronautik og astronomi, har APRO udført et glimrende
arbejde med år efter år at kaste lys over vigtige og vidtudbredte UFO
aktiviteter. Ved at give fyldestgørende og omhyggeligt undersøgte
oplysninger, især om sydamerikanske hændelser af betydning, har
APRO for sine medlemmer her i landet udført det arbejde, som
nyhedstjenesten har ladet ligge.
I de sidste uger af 1954 var Venezuela arnested for UFO aktivitet.
Politiarkiverne i mange byer indeholder beretninger om små
skabninger omkring landede skiveformede fartøjer. I nogle af de
tilfælde, hvor der rapporteredes personlig kontakt med disse
skabninger, gik det ikke rapportørerne alt for godt.
I forstaden til San Carlos ligger en smuk park, der er opkaldt efter
landbrugsministeriet, og som anvendes til landbrugsudstillinger. Om
aftenen den 16. december havde tre unge mennesker spist til middag
sammen på en restaurant i San Carlos og kørte nu hjem sammen.
Jesus Paz bad sine venner om at standse vognen, for at han kunne gå
ind i en afsides liggende del af parken og forrette sin nødtørft. Paz
havde næppe taget mere end et dusin skridt, før han skreg om hjælp.
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Hans venner løb ham til undsætning og fandt ham liggende bedøvet og
blødende på jorden. Kort derfra løb en lille, håret, menneskelignende
skabning henimod et skinnende, skiveformet fartøj, som hvilede på
græsset. Den ene af Paz' ledsagere var Luis Mejia, medlem af
nationalgarden. Han fik blot tid til at samle en sten op og kyle den mod
objektet, som var begyndt at hæve sig med en frygtindgydende,
summende lyd.
Paz blev i en fart kørt til byen og indlagt på et hospital, hvor
lægerne konstaterede, at han befandt sig i en choklignende tilstand.
Ydermere havde manden lange, dybe rifter på sin højre side og nedad
over rygraden ”ganske som efter kløer”, sagde lægerne.
Paz fortalte senere myndighederne, at han var gaet rundt om et bed
med høje blomster, og at det tykke græs havde dæmpet lyden af hans
skridt. Pludselig var han snublet over denne lille, hårfagre,
menneskelignende skabning, som var ved at undersøge blomsterne. Paz
forsøgte at undslippe; men da han vendte sig, angreb skabningen ham,
først ved at kradse og rive hans skjorte i stykker, så ved at tildele ham
et bedøvende slag i baghovedet.
Seks dage før Paz hændelsen ved San Carlos havde to teenagere,
drengene Jesus Gomez og Lorenzo Flores, jaget kaniner langs den
transandeanske landevej mellem Chico og Cerra de las Tres Torres. Da
de begav sig på hjemvejen, havde de kun en gammel haglbøsse  der var
uladt, fordi de havde brugt al deres ammunition.
Mens de travede af sted langs kanten af landevejen, fik de øje på en
eller anden slags skinnende genstand i krattet ved siden af vejen, ikke
langt fra vejbanen. De fortalte senere politiet, at de troede, det måtte
være en bil, der var forulykket... og de gik ind i krattet for at finde ud af
det.
Drengene opdagede, at de kun stod et par skridt fra et objekt, som
mindede om to kæmpemæssige, skinnende vaskefade, som var sat
sammen i randen. De anslog det til muligvis tre meter i diameter og
kunne se, fortalte de senere til politiet, at det svævede ca. 1 meter over
jorden, og at det udstødte ild fra bunden.
Lorenzo Flores sagde i sin erklæring:
”Så så vi fire små mænd komme ud af det. De var ca. en meter høje.
De da blev klar over, at vi var til stede, greb de alle fire Gomez og
prøvede at trække ham henimod tingesten. Jeg kunne ikke gøre andet
end at tage min haglbøsse, som var uladt, og jeg slog en af dem med
den. Bøssen syntes at have ramt noget, der var så hårdt som sten  det
svirrede i mine hænder  og det slog bøssen i to stykker... Det var for
mørkt til, at vi kunne se deres ansigtstræk; men vi lagde mærke til
hårrigdommen på deres kroppe og deres mange kræfter.
1 39

Et eller andet gjorde Gomez fortumlet, da de små skabninger greb
ham. Flores trak sin ven tilbage i retning mod vejen, og da Gomez var
blevet i stand dertil, løb de, så hurtigt de kunne, hen til den nærmeste
politistation. De ankom med slemt forrevne klæder. Gomez' skjorte
hang i trevler, og begge drenge var godt forkradsede. De tilkaldte læger
fortalte politiet, at drengene var blevet så forskrækkede over et eller
andet, at de var næsten hysteriske; men at de i øvrigt var intelligente
og troværdige.
Da drengene den følgende morgen førte politiet til scenen for den
rapporterede tildragelse, fandt politiofficererne udførligt bevis for, at en
eller anden form for kamp havde fundet sted... og de fandt også den
knækkede bøsse, der havde været Flores' kæreste eje. Men bortset fra
et par svedne buske var der ikke spor efter de små skabninger eller
deres fartøj.
Nøjagtigt to uger før denne episode var to lastbilchauffører fra
Caracas tumlet ind på en politistation, forrevne, blødende og
forfærdede, for at fremstamme en historie, som kunne være blevet
afvist af politiet... havde det ikke været for et ganske enestående vidne.
Jose Ponce var medhjælper på en lukket lastbil, der blev ført af
Gustavo Gonzales. I de tidlige morgentimer den 28. november kørte de
til Petare, der lå ca. 24 km borte, for at hente en ladning fødevarer, der
skulle afleveres i Caracas i tide til markedet, som begyndte ved daggry.
Lastbilen skrumplede afsted hen ad en gade i udkanten af Caracas ca.
kl. 2 om morgenen, da mændene fandt vejen blokeret af et glødende,
skiveformet objekt, ca. 3 meter i diameter, som svævede knap to meter
over gaden.
(Gonzales bragte sin vogn til standsning, og begge mænd sad blot et
øjeblik og stirrede i forundring på dette besynlige objekt. Som efter en
fælles indskydelse stod de ud af bilen og gik nærmere hen til objektet.
Da de var ca. 8 meter fra det, opdagede de, at en meget lille, håret og
dværglignende mand kom hen imod dem.
Gonzales greb skabningen og løftede ham fri af jorden. (Han fortalte
senere til politiet, at skabningen vejede omkring 30 pund.  F. E.). Men
den lille fyr snoede sig ud af lastbilchaufførens greb og gav Gonzales et
skub, som sendt ham sprællende bagover. Ponce havde fået nok... han
vendte sig for at løbe efter hjælp fra en politistation, der låblot et par
gader borte.
Før Gonzales kunne komme på. fødderne igen, sprang hans lille
modstander adskillige fod i vejret og gik på ham  Gonzales bemærkede,
at hans angribers øjne glødede i lyset fra vognens lygter  ”som gule
katteøjne!” Det lykkedes Gonzales at komme op på det ene knæ og at få
sin kniv parat til kamp. Da den lille skabning kastede sig fremad, så
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Gonzales, at den i stedet for hænder havde skællede ekstremiteter med
kløer, der var ca. en tomme lange. Gonzales fortalte senere politiet, at
han prøvede at jage kniven ind i skulderen på skabningen... men at
bladet gled af, som om han havde ramt stål. En anden af de hårede små
mænd sprang ud af det glødende fartøj og rettede et lille skinnende rør
imod Gonzales. Der kom en funklende lysstråle, som blændede
Gonzales et øjeblik, og han troede, at det var sket med ham... men da
han atter kunne se, hævede objektet sig op over træerne og forsvandt
hurtigt i natten.
Gonzales løb hen til politistationen, som han nåede et par minutter
efter sin ledsager. Først troede politifolkene, at de var fulde eller
tossede. Man tilkaldte en læge, som afgjorde, at begge mænd befandt
sig i en tilstand af chok, og at ingen af dem havde drukket. Gonzales
blev behandlet for en lang dyb rift nedad hans venstre side og fik der
efter et beroligende middel.
Heldigvis for de to mænd, og for de andre interesserede, havde en
kendt læge fra Caracas overværet hele hændelsen. Han havde været
ude til et natligt sygebesøg og havde kørt bagved Gonzales, da Gonzales
stødte på den tingest, der blokerede gaden. Doktoren fortalte
myndighederne, at han havde overværet den kamp, som Gonzales og
Ponce havde beskrevet, men at han havde nølet med at bekræfte deres
rapport af frygt for latterliggørelse. Efter senere at være blevet
forsikret om, at han ikke kom til at figurere offentligt i rapporten, kom
lægen med sin erklæring til politiet. (APRO repræsentanter i Caracas
fik af pressefolk at vide, at doktoren derefter blev inviteret til USA til
samtaler med myndighederne med henblik på de ”små mænd”, der var
indblandet i Petares sagen.  F. E.).
lnden der var forløbet 48 timer efter det netop omtalte Petares
tilfælde, ankom Arnold Dibble fra »United Press« og John Schell fra
»North American Newspaper Alliance« til Caracas. Dette var uden tvivl
blot endnu et af disse slumpetræf, som UFO problemet er så overfyldt
med. Ved undersøgelse af disse tilfælde med påståede ”små mænd”,
som er vidt adskilte, når vi tager både tidspunktet og geografien i
betragtning, bemærker vi visse ligheder.
Skabningerne i de skinnende klæder og med de skinnende hjelme,
som rapporteres af den unge minearbejder i nærheden af Quarouble i
Frankrig i september 1954, er svarende til beskrivelsen af den
skabning, som rapporteres af de indfødte i Australien. Lysstrålen, som
bedøvede Dewilde ved Quarouble, forekommer også i rapporten fra
Petare i Venezuela. Den forekommer atter i et tilfælde, hvor en
spejderfører ”Sonny” Desvergers fra Florida sammen med tre spejdere
fra sin trop fik øje på en UFO i et krat ved siden af landevejen ved West
1 41

Palm Beach kl. ca. 21 den 9. august 1952. Noget brændende skød ud af
UFOen, da han nærmede sig det  noget, som brændte huller i hans hat
og slyngede ham til jorden  forskrækket, men uskadt.
Landmændene ved Hopkinsville i Kentucky som hørte kuglerne fra
deres haglbøsse og pistol prelle af på de små skabninger, fik det
indtryk, at skabningerne var hårde som sten eller metal. Den antagelse
deltes af drengen, som knækkede sin haglbøsse på et af væsenerne (i
nærheden af Chico, Venezuela i 1954)  og af Gustavo Gonzales, da han
prøvede at stikke mandslingen ned, og kniven blot prellede af, i den
netop nævnte Petare sag.
De små robotlignende skikkelser, der rapporteres i Steep Rock Lake
sagen, havde omtrent samme størrelse som lignende skikkelser ved
andre lejligheder. De bar den samme slags skinnende klæder, der gik
ud i et, men de var åbenbart uden de skinnende hjelme, der
almindeligvis er på tale i forbindelse med disse besøgende.
Og de skabninger, der rapporteres af Oscar Linke i nærheden af
grænsen mellem de to sektorer i Tyskland  der møder vi igen de kendte
små skabninger i de skinnende udelte klæder og bærende hjelme, og en
af dem med et blinkende blåt lys på sit bryst.
Fra alle egne af kloden er beskrivelserne af de påståede
besætningsmedlemmer bemærkelsesværdigt ens. Enten eksisterer der
en verdensomspændende sammensværgelse med det formål at lyve om
disse ting... eller også har en mængde mennesker, indbefattet nogle, der
aldrig har hørt om ”flyvende tallerkener”, set nogle meget mærkelige
skabninger af ukendt oprindelse.
Blandt disse vidner må vi medtage navnet på Fader William Booth
Gill, ordineret præst i den engelske statskirke og udgået fra Brisbane
universitetet.
Han var ikke ene om observationen. Pastor Gill havde som
medvidner mere end en halv snes elever og lærere fra Boainai, New
Guinea, som alle underskrev rapporten til den derværende regering.
Om aftenen den 26. juni 1957 var pastoren efter aftensmaden gået
ud på sin veranda og kastede da et blik mod Venus. Han blev da
øjeblikkelig opmærksom på et andet lys på himlen  betydeligt klarere
end Venus og utvivlsomt funklende.
Efter et par minutters forløb blev han klar over, at dette særlige lys
kom henimod ham  hurtigt. Han kaldte på en af lærerne, og adskillige
af eleverne kom også til. Det kom nært nok  de anslog afstanden til 120
meter  til at vidnerne kunne se, at det var en enorm skiveformet
konstruktion, der ved bunden var 912 meter bred, og hvorfra der udgik
fire metalben diagonalt. Over skiven var der en kuppel, som vidnerne
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anslog til at være tre meter høj og ca. seks meter i diameter. Der syntes
at være en slags dæk ovenpå denne bygning... og på dette dæk kunne
de se flere små, menneskelignende skabninger. På intet tidspunkt sås
flere end fire skikkelser. De syntes at læne sig til en lav ræling, selv om
lyset ikke var tilstrækkeligt til, at præsten eller hans ledsagere virkelig
kunne se rælingen. Fra tid til anden bøjede en af skikkelseme sig, som
om den manipulerede med et eller andet på dækket, og med ca. 30
sekunders mellemrum skød en smal stribe af klart, blåt lys opad; denne
havde en varighed af ca. 5 sekunder, som om der blev signaleret.
Pastor Gill fortalte myndighederne, at han følte sig tilskyndet til at
søge at opnå kontakt med skabningerne. Han sagde:
”Da en af dem lænede sig over rælingen, eller hvad det nu var, og
syntes at kigge ned på os, løftede jeg hånden og vinkede, og skikkelsen
gjorde det samme, ganske som en skipper på en båd vinker til en eller
anden på kajen. Læreren vinkede med begge sine arme over hovedet, og
to skikkelser på fartøjet gjorde det samme. Så vinkede vi begge to op
mod himlen... og alle fire skikkelser foretog sig det samme som svar
herpå. Vi var alle henrykte.  Drengene (eleverne) jublede. Nogle af dem
råbte op til skikkelserne på dækket af skiven; men vi opfangede ikke
noget svar. En af drengene bragte en blinklygte (Gill kaldte det også for
en lommelygte), og vi rettede strålen mod objektet. Det svævede  og
kom derefter ganske nær til Jorden. Vi tænkte, at det havde til hensigt
at lande, men det gjorde det ikke. Det blev vi alle meget skuffede over.”
Objektet, eller et lignende objekt, viste sig over netop denne skole
adskillige gange i de efterfølgende dage og nætter; men aldrig siden
kom det så nær, at iagttagerne kunne se de små, menneskelignende
skikkelser, de havde observeret den første aften.
Pastor Gills rapport fyldte elleve tæt maskinskrevne sider, som blev
underskrevet af alle vidnerne. Det er et af de mest detaljerede og
bemærkelsesværdige tilfælde i sin art og et af de få tilfælde, hvor
troværdige vidner har berettet om, hvad der kunne synes at være
intelligente svar på deres bestræbelser for at kommunikere.
Paradoksalt nok er det interessante svar på deres signaler, sådan
som pastor Gill og hans ledsagere rapporterede, i direkte modstrid med
de resultater, som det amerikanske luftvåben har opnået. Admiral R.
N. Hillenkoetter, formanden for NICAP Kommissionen, stillede sin ven,
General Nathan Twining fra luftvåbnet nogle spørgsmål om UFOer, og
blandt disse dette, om vor egen regering nogensinde havde været i
stand til at sætte sig i forbindelse med dem. General Twinings hjælper,
der svarede på generalens vegne, erklærede, at luftvåbnet ikke havde
kunnet kommunikere, sandsynligvis af fysiske årsager. Den samme
kilde nægtede at forklare, hvad der mentes med ”fysiske årsager.”
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Hvis de små fyre på dækket, som vinkede til Pastor Gill og hans
gruppe, imidlertid var de samme, som havde besøgt Kelly i Kentucky,
mener jeg, at deres tøven med at lande er forståelig.
Den 28. oktober 1962 havde en højskolelærerinde, Mrs. E. D.
Sylvester, som bor i Norwood, en forstad til Adelaide, og hendes tre
børn på 10, 8 og 6 år, en mærkelig oplevelse.
»HOBART MERCURY« fra Hobert, Tasmanien, skriver, at Mrs.
Sylvester kørte hen ad vejen mellem Salisbury og Elizabeth. Hun og
børnene så objektet omtrent samtidig, da det gled over vejen noget
foran dem og øjensynligt stod i begreb med at lande på en mark ved
landevejen.
Da de nåede et punkt nær det sted, hvor landingen antagelig var
sket, stod de alle fire ud af bilen og gik hen ad vejen, indtil de så
genstanden. Den var oval eller ægformet, omtrent 5 meter lang og 150
180 cm høj og stod på jorden.
Vidnerne sagde, at ved siden af objektet stod der et lille,
menneskelignende væsen i en skinnende dragt, som den dykkere er
iført. Skabningen bar en eller anden gennemsigtig hjelm, og denne var
forbundet med et apparat på ryggen, der antagelig var et
åndingsapparat, med nogle slanger. Skikkelsen bar en skinnende kasse
eller beholder i sine hænder og syntes at tage prøver af et eller andet
fra jorden omkring objektet. Mrs. Sylvester fortalte myndighederne at
hun iagttog væsenet i omtrent 40 minutter, før det atter gik ind i det
skinnende fartøj, der stille steg op mod himlen.
Jeg har fundet ud af, at Mrs. Sylvester er højt anset indenfor den
skole, hun underviser i. Skønt hun øjeblikkelig rapporterede sagen til
regeringsmyndigheder, sivede nyheden om hændelsen ikke ud til
offentligheden før den 5. februar 1963…
Gode solide borgere som Mrs. Sylvester bliver ikke så let
latter1iggjorte af den simple grund, at for mange personer som kender
dem, vil forsvare dem, om det behøves. Ingen regering kan tillade. sig
at rode op i disse myretuer af offentlig indignation, ikke engang for at
vildlede offentligheden med hensyn til UFOerne, så den mest anvendte
teknik er den at forhale og at foregive, at vist er det besynderligt  men
vi har ikke noget svar derpå  endnu.
Mrs. Sylvester kom åbenbart ud for denne forhalingsteknik  i hvert
fald blev hun ikke udsat for nogen officiel snerren.
Sergent Zamora fra Sorocca, New Mexico, var et vidne af samme
støbning, og også han fik denne ”fingrenevæk” behandling og den lange
forhaling.
Om eftermiddagen den 24. april kørte den erfarne politioffker
Zamora rundt i gaderne i Sorocco på en rutinetur, da han så en
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skinnende tingest, der øjensynlig gled ned i en erosionskløft lige uden
for byen. Han sagde senere, at han også hørte en dyb, brølende lyd, som
fik ham til at antage, at et gammelt dynamitskur i dette isolerede om
råde kunne være eksploderet. Han sendte en radiomelding til
politistationen og kørte derefter hurtigt ud af byen og ned ad en snoet
jordvej, som førte til det gamle skur.
Zamora måtte stoppe ca. 140 meter fra en dyb kløft, i hvilken han
kunne se, hvad der forekom ham at være en væltet bil. Altså meddelte
han over radioen, at der måske var tale om en ulykke, og at han kørte
nærmere hen til stedet for at undersøge sagen.
Han var på vej til en bemærkelsesværdig oplevelse.
Sergent Zamora opdagede, at han kunne køre op på det plateau, der
lå nær den brede udmunding af denne specielle kløft... og det gjorde
han så. Da han nærmede sig den øverste kant af den ene side af
kløften, stirrede han ned på et mærkeligt ægformet objekt, der var 5
meter langt, hvidt og stod på korte metalben. Og ved siden af det stod 
åbenbart uvidende om hans nærværelse – to små, menneskelignende
væsener, der var klædte i hvide eller sølvlignende klædninger, der var i
et stykke. Det så ud, som om de var ved at undersøge eller reparere et
sted på undersiden af fartøjet. Som Zamora stod der, ca. 25 meter fra
dem, bemærkede de ham pludselig, kastede et enkelt blik i hans
retning og for så om på den anden side af objektet.
Da Zamora vendte sig og påbegyndte tilbageturen til sin vogn,
kastede han et blik tilbage... lige tids nok til at se objektet støde en klar
blå flamme ned mod det sand, det hvilede på. Få sekunder efter hævede
det sig op af kløften med en lyd, betjenten beskrev som en ”øresønder
rivende brølen”. Sergent Zamora løb i den modsatte retning. På få
sekunder var objektet over de nærliggende bjerge og ude af syne... og
hvis sergent Sam Chavez ikke var ankommet netop i dette øjeblik,
kunne sergent Zamora snart have været ude af syne i den anden
retning. Chavez havde hørt Zamoras radiomeldinger og havde nåede
stedet ca. tre minutter efter, at Zamora havde udsendt den første
rapport, da han så tingesten på jorden.
Sammen gik de to betjente ned i kløften, hvor objektet var landet.
De fandt fire dybe mærker der, hvor Zamora fortalte, at metalbenene
havde hvilet. De fandt buskene forkullede og stadig rygende, hvor
flammerne under objektet havde kunnet nå dem.
Mærkerne efter landingsstellet var 9 cm dybe og runde  hvilket er
en kendt beskrivelse for forskere på dette område. Sandet på bunden af
kløften var hårdt sammenpresset, og til trods for en ihærdig søgen
kunne betjentene ikke finde fodspor efter de små skabninger. Hvad det
end havde været, der havde presset disse metalben ned i sandet, havde
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det været meget tungt  i det mindste flere tons.
White Sands Stallion Site stationen blev underrettet, og militæret
kom for fuld udrykning for at undersøge landingsstedet. De stablede
klippestykker op omkring mærkerne for at bevare disse med henblik på
fotografering, som fandt sted tidligt næste morgen.
Sergent Zamora beskrev hændelsen i detaljer, deriblandt
tilsynekomsten af de ”små mænd”, for sin kollega, sergent Chavez, for
politichefen Polo Pineda, og for mr. og mrs. Lørenzen, de to øverste
ledere i APRO, som straks kom til stedet. Straks efter sit interview med
Lorenzens kone kom Zamora i et langt og grundigt forhør hos et hold
fra luftvåbnet. Den ene var en major fra Kirtland luftbasen ved
Albuquerque, den anden var lynhurtigt blevet sendt til åstedet direkte
fra hovedkvarteret for luftvåbnets efterretningstjeneste i Dayton, Ohio.
Dette var en vigtig sag, bureaukratiet vidste det.
I sine oprindelige erklæringer, der fremkom umiddelbart efter
tildragelsen og før militæret havde fået fat i ham, beskrev politiofficer
Zamora to af sagens aspekter, som han senere nægtede at diskutere: de
”små skabninger” og det mærkelige kendingsmærke, som var klart
synligt på siden af fartøjet. Heldigvis blev hans oprindelige og ucen
surede erklæringer fremsat over for adskillige troværdige vidner, og
fandt frem til aviserne, til trods for lynhurtige anstrengelser for at
forsinke eller benægte dem.
Her var luftvåbnet i en slem knibe. Eftersom de ikke kunne lave
grin med Zamora  og samtidig beholde skindet på næsen  måtte de
kaste et par røgbomber, medens de søgte at vinde tid.
De fløj dr. J. Allen Hynek, lederen af den astronomiske afdeling ved
Northwestern Universitetet til stedet for ser,gent Zamoras oplevelse.
Dr. Hynek er et afgjort geni, hvad angår indirekte tilnærmelse til
problemer vedrørende UFOer. Han var også situationen voksen ved
denne lejlighed ved Socorro: Han fortalte journalisterne, at han var
forbløffet over, at UFOen ikke var blevet rapporteret af radar ”i et
område, som er fyldt af radarstationer.”
Nyhedstelegrammerne bragte denne åbenbare afvisning af det
rapporterede objekt, og det havde muligvis den ønskede virkning  at
foregive, at objektet, eftersom det ikke var blevet rapporteret af
radaren, sandsynligvis ikke eksisterede.
Der var to store fejl i erklæringen.
For det første ville de militære bestemmelser have forhindret
radarstationerne i at fremkomme med offentlige erklæringer, selv om
de havde fået UFOen på skærmen. Og APRO havde allerede godtgjort
gennem en simpel kontrolforanstaltning, som også stod åben for
pressen, at konstatere, at den radarstation, som dækkede området,
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ikke engang var i funktion på tidspunktet for hændelsen.
De militære censorer kan have haft en anelse om, at de kunne
hænges ud på deres egen erklæring, og eftersom de var meget drevne,
stod de parat med en anden forklaring. Denne gang var det dr. Lincoln
LaPaz, direktør for meteoritinstituttet ved universitetet i Albuquerque
i New Mexico. Hans erklæring til ALBUQUERQUE ]OURNAL blev
øjeblikkelig bragt videre af nyhedstelegrammerne. Det sælsomme
fartøj, der var blevet set af sergent Zamora, sagde dr. LaPaz, var intet
andet end en ”super hemmelig” indretning, der var under udvikling af
militæret.
Dr. LaPaz og hans ”super hemmelighed” viste sig at være en super
fejltagelse. Han vidste øjensynligt ikke, at militæret havde
bekendtgjort, at de ikke havde nogen indretning eller noget fartøj, der
svarede til beskrivelsen af den tingest, Zamora så... og dr. LaPaz gik
ned, svingende med sin forklaring, da NASA afslørede, at det, LaPaz
talte om, endnu ikke var blevet konstrueret.
Så sent som i januar 1966 siger luftvåbnets talsmand, Major Hector
Quintanilla Junior i magasinet »POPULAR SCIENCE« om denne sag:
”Den er blevet grundigt efterforsket og analyseret af eksperter. Men det
er stadig et mysterium.”
Tyve måneder efter at denne hændelse med det ægformede fartøj og
de små mænd ved siden af fandt sted i kløften nær Socorro i New
Mexico, stod sagen stadig opført i luftvåbnets offentlige redegørelser
som ”uløst”.
Den var for godt dokumenteret til at kunne ignoreres; og for
vidtrækkende til at kunne indrømmes.
(Forfatterens bemærkning: Dr. Hyneks tilsynekomst på scenen i
forbindelse med Socorro observationen tydede på, at luftvåbnet anså
sagen for særdeles vigtig, og at det ikke turde latterliggøre vidnerne.
Dr. Hyneks teknik er dobbeltsidig: Først forsinker den udstedelsen
af nogen officiel erklæring. For det andet afstår han fra at latterliggøre
vidnerne.
Dr. Hynek udspørger nogle af hovedvidnerne og udviser derefter
interesse, men beklager ikke at kunne forfølge sagen af mangel på
yderligere oplysninger. Så udspørger han vidnerne igen og affyrer
indviklede videnskabelige spørgsmål imod dem, eller afholder forhør af
en så teknisk natur, at vidnerne kun kan svare, at de ikke ved noget
om det. Dr. Hynek er da i en sådan position, at han kan sige, at han på
grund af mangelen på tekniske oplysninger fra vidnerne ser sig
nødsaget til at drage sine egne konklusioner, og således fører han hele
sagen tilbage til tvivlens område.
En anden variation er den at udspørge vidnerne og der næst
1 47

overlade sagen til en assistent. Dette forsinker udstedelsen af den
”officielle erklæring” og skaber samtidig det indtryk i offentligheden, at
sagen er så ubetydelig, at Hyneks assistent kan klare den.  F. E.).
En af de mest ejendommelige rapporter om de skabninger, som siges
at flyve UFOerne, kom fra Milano i Italien.
Det var i 1954, et år da hundreder af landinger blev indberettet fra
mange dele af verden, deriblandt Europa. datoen var ifølge de officielle
milanesiske optegnelser den 28. oktober.
En Milaneser, der var på vej hjem fra en friluftsbiograf i udkanten
af byen, bemærkede et glødende lys inde på en sjældent brugt
sportsplads, som var omgivet af et højt, men temmelig vakkelvornt
hegn. Denne usædvanlige aktivitet på denne plads på dette tidspunkt
af natten gjorde ham nysgerrig; han stod af cyklen og kiggede gennem
trådmaskerne i hegnet.
Senere fortalte han myndighederne, at han kunne se et ret stort
objekt, der glødede svagt som en meget mat, fluorescerende lampe. Det
stod på jorden eller svævede få tommer derover  han kunne ikke afgøre
dette, eftersom han ikke kunne skelne hverken ben eller landingsstel.
Men han kunne med sikkerhed se små, mørke former, der bevægede sig
omkring mellem ham og objektet. Han blev forskrækket, sprang på sin
cykel og kørte hurtigt med kurs mod byens udkant.
Han var næppe nået et par hundrede meter bort, da han mødte en
gruppe landmænd, der var på vej hjem efter at have deltaget i et møde.
De hørte hans historie og skyndte sig tilbage til stedet sammen med
ham. Da de kiggede gennem hegnet, så også de, hvad han påstod at
have set. Alle vidnerne, 31 i alt, bekræftede over for politiet, som
udspurgte dem efter hændelsen, at de skabninger, der bevægede sig
omkring det glødende objekt, lignede mennesker i miniatureudgave; de
var ikke over 120 cm høje, bar lystfarvede benklæder, en slags grå
jakker samt hjelme, der lod til at være gennemsigtige. Alle skab
ningerne, sagde vidnerne, bar på deres rygge noget omfangsrigt udstyr,
der var forbundet med deres hjelme ud for panden samt forneden, og
som antagelig var åndingsapparater.
Flere biler, der kørte forbi, deriblandt en lastbil ladet med rådden
frugt, standsede for at se, hvad der tiltrak sig den gruppes
opmærksomhed, som stod omkring hegnet. Nu dirkede nogle af de mere
dumdristige af gruppen låsen til porten op og gik inden for hegnet for at
kunne se bedre. Netop som de gjorde dette, begyndte de mørke, små
skikkelser at fare ind i objektet nedefra. Et øjeblik senere begyndte det
at summe og derpå at hæve sig; men ikke før landmændene havde nået
at kaste flere snese rådne appelsiner imod det og ramt flere gange, efter
hvad de fortalte politiet.
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Hvis de detaljer, der er opgivet til politiet er korrekte, kan dette
meget vel have været det eneste tilfælde i universet, hvor rumrejsende
er blevet budt velkommen med regn af skarn.
”De Forenede Staters Flåde vurderede observationerne ved Trindade
øen og rapporterede deres resultater til luftvåbnet. Man konkluderede,
at Trindade observationen var en spøg.”
 BREV fra Major I. A. Tacker, luftvåbnets presseofficer i
Pentagon, til Richard Hall, assisterende direktør i NICAP,
(maj 1960).
”Flåden har ikke foretaget nogen vurdering eller udsendt
nogen officiel erklæring om emnet uidentificerede flyvende
objekter i nærheden af Brasilien.”
Brev til APRO fra Flådesekretæren, udstedt 1. oktober
1960, vedrørende Trindade observationen.
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8. KAPLØBET UD I RUMMET
Hvis vi foretager et fortløbende studium af sandsynligheden for
intel1igent liv andetsteds i universet, bemærker vi, at menneskets
tidligste radioudsendelser synes at være blevet bemærket og sendt
tilbage. De tidligere beskrevne eksperimenter, der i 1924 blev foretaget
af professor David Todd for den amerikanske flåde, tydede på
eksistensen af en form for intelligens, som var i stand til at placere
signaler, hvor besynderlige de end var, på vor modtagerindretning,
hvor primitiv den end var. Ankomsten af UFOer, som påfulgte vore
første atomeksplosioner, og den strøm af UFOer, som synes at vise
interesse for vore højtgående raketter og evt. for vore satellitter, må
også tages i betragtning som en vigtig del af helhedsbilledet af
fænomenerne.
Før udviklingen af den tyske V2 raket midt under den anden
verdenskrig, havde mennesket intet effektivt redskab til at nå ud i
rummet. V2 raketten var et temmeligt primitivt stykke rumgenstand,
men den viste, hvad der kunne gøres  med tusinder af
videnskabsmænd og billioner af dollars.
En eller anden tvingende grund fik både Sovjetunionen og De
Forenede Stater til at indlade sig på fantastisk dyre rumprogrammer.
At disse indretninger med lang rækkevidde ville være af stor militær
værdi var øjensynligt. Men begge nationer udviste hurtigt en
bemærkelsesværdig interesse i Månen; denne ikkekrigsførende
elskovslampe, som har tjent Jorden så godt og så længe.
For at sikre sig Kongressens godkendelse af investeringen af mange
milliarder dollars i et så usædvanligt projekt, gik talsmændene for
forsvarsdepartementet til Capitol og fortalte højtideligt Kongressen og
pressen, at Månen havde stor militær værdi. ”Månejægernes
almindelige slagord var, at den nation, som regerer over Månen,
regerer over verden.”
Dette var naturligvis ren og skær indbildning; men før det effektivt
kunne afsløres som sådan, tjente det til at få vort ”Mand til Måne”
program godt på vej.
Thi at en militær base på Månen skulle have en militær indvirkning
på Jorden, er ren fantasi. Der skal ca. tusind pund brændstof og
raketudstyr til for at få et pund op til Månen og tilbage igen. Det
samme arbejde kan gøres fra det ene fastland på Jorden til det andet 
og med større nøjagtighed  for kun en brøkdel af den samme
anstrengelse. At angribe vor planet fra Månen er som at angribe et
slagskib fra en robåd 800 km borte.
Da temaet om den ”militære nødvendighed” blev tyndslidt, og der
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stadig behøvedes flere milliarder, præciserede forslagsstillerne for
turen ud i det ydre rum deres krav med en henvisning til den vitale
”nødvendighed” af videnskabelig forskning  og krydrede kravet med
antydninger om, at vi var ved at tabe til russerne i rumkapløbet. Bort
set fra hentydningen til et slag mod vor stolthed, blev det aldrig
virkelig forklaret, hvilke store fordele Rusland kunne få ved at
landsætte en mand på den rapporterede kolde, golde og ubeboelige
klode 400.000 km hjemmefra. Nogle få videnskabsmænd har talt rent
ud om den ulogiske farten mod Månen. De ansporede til et forsigtigere
og mere langvarigt program. Men deres stemmer druknede i skrålet fra
regeringens
GØRDETNU
afdeling.
Omend
programmet
tilsyneladende ingen mening havde, skabte det i det mindste stillinger.
Offentligheden havde ingen mulighed for at protestere, selv om den
havde ønsket dette. Der var ingen udveje for de fjolser, som lagde
guldæggene. Lad os undersøge den kronologiske rækkefølge, som synes
at antyde en forbindelse mellem menneskets forsøg og UFOernes
interesseområder.
Der gik knap et år efter, at de første atombomber var eksploderet,
førend disse mærkelige fartøjer begyndte at komme til syne over
Europa. Eftersom vi ikke ved, hvilke maksimale hastigheder, de kan
opnå i deres forskellige indretninger, er det forgæves at spekulere over,
hvorfor der var denne tidsforskel, hvis vi antager, at det var glimtene
fra atomeksplosionerne eller den radioaktive udstråling, som tiltrak
dem. Måske blev de overraskede af bomberne. Det tog dem måske
nogen tid at organisere deres ekspedition. I hvert tilfælde var der dette
interval på et år mellem begivenhederne på Jorden og UFOernes an
komst.
Efter den tid er intervallet imidlertid blevet meget kortere;
sædvanligvis er det kun et spørgsmål om to eller tre dage, hvis der
overhovedet er noget interval.
Dette kunne tydes derhen, at disse indretninger enten har en base
et eller andet sted på Jorden, eller også på et relativt nærliggende
objekt, der kan være naturligt eller kunstigt.
Det logiske sted at mistænke ville være Månen.
Det væld af mærkværdigheder, der er blevet bemærket på dens
overflade, er intet mindre end forbavsende. I 1879, to år efter at
mennesket for første gang havde bemærket, at Mars havde to meget
klare satellitter, opdagede vi, at vor egen satellit var koparret af lys og
linjer og geometriske figurer, hvor før ingen af disse var blevet set. Det
britiske astronomiske selskab bad sine medlemmer om at rapportere
sådanne uregelmæssigheder, efterhånden som de opdagede dem, i det
håb, at videnskabsmænd måtte kunne opdage forsøg på at sætte sig i
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forbindelse med os. Efter blot to års forløb måtte selskabet bede sig løst
fra sit forslag; mere end to tusind rapporter om mærkværdigheder på
Månen var blevet registreret i denne toårs periode. Af denne syndflod
kunne videnskabsmændene kun udlede, at Månen måtte være et såre
besynderligt sted, uden for deres fatteevne.
Major Patrick Powers, der er leder af den amerikanske hærs
rumudviklingsprogram, skrev i tidsskriftet »FAMILY CIRCLE«, at
efter hans mening ”måtte de første mennesker, der nåede op til Månen,
være forberedte på at kæmpe for at opnå det privilegium at lande.”
Ved det amerikanske raketselskabs møde i Los Angeles i december
1962 var foredragsholderen dr. Carl Sagan, de væbnede styrkers
rådgiver i spørgsmålet ”Liv udenfor Jorden”. Dr. Sagan fortalte sine
tilhørere, at menneskeheden måtte være forberedt på at se den
mulighed i øjnene, at vi allerede er blevet besøgt af intelligente væsener
fra andre steder i universet  og at de har  eller har haft baser på den
modsatte side af vor Måne.
På dette tidspunkt var vi allerede indblandede i et program til tyve
milliarder dollars med det formål at sende mennesker til Månen. Vi
havde allerede lavet tegninger og var i færd med at bygge indretninger
til at fotografere Månen på nært hold, før de ramlede ind i den. Og vi
havde allerede ordnet det således med mange observatorier, deriblandt
Palomar observatoriet, at de afså så megen tid som muligt til at studere
Månen gennem deres teleskoper  skønt Månen for så længe siden var
blevet opgivet som et stort astronomisk projekt til gunst for fjernere og
vanskeligere objekter.
(Et af de problemer, vi møder i vore foreslåede Måneture, er at holde
forbindelse med indretningerne under rejsen. I 1951 anvendte flådens
videnskabsmænd bulldozere for at udgrave en skålformet hulning med
en diameter af 75 meter og en dybde i centret på 15 meter i nærheden
af Boulder, Colorado. Denne hulning blev derefter foret med tungt
metalfolie for at øge dens reflekterende egenskaber. En radarsender
blev opstillet i centret af sænkningen. Dens signaler prellede af på
Månen og vendte tilbage til skålen den 21. oktober 1951. Ved
anvendelse {af radiobølger fik man ved samme fremgangsmåde
forståelige stemmer tilbage. Menneskeskabte instrumenter kunne
derfor sendes til Månen under kontrol. Den elektroniske vej stod åben).
Major Powers ville ikke uddybe sin interessante erklæring om
muligheden af, at menneskene måtte kæmpe for at få det privilegium
at måtte lande på Månen  så vi må lade det blive derved som
interessant, men gådefuldt.
Til dato har Rusland sendt to fotografiske månesonder til Månen,
nært nok på til at optage og returnere billeder af antagelig kvalitet.
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Bemærk venligst, at ved begge lejligheder fotograferedes den
MODSATTE side af Månen  de tog ikke eet eneste billede af den side,
der vender mod os. Rusland viste ingen interesse for den side af
MÅNEN, hvor man håber at landsætte en mand, men viede alle sine
anstrengelser til at filme bagsiden, hvor dr. Sagan antydede, at nogen
måske allerede er landet.
Vore egne fotografiske månesonder havde et langt register med
besynderlige fejl, før vi endelig ramte plet. Kendt under navnet Ranger
serien rejste seks af disse ud og ramlede ind i Månen uden at
tilbagesende et eneste billede. Endelig lykkedes det nummer syv i
sommeren 1964 at tage i alt 4.320 billeder, før den slog ned i mane
landskabet. Et af disse billeder, som viste to store, klodsede, hvide
objekter i en af fordybningerne eller kraterne, blev tilbagekaldt og en
kort tid ”klassificeret”  der på atter frigivet med den forklaring, at de
mærkelige objekter blot var klipper. Eftersom denne forklaring blot er
gætteværk fra en afstand af 400.000 km, er det kun i ringe grad
overbevisende.
Ranger Syv's billeder blev bragt i aviser og tidsskrifter i flere uger;
d.v.s. de ”udvalgte” billeder, som blev frigivet, blev offentliggjort vidt og
bredt. De var vore første nærbilleder af Månen. De havde været
forskrækkelig dyre, men var i bemærkelsesværdig grad detaljerede og
interessante.
Skønt Ranger Otte sendte omkring 7.000 billeder tilbage nogle få
måneder senere  billeder, som man indrømmede var langt mere
detaljerede end dens forgængers – må De grave dybt for at finde dem i
nogen antagelig mængde i de offentliggjorte aftryk. De var fotografisk
så meget bedre, at de var tilsvarende mere interessante. Men efter en
første frigivelse af ”udvalgte” rammer, tabtes de af syne.
I fotografisk henseende var det bedre billeder. De var også billeder
af et usædvanligt aktivt område på Månen. Men kun få af dem blev
udstillede  hvilket fører til den mistanke, at de muligvis har vist for
meget. Under den nuværende tingenes tilstand mellem regeringen og
offentligheden forekommer det usandsynligt, at vi nogen sinde skal få
at vide lige netop, hvad Ranger Otte billederne virkelig viste. Krateret
Alphonsus  javel  men hvad fortalte de os om dette krater, som var nyt
og ander1edes?
Lunare uregelmæssigheder var på ingen måde begrænset til de
sidste år i det nittende århundrede. De fortsætter den dag i dag.
Lige så interessante er de såkaldte ”månekupler”, som diskuteres i
Harvard Observartoriets tidsskrift »SKY AND TELESCOPE« for
januar 1958. Efter at have bemærket, at astronomerne i de senere år
havde vist forøget interesse for ”månekupler, små afrundede høje, som
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bliver iagttaget i stadig stigende antal”, fremviser tidsskriftet en
tegning af en af disse genstande, der er udført af en astronom i
Frankrig, som havde studeret den gennem et titommers teleskop.
Disse kuplers eksistens blev først bemærket i trediverne; omkring
1960 var mere end to hundrede af disse afrundede, hvide
halvkugleformede genstande på måneoverfladen blevet registreret.
Hvad de end er, høje er de ikke, thi høje kommer ikke til syne og
forsvinder igen på et himmellegeme uden luftlag. Skyggerne af disse
genstande viser, at de er runde, og de udviser en afgjort tendens til at
komme til syne i områder, som åbenbart er jævne.
For overhovedet at kunne ses fra Jorden måtte disse genstande være
omkring 180 meter i diameter. Dette ville efter vor målestok være for
småt til at kunne være keglen på en vulkan; men. det ville være stort
nok til en oppustelig eller flyttelig rumbase, ganske som vi selv har
planlagt at anvende sådanne til lignende formål. Ydermere ses disse
kupler snart et sted og snart et andet. Hvis vulkaner virkelig bevæger
sig på Månen, adskiller de sig i denne henseende fra de jordiske. Det
kan næppe forventes, at vulkaner skulle løfte deres kegler og tøfle af til
nye lokaliteter. Netop dette kunne vi forvente skete med rumbaser.
De veldokumenterede omvandrende månekupler kunne være endnu
et tegn på, at Månen ikke er så livløs, som nogle videnskabsmænd
foregiver at tro.
I 1958 og atter i 1961 bekendtgjorde den sovjetiske astronom Nikaloi
Kozyrev, at han havde opdaget, hvad der syntes at være vulkansk
aktivitet i nærheden af krateret Aristarchus. Han havde først opsporet
denne mærkværdighed med et teleskop fra observatoriet ved Pulkovo
og siden bekræftet den med spektralanalyse.
Den visen tænder, hans rapport affødte, kom hovedsagelig fra de
vestlige videnskabsmænd, som vidste, at Månen kun var et stort, livløst
himmellegeme, der skiftevis var frossent og skiftevis stegt af solen.
Men i den sidste del af 1963 bekræftede fire fremstående
amerikanske astronomer Kozyrevs første rapporter: Der var afgjort
nogen aktivitet, der ”åbenbart var af vulkansk art” i krateret
Aristarchus. I december 1963 udgaven af »SKY AND TELESCOPE«
rapporterer Lowell observatoriet, at det om aftenen den 29. oktober
havde opdaget to klaser af klare, røde lys nord for krateret Herodotus;
om aftenen den 27. november var de røde pletter forsvundet fra deres
tidligere område og stod nu i en oval formation langs med Aristarchus
kraterets sydlige rand!
(Vær venlig ikke at tage disse klare, røde lys, der bevæger sig fra
sted til sted på Månen, som tegn på liv deroppe. Officielt var de intet
andet det sjældneste blandt alle fænomener... galopperende vulkaner. 
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F. E.).
juni 1965 vakte en amatørastronom professionelle observatører i
både Californien og Arizona til live med meddelelsen om, at en
mærkelig hvid lysstråle var strømmet ud fra Aristarchus, som da var et
godt stykke over den mørke del af måneskiven.
I juli så observatorierne den også  en stråle af hvidt lys, som varede
ca. halvandet sekund hver gang den viste sig.
Observatorierne traf aftaler med talrige radioamatører om at sende
beskeden videre fra det ene observatorium til det andet, når glimtet
blev opfanget. I august 1965 var det kendt under navnet ”Astronet” og
omfattede operatører af kortbølgesendere i Phoenix, Tucson, og Prescott
i Arizona; desuden ved Mt. Wilson, San Diego, og Los Angeles området i
Californien; og endnu en i Las Vegas, Nevada.
I juli og atter i august var de astronomer, som iagttog dette seneste
månesystem, i stand til at tale med hinanden, som stod de i samme
værelse, takket være denne sammenkobling af amatør kortbølgeradio
faciliteter. Efterhånden som hver enkelt videnskabsmand observerede
glimtet, rapporterede han det til sine kolleger.
Set fra Jorden er Aristarchus beliggende i den sydlige, venstre
kvadrant af Månen og kan med lethed ses med et teleskop på fire
tommer eller mere.
Og hvordan så med lyset. De videnskabsmænd, som har nedskrevet
det i deres observatoriejournaler, tror ikke, at det er reflekteret lys fra
en stjerne  heller ikke en vagabonderende solstråle  for på det
tidspunkt, glimtet ses, er Aristarchus på den anden side af den kurve,
som Solens lys kaster over månelandskabet.
Hvad er det da, som udsender dette mærkelige lysglimt fra dette
usædvanlige krater, som har skabt kimen til så mange gåder i de
senere år? Videnskabsmændene siger ikke noget. Men de  og deres
venner i Astronet  iagttager stadig Aristarchus  og er stadig forundret
over, hvad de iagttager der.
Robert E. Curtiss fra Alamogordo, New Mexico, er ikke blot en
meget ferm astronom; han er også en habil fotograf.
Om aftenen den 26. november 1956 tog Mr. Curtiss nogle
prøvebilleder med et Mitchell 35 millimeter filmkamera. Det var ladet
med en højfølsom film og var koblet til afstandsmåleren på hans 16
tommers reflektorkikkert. Med dette apparatur kunne han optage
billeder af Månen med en hastighed af 2448 enkeltbilleder pr. sekund.
Teleskopet dækkede den del af Månen omkring Fra Mauro, som ligger
mellem Parry og Copernicus.
Dr. Mr. Curtiss fremkaldte og kopierede sine film, blev han
forbløffet over en ejendommelighed. Lige til venstre for terminatoren,
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som er den linje, som adskiller lys og skygge på Månen, var der et lille,
hvidt malteserkors. Det var med på det ene billede efter det andet og lå
hævet over enhver tvivl på overfladen af Månen eller meget nær ved
denne.
»SKY AND TELESCOPE« bragte billedet i juni 1958. De vedlagde et
forslag fra Walter Haas, direktør for sammenslutningen af måne og
planetobservatører, som luftede den mulighed, at det mærkelige, hvide
kors med de fire lige lange arme måske blot var en gruppe bjergrygge
eller bjergudløbere, der kun var synlig i denne særlige form i en flygtig
periode, når sollyset nåede de lavere liggende skråninger.
Det er en interessant teori. Uheldigvis strider den mod naturens
orden. At bjergrygge eller udløbere skulle krydse hinanden i rette
vinkler, er en fysisk umulighed, efter hvad U. S. Geologic Survey siger,
idet de kræfter, som skabte den ene bjergryg, automatisk ville ødelægge
den anden.
Korset var der. Mr. Curtiss fotograferede det. For så vidt lader det
til, at ingen har kunnet forklare det.
Den drivende kraft bag vore enorme anstrengelser for at nå til
Månen er virkelig noget ganske særligt. Hvis dr. Sagans forslag er
korrekt, kunne det forklare, hvorfor UFOerne nu viser sig så kort tid
efter, at vi foretager os noget iøjnefaldende. En base på Månen ville
forenkle den opgave at holde os under observation til enhver tid og at
udføre intensive overvågninger med kort varsel. Den konklusion, at
Månen er, eller kunne være, stedet for en sådan base, ville tjene som et
vigtigt motiv for vore anstrengelser for at nå Månen, og ville
sandsynligvis kunne forklare Ruslands enestående optagethed af
Månens bagside.
For at illustrere den vanvittige hast, der ligger bag vort program,
behøver vi blot at notere os, at NASA to gange på mindre end et år
skiftede metoder for, hvordan man kunne landsætte en mand på Månen
og få ham tilbage igen. Trykket ligger på fart; udgifterne er blevet ladt i
stikken; og sikkerheden har kun været af mindre betydning.
Mennesket har i mindst en million år kunnet leve på Jorden under
forskellige grader af bekvemmeligheder. Da vor levestandard nu har
nået det højeste punkt i menneskets historie, går vi ombord i et
forfærdeligt dyrt og farligt vovestykke for at komme til Månen.
Hvad gør vi så, når vi kommer der, hvis vi finder ud af, at væsener
fra et eller andet sted i universet allerede er der, og at de er mere
udviklede end vi?
Omvendt, hvad om vi opdager, at UFOerne, som har vist os en så
langvarig interesse, ikke har vist nogen interesse for Månen? Efter at
have ødet alle disse milliarder af dollars på at nå Månen med jetkraften
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fra en kemisk raket, hvad har vi da fuldbragt, hvis vi til vor store sorg
opdager, at det, vi søger efter, ikke er der og ikke behøver at være der?
Medmindre vi virkelig ved, at vor Måne bliver anvendt som en
mellemstation af UFOerne, er vor brasende fremfærd for at nå derop
ikke så let at forstå. Hvis vi virkelig ved, at UFOerne er der eller HAR
VÆRET DER, sålyder vort prioriterede måneprogram fornuftigere.
Men som sagerne står nu, afføder rumprogrammet ligesom
fænomenerne på Månen mange spørgsmål og få svar. Vi har allerede
ved mindst en lejlighed set, hvordan en kontrolleret UFO holdt samme
fart som en russisk rumkapsel. Der findes endnu et registreret
eksempel på en lignende hændelse, i hvilken en sovjetisk rumkapsel
var indblandet.
Jeg skabte sensation over hele verden i juni 1962 med den
detaljerede rapport om fem sovjetiske rumulykker. Med på denne liste
var sagen med et par sovjetiske kosmonauter, en mand og en kvinde,
som blev bragt i kredsløb fra Baikonour ved Aral søen den 17. februar
1961. Denne dag og de syv følgende dage registrerede sporingsstationer
ved Uppsala, Bochum, Turin samt andre steder samtaler mellem disse
ulykkelige kosmonauter og deres hjemstationer. Som følge af en
funktioneringsfejl kunne de ikke vende tilbage fra kredsløbet, og
sandsynligvis døde de deroppe. (Sovjet Unionen nægter at kommentere
hændelsen.  F. E.).
Medens det dømte par fløj over Europa i de tidlige aftentimer den
24. februar 1961, lyttede sporingsstationer ved Bochum, Meudon og
Turin til deres rapporter. Parret beskrev deres fysiske tilstand som
værende god; men de tilføjede, at deres luftforsyning omtrent var
sluppet op, og at deres lys havde svigtet. Mandens stemme
rapporterede, at det faktisk var umuligt at aflæse instrumenterne på
det tidspunkt. Han tilføjede, at de indkommende radiosignaler var
svage (sandsynligvis på grund af kraftkildens svigten. F. E.), men at
kapslen fortsatte i sin beregnede bane.
Så brød kvindens stemme ophidset ind:
”Jeg tager den og holder fast med min højre hånd. Se ud af kighullet!
Se ud af kighullet! Jeg har den...”
Få sekunder efter brød den mandlige stemme ind:
”Her! Her er noget! Der er noget  (tre sekunder forvansket.  F. E.)
”Hvis vi ikke kommer ud, vil verden aldrig få besked! Det er vanske
ligt”.
På dette punkt kom der nogle få, uforståelige brudstykker af tale –
der på brød deres hjemstation (kodenavn: Hul) ind for at annoncere, at
kl. var tyve efter Moskvatid.
Af studiet af deres udtryksmåde og deres ord er det klart, at det
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dømte par i denne sovjetiske kapsel havde set noget usædvanligt i
nærheden af dem i rummet  noget, der først forbløffede dem og derefter
slog dem med rædsel.
Denne episode fandt sted seks uger efter en lignende sag, der
vedrørte et af vore egne rumskud.
I NICAP's arkiver ligger en fotokopi af en officiel logbog fra
sporingsstationen ved Cape Canaveral i Florida, dateret 10. januar
1961. Den dag skulle prøveaffyringen af en Polaris raket finde sted fra
Florida og spores over en afstand af adskillige tusind miles ud over det
sydlige Atlanterhav.
Den officielle logbog viser, at Polaris raketten, medens den stadig
steg, pludselig fik en rejseledsager. Logbogen omtaler den som ”et
uidentificeret objekt”. Objektet var øjensynligt så meget større end
Polarisen og så tæt på raketten, at det automatiske
radarsporingsudstyr på basen låsede sig fast på det større objekt 
UFOen. Da UFOen veg bort fra Polaris raketten få minutter senere,
fortsatte det automatiske udstyr med at følge den... og at dømme efter
den officielle logbog krævede det fjorten minutters arbejde, før
teknikerne fik radaren bort fra UFOen og tilbage på den mindre Polaris
raket.
De vil finde en beretning om denne hændelse i januarnummeret
1965 af tidsskriftet »TRUE« i en artikel om UFOer, som må have
ærgret censur gruppen i Pentagon uhyre.
Vor første opsendelse af et Gemini rumskib skete den 8. april 1964. I
stedet for at medføre astronauter havde Gemini rumskibet en ladning
måleinstrumenter, der skulle rapportere fartøjets særegne manøvre
egenskaber, så man kunne afgøre, om det kunne føre mennesker
sikkert ud i rummet.
Starten gik udmærket, og Gemini gik ind i sin forudbestemte bane
og ”bippede” sine resultater ned til os.
Medens Gemini stadig var i sit første kredsløb, sluttede fire
kontrollerede objekter af ukendt oprindelse sig til den. De forbavsede
teknikere og videnskabsmænd på sporingsstationerne så til, mens de
fire UFOer indtog stillinger i nærheden af Geminikapslen; to ovenover,
en bag, og en under den. De fastholdt disse relative positioner et fuldt
kredsløb igennem; så svingede de bort og skød ud i rummet, hvorfra de
var kommet.
»TRUE«'s afsløring af denne episode var som at rode i en bikube.
Blandt dem, der blev stukket, var luftvåbnets bortforklarings afdeling.
Medlemmer af Kongressen, som søgte oplysninger, fik at vide af
luftvåbnet, at de af chefen for Apollo operationernes kontor for
bemandede rumflyvninger, Loo Abernethy, var blevet underrettet som
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følger (citat fra luftvåbnets brev til kongresdeltagere): ”Ingen
uidentificerede objekter blev iagttaget ledsage eller forfølge det GTI
rumskib, som blev sat i kredsløb med en Titan 2 raket den 8. april
1964. Observerede genstande, som blev sporet af radar, er blevet
identificeret som mindte brudstykker, som rutinemæssigt frigjordes fra
den anvendte løfteraket i rumskibets og løfterakettens adskillelses
proces. Der er ingen antydning af nærværelsen af noget materiale, som
ikke oprindelig udgjorde en del af det opsendte fartøj.”
Luftvåbnets ”forklaring” havde tydeligt nok til hensigt at skabe det
indtryk, at de indrømmede observerede objekter stod i forbindelse med
adskillelsen af kapslen og det andet trin  eller løftetrinet  af raketten.
Luftvåbnet blev endnu en gang overrumplet, da Howard Nichol,
Somerset Road 65, Glastonbury, Connecticut, ud$purgte NASA om
sagen. I et officielt NASA brev, der blev skrevet af A. P. Alibrando,
Officer for de offentlige anliggender, Kontoret for Bemandede
Rumflyvninger i NASA, under datoen den 8. august 1965, oplyste Mr.
Nichol:
"Svarene på Deres spørgsmål vedrørende Gemini 1 er som følger:
Løfterakettens andet trin og rumkapslen adskiltes ikke, fordi
flyvningen kun var en afprøvning af løftetrinnet og styresystemet, samt
af rumkapslens og løfterakettens strukturmæssige helhed og
forenelighed.
Titanrakettens første trin landede syd for Bermuda. Det er
Titanrakettens andet trin, som faktisk anbringer Gemini rumskibet i
dets bane.
I tilfældet med Gemini 1 kom både styretrinet og rumskibet atter
ind i atmosfæren som en enkelt enhed.”
Fremhævelserne i det ovenfor nævnte citat er mine og anbragt med
den hensigt at understrege de afsnit, som fuldstændig tilbageviser den
påståede ”fork1aring”, som hastigt var blevet sendt ud til medlemmer
af Kongressen samt andre interesserede parter.
Rapporten om UFOerne omkring vor Gemini 1 var baseret på
erklæringer fra videnskabsmænd, som var til stede på tidspunktet for
hændelsen. Eftersom luftvåbnets eksperter vidste, at der ikke fandt
nogen adskillelse sted af styretrinet og Gemini, er det besynderligt, at
de skulle have baseret deres svar på et sådant grundlag, medmindre de
naturligvis havde følt, at det kunne holde stik, og at de måtte tage en
chance.
Da major Gordon Cooper havde foretaget sit sidste kredsløb om
Jorden i maj 1963, meddelte han over radioen til sporingsstationen ved
Muchea i nærheden af Perth i Australien, at et grønligt objekt
nærmede sig ham på en kurs, der gik fra øst mod vest  hvilket er
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modsat den retning, menneskeskabte satellitter tager.
Objektet blev set på sporingsapparterne ved Perth af mere end
hundrede personer, hvoraf de fleste var teknikere og enkelte
journalister. National Broadcasting Company bragte meddelelsen om
denne hændelse umiddelbart efter, at den havde fundet sted. Men da
Cooper blev fisket op af havet ved slutningen af sin rejse, blev de ivrige
journalister barskt informeret om, at de ikke kunne udspørge ham om
denne hændelse, og at enhver erklæring desangående måtte komme fra
NASA.
Det er overflødigt at sige, at en sådan erklæring aldrig fremkom.
Vort første tomandshold af astronauter, Edward White og James
McDivitt, passerede i østlig retning over Hawaii øerne den 4. juni 1965,
da McDivitt fik øje på et ”sælsomt objekt” med en slags ”fremspring, der
lignede arme”. White sov på dette tidspunkt. McDivitt tog billeder af
genstanden med et filmkamera, der var monteret indvendig i
Geminikabinen. Få minutter senere så begge mændene endnu to
sådanne objekter, denne gang over det karibiske hav.
Afdelingen for øjeblikkelige Forklaringer var på højde med
udfordringen. Luftvåbnet erklærede straks, at mændene havde set vor
Pegasus satellit. Men rumovervågnings og sporingssystemet viste, at
Pegasus faktisk var 1.900 km fra Geminikapslen på tidspunktet for
observationen. Dette satte forklarerne i en alvorlig forlegenhed, så
Luftforsvarskommandoen skred til handling og bekendtgjorde, at det
muligvis kunne have været Pegasus, når det kom til stykket, eftersom
en ”efterkontrol” af beregningerne tydede på, at Pegasus ”kunne have
været” 16 eller 18 km fra Gemini, da den passerede over de Forenede
Stater.
For det første fandt observationen sted over Hawaii og ikke over de
Forenede Stater.
For det andet har Luftforsvarskommandoen gentagne gange
forsikret, at dens arbejde er så nøjagtigt, at den til enhver tid kan
udstikke positioner for hver af alle jordisk opsendte satellitter.
Men i dette tilfælde påberåber den sig en fejlberegning på 1.900 km!
Hvis dette er et nåestik... hvor stor er da nålen ?
Efter at McDivitts og Whites himmelflugt var endt og deres film
blevet undersøgt, citerede United Press en talsmand for NASA, der kom
med denne bemærkselsesværdige bemærkning:
”Et omhyggeligt studium af de billeder, McDivitt tog af objektet set
fra kapslen, viser intet, der ligner en satellit.”
Hvis det ikke lignede en satellit  hvordan så den DA ud? Taleren
fortalte det ikke, og antagelig spurgte ingen.
Et af de filmbilleder, der blev taget af McDivitt, blev frigivet til
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pressen omtrent en uge efter hændelsen. Det viser et ovalt (eller
skiveformet) objekt med et tyndt spor eller en tynd glød efter sig. (Se
billedsektionen).
Det kunne på dette punkt være udmærket at se på de oplevelser, to
berømte testpiloter havde, da de prøvefløj det berømte X15 raketf1y,
der er konstrueret til at f1yve til de helt store højder.
Den 30. april 1962 strøg Major Joe Walker af sted med over 3.200
km's fart i udkanten af Jordens atmosfære. Efter flyvningen, da filmene
fra hans kameraer, der havde været rettet bagud, blev fremkaldt, blev
det opdaget, at Major Walkers fly under en del af flyvningen var blevet
fulgt af en gruppe på fem skiveformede eller cylindriske objekter, som
lå på linje i formation det meste af den tid, de var inden for rækkevidde
af kameraet. Det blev tilladt Major Walker at omtale den uhyggelige
episode i en NBC udsendelse fra Seattle, og filmene blev vist ved en
nyhedskonference der. Men der blev ikke stillet nogen aftryk til
rådighed, og Walker fremkom ikke med yderligere offentlige
erklæringer om sagen.
Den officielle forklaring, som sporenstregs fulgte i hælene på
udsendelsen, gik ud på, at objekterne i virkeligheden blot var ”isflager”.
Hvis dette var rigtigt, var det et af de yderst sjældne tilfælde, hvor
isflager har fløjet på linje i formation og fulgt efter et fly med en
hastighed på 3.200 km/t  hvilket De må indrømme er temmelig hurtigt,
selv for en veluddannet isflage.
Den 17. juli 1962 for rekordflyet X15 ud i stratosfæren igen, denne
gang med major Bob White ved pinden. Også han havde en uventet
rejseledsager, som ligeledes blev registreret af hans kamera. For major
White så det ud som ”et gråhvidt stykke papir”, der holdt sig ud for
flyets venstre vinge i fem eller seks sekunder, hvorefter det pilede op
over og om bag flyet for at forsvinde ud af pilotens synsvidde.
Begge tilfælde er interessante, fordi de synes at pege på
nærværelsen af intelligent kontrollerede objekter omkring vore hurtigt
flyvende raketfly såvel som omkring vore endnu hurtigere og
højeregående rumkapsler.
Og det objekt, som vippede over major Whites cockpit, synes at have
haft sit modstykke i Gemini 7's flyvning med astronauterne Frank
Borman og James Lowell sidst i 1965. På deres andet kredsløb
rapporterede de, at de så en ”bogey”  militært udtryk for et
uidentficeret luftfartøj, som kan være fjendtligt indstillet.
Jordstationen foreslog Borman, at han måske bare så den udbrændte
styreraket, som havde anbragt dem i kredsløb. Borman svarede, at han
virkelig så styreraketten og så den klart  ”et strålende legeme, der
tumlede af sted i sollyset” men at ”bogey”en var noget helt andet, og at
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den var på en helt anden del af himlen.
Luftvåbnet bekendtgjorde straks, at det, Borman så, blot var
resterne af en Titanraket, som var eksploderet under et fejlslagent
forsøg nogle uger i forvejen.
Denne forklaring blev øjeblikkelig skudt i sænk af NORAD, den
instans, som har fået overdraget det ansvar at vide, HVAD der er
deroppe... og HVOR det er. NORAD udtalte: ”Der er ingen
raketstumper, hverken af en Titan eller af noget andet, i dette område,
som på dette tidspunkt går i den retning i den højde.” Hvilket synes at
være en temmelig definitiv udtalelse.
Af det eksisterende og registrerede materiale kunne man drage den
slutning, at vor kamp for at nå ud i mmmet ikke er foregået
ubemærket. Medmindre vi er nået frem gennem en hel serie af
tilfældigheder, ser det ud til, at vi har lært meget ved efter bedste evne
at efterligne nogle af UFOernes egenskaber.  Vi har endnu tilbage at
efterligne deres fremdrivningsmetode, hvordan den end er; men vi gør
os enhver mulig anstrengelse, og med en smule held  eller med endnu
en tilfældighed  skulle vi også nå dette mål.
Vort kostbare kapløb for at komme ud i rummet har skabt nogle
interessante og uventede bivirkninger. Blandt disse finder vi det stadig
uløste tilfælde med fire af vore satellitter, som pludselig ophørte med at
fungere  og som gik i gang igen lige så brat og mystisk, som da de gik i
strejke.
Den første officielle indrømmelse af denne enestående sag sivede ud
pø om pø i den sidste del af august 1963  ikke som en åben og frejdig
beskrivelse af, hvad der var hændt; men som en historie, journalisterne
måtte stykke sammen ved hjælp af undersøgelse og snusen og stædige
forespørgsler.
Her er den.
Lad os betragte de mærkelige tildragelser med den geodætiske
satellit Anna og kommunikationssatellitten Telstar 2.
Anna kom i kredsløb i oktober 1962 og var, som De måske erindrer
fra flere samtidige erklæringer, udstyret med fire strålende, blinkende
lys, som kunne fotograferes imod stjernerne, med det formål at sætte
vore videnskabsmænd i stand til mere nøjagtigt at beregne Jordens
nøjagtige størrelse og form. Kendt også under navnet ”Ildflue”
satellitten blev den sporet og fotograferet i to måneder. Så  særdeles
uventet  ophørte den at fungere. Da man troede, den var død og
ubrugelig, opgav luftvåbnet at arbejde med den, og teknikerne pakkede
deres udstyr sammen og gik over til andre opgaver. Men i august 1963,
efter en lakune på syv måneder, begyndte Ildfluen pludselig at arbejde
igen  og de forbløffede, men lykkelige teknikere fra luftvåbnet genoptog
1 62

deres arbejde med den.
Så var der tilfældet med Telstar 2  opsendt 7. maj 1963 under store
fanfarer. Den fungerede perfekt indtil den 16. juli 1963, da den
pludselig satte ud. Den henlå i blid slummer indtil den 12. august, da
den pludselig fortsatte, hvor den slap.
Vore videnskabsmænds forbløffelse kunne synes undskyldelig. To
satellitter, som fungerede perfekt, ophørte brat med deres funktion
uden forudgående antydning af fejl. Efter at have været døde i uger
eller måneder begyndte de to satellitter atter at arbejde med knap tre
dages mellemrum og igen uden påviselige årsager.
Richard Kerschmerof fra John Hopkins Universitet, som byggede
Ildfluen, fortalte journalisterne: ”Den slags ting er vanskelige at tro på.
Vi har ingen forklaring på, at lysene atter kom igen.”
Doren Mitchell fra Bell Laboratorierne, som byggede Telstar 2,
sagde: ”Der er intet tegn på, hvad det var, der forårsagede fejlen  men
det kan muligvis have været en meteorit.”
Videnskabsmændene stod tilbage med to spørgsmål: Hvis
satellitterne blev beskadigede af meteoritter  hvad reparerede da
skaden?
Det andet spørgsmål  som myndighederne nægtede at diskutere 
var dette: Var noget, eller nogen, i færd med at undersøge satellitterne,
medens de var ude af funktion ?
I 1964 ophørte i alt fire af vore satellitter med at fungere og startede
atter, begge dele uden synlig grund.
Det stadig ubesvarede spørgsmål er hvorfor?
Optegnelserne viser, at vi på et ret tidligt tidspunkt i rumkapløbet
blev stillet over for en gåde, som blev betragtet som så vigtig, at
topvidenskabsmænd beskæftigede sig med den.
I juli 1960 var der elleve små amerikanske satellitter i kredsløb
samt en stor sovjetisk kapsel, som stadig fulgte en kendt og forudsigelig
bane. Men vort sporingssystem viste en fremmed  der også var i
kredsløb. Vi havde holdt regnskab med resultaterne af alle de russiske
opsendelser, som vi nøje registrerede. Vi vidste, hvor vore egne
satellitter var og hvad de bestilte.  Hvad var denne ukendte ?
Tidsskriftet »NEWSWEEK« interviewede videnskabsmænd på det
nationale rumovervågnings kontrolcenter, hvorefter »NEWSWEEK«
sagde: ”Et stadig voksende antal videnskabsmænd er nu overbevist om,
at rumsporingen kan have overset mindst endnu et rumfartøj, der
hverken er amerikansk eller russisk, men virkelig fra en anden verden
 uden for dette solsystem. De mistænker denne satellit for at være en
besøgende, der er blevet udsendt af højerestående væsener fra et
samfund af andre stjerner inden for Mælkevejs galaksen  en art
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Forenede Stjerners Organisation, der af arkæologiske og antropologiske
årsager er interesseret i, hvordan sagerne star til i denne del af den
galaktiske omegn.”
Dr. Hermann Oberth og andre havde sagt bogstavelig talt det
samme år i forvejen  at bevismaterialet for dem antydede, at nogen
derudefra så os efter i sømmene.
Der har været mange antydninger i den retning før 1960  og der har
været mange flere siden da.
”Der eksisterer ikke noget sådant som flyvende tallerkener
 der er overhovedet intet kød på det ben!”
 DR. HUGH DRYDEN, Direktør, Den nationale rådgivende
komite
for
Aeronautik,
til
Finanskomiteen
i
Repræsentanternes hus, 19. februar 1957.
”Mine herrer, jeg beklager, at jeg fremkom med den
erklæring om flyvende tallerkener. Det var blot min personlige
overbevisning, intet andet.
 DR. HUGH DRYDEN, 24. februar 1957, henvendt til en
pressekonference efter at være blevet udfordret af NICAP.
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9. FØLGER VIDENSKABEN TALLERKENERNE OP?
Antarktis' udstrakte, frosne ødemarker havde kun været af beskeden
interesse for videnskaben forud for 1948  det år, da hvalfangerbåde,
der vendte ti1bage fra dette område, berettede om utallige
observationer af mærkelige skiveformede objekter på den sydlige
polarhimmel. Sidst i 1949 sendte den chilenske flåde kaptajn Auguste
V. Orrego med en del af flåden mod Sydpolen. Fra denne ekspedition
hjembragte han et par hundrede meter film, der viste de samme
objekter kredsende om skibene under hans kommando, navnlig medens
de havde ligget ved Arthur Prat, den chilenske base ved Antarktis.
Filmene blev overgivet til Chiles regering den 23. februar 1950, samme
dag Orrego røbede deres indhold til journalisterne. Filmene er aldrig
vist offentligt.
Efter fremkomsten af rapporter om UFO aktivitet ved begge poler
fra 1947 til 1949 har enhver større nation taget del i ”videnskabelige
forskningsprogrammer” i den ene eller i begge polaregne.
Orlogskaptajn Orregos film synes at have startet en Kold Valfart af
kæmpemæssigt format. Rusland, Sverige, Norge, Canada, De Forenede
Stater, Argentina, Chile, Australien, Frankrig og Storbritannien har
alle startet projekter i Antarktis' kolde ødemarker. I løbet af en treårs
periode, 19481951, er der blevet hældt flere mænd, penge og materiel
ud i Antarktis, end man havde sendt derud i løbet af de forudgående to
hundrede år.
Var denne åbenbart koordinerede færd intet andet end et tilfælde?
Om dette er svaret eller ej, så er det blot en af sådanne aktiviteter, som
har fundet sted siden UFOernes komme. Det er måske blot en
tilfældighed  og så måske alligevel ikke.
Lad os undersøge optegnelserne.
De erindrer måske, at jeg tidligere har nævnt, at det canadiske
tallerken
studium,
Project
Magnet,
havde
opdaget
de
elektromagnetiske forstyrrelser, der sker i tilknytning til de
uidentificerede objekter, og canadierne havde konstrueret enkle
detektorer, som kunne slå alarm, når en UFO kom ind i detektorens
felt. Wilbert Smith, som var lederen af projektet, sagde ved et
pressemøde i Washington, at han og hans kollega havde haft til formål
at konstruere en skiveformet indretning, som evnede at konvertere det
magnetiske felt til anvendelig energi, tilstrækkelig til at løfte den  men
at de til slut havde opgivet projektet, fordi det oversteg samtidens
videnskabelige evner.
I virkeligheden ved vi kun lidt om tyngdekraftens natur. Vi kan ikke
være sikre på om den trækker eller skubber, og vi må indrømme, at vi
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heller ikke ved, hvorfor den gør det, hvis den gør det. Takket være vore
satelitter ved vi, at tyngdekraften i nogen grad eksisterer overalt i
rummet mellem de planeter, som vi indtil nu er nået frem til. En
metode, som ville omforme tyngdekraft til brugbar energi, skulle være
det ideelle kraftsystem til at rejse gennem  eller ud over  solsystemets
vidtstrakte afstande. Men først må vi lære at anvende den.
Efter at dr. Hermann Oberth havde studeret problemet for
Vesttyskland, sagde han ved et pressemøde, at han og hans kolleger
mente, at disse objekter blev drevet frem ved at ændre tyngdefeltet og
omforme det til brugelig energi. Når man tager den videnskabelige
forenede feltteori i betragtning, som påstår, at elektricitet, tyngdekraft
og magnetisme er forskellige tilkendegivelser af den samme form for
energi, kan dr. Oberth udmærket have ret i sin konklusion.
Tyngdeforskning havde i lang tid været tumleplads for opkomlinge
og dagdrømmere. Den almindelige videnskab holdt på, at mennesket
var bundet til Jorden af tyngdekraften  havde altid været det  og at
det derfor var tåbeligt at antage, at det kunne lære at bryde dette bånd.
På den tid, dr. Oberth kom med sin usædvanlige bemærkning om
UFOer og fremdrivning ved tyngdekraft, var der så megen
videnskabelig interesse og aktivitet på dette område, at han ikke
tiltrak sig den traditionelle kritiske spærreild, som ville være blevet
ham til del tyve år tidligere. Mange forskere var allerede i færd med at
støve gamle bøger og rapporter af for at erfare netop, hvad man
HAVDE lært af den videnskabelige forskning i de forgange år. Og
mange af dem havde pludselig fundet sig selv i færd med tålmodigt at
gennemlæse dr. Charles F. Bush, M.E., M.S., dr. S.'s rapporter. Denne
berettede i 1926 for sine videnskabelige kolleger, at han havde opdaget
nogle mærkelige egenskaber i en substans, der var kendt under navnet
Lintz Basalt. For det første fandt han ud af, at det afgav mere varme
end uran, og senere, at det under et frit fald nægtede at accelerere som
foreskrevet af de accepterede ”tyngdelove”. Det trodsede ikke tyngde
kraften  men det passede heller ikke ind i det almindelige mønster. Dr.
Bush kunne ikke forklare dette, men han kunne rapportere det, og det
gjorde han.
Ydermere bragte Dr. Bush en liste over adskillige andre stoffer, som
viste varierende grader af modvilje mod at falde, som det forventedes af
dem. Videnskabsmandens rapport blev af hans samtidige i 1926
betragtet som interessant, men ikke nødvendigvis af betydning. Han
havde påpeget en sti, som han mente var en videre udforskning værd;
men ingen var interesseret. Hans arbejder blev arkiverede og glemte  i
tredive år.
J.E. Surrat junior, Præsident for ”Society of Aeronautical Weight
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Engineers”, sagde i april 1957, at fem større amerikanske selskaber var
optaget af antityngdekraft forskningsprojekter, som blev finansieret af
regeringen. På samme tid fandtes på Wright Flyvepladsen, Dayton,
Ohio (center for Forsvarets UFOforskning dengang og nu) en
installation til mange millioner dollars, der var konstrueret og udstyret
med henblik på forskning og studium af tyngdekraftsophævende og
antityngdekræfter.
En fristende lækkerbisken, der giver en antydning af den udstrakte
ødslen med tid og penge på dette område, kan findes i tidsskriftet
»ELECTRICAL MANUFACTURING« i nummeret for oktober 1953.
Overskriften over denne korte artikel lyder: ”LUFTVÅBNET STØTTER
MAGNETISK FORSKNING”. Artiklen forklarer, at Indiana stål
kompagni netop havde modtaget en kontrakt for udforskning af
magnetiske stoffer, mulige nye magnetiske legeringer, magnetiske
særegenskaber og teorien om magnetiske fænomener  bemærk venligst
også: anvendt forskning, udkast og anvendelse, og ”en rådgivende
komite vil blive oprettet for at samordne forskningen med eksisterende
projekter inden for det samme område.” (Fremhævelserne mine.  F. E.).
Dette var bekræftelsen på, at dette særlige tyngdeelektromagnetiske
projekt blot var en del af et meget mere vidtgående program. Tidligt i
1958 deltog også Inland Steeel, SperryRand, General Electric, Lear
Instruments, Hughes Aircraft og United States Steel i den allemand
tilpumperne anstrengelse for at trænge ind til tyngdekraftens
hemmeligheder. »TRUE« tidsskriftet for januar 1966 sagde, at 46
militært støttede tyngdeforskningsprojekter eksisterer nu.
Alle disse kostbare og tidsslugende interesser i tyngdekraften var
blomstret op efter UFOernes tilsynekomst, og efter at deres tavse,
tyngdetrodsende manøvrer havde ledt til den mistanke, at de i
realiteten ikke trodsede tyngdekraften, men udnyttede den.
Sammentræf igen?
Videnskabens udvandring til Antarktis, som fulgte efter
modtagelsen af fotografisk bevismateriale for intensiv UFO aktivitet
dernede, skabte også en interessant bivirkning  mistanken om, at der
måtte være god grund til så megen aktivitet ved Polerne  og så lidt
over Ækvator. Var der nogen grund til, at UFOerne skulle foretrække
polområderne?
Emnet mundede ud i to åbenbare muligheder: Den ene var
sandsynligheden af, at de kolde temperaturer behagede dem mere. Den
anden antydede, at der kunne være noget i rummet ud over vores
ækvator, som gjorde en indgang udefra ønskelig der. Eftersom
UFOerne anvendte begge polegne samtidig, syntes temperaturteorien
ikke at være nogen fortrinlig anskuelse. Eftersom de kom ind i vor
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atmosfære ved polerne og derefter spredtes i en poltilpol bevægelse,
blev studiet af rummet over ækvator taget op, så snart vi var i stand til
at opfinde raketter, der kunne nå særlig store højder, medførende de
nødvendige instrumenter. Tidligt i dette århundrede havde nogle få
videnskabsmænd forsigtigt fremsat den teori, at et sådant studium ville
retfærdiggøre deres antagelser, om det nogensinde blev muligt.
Den 2. marts 1952 blev det bekendtgjort, at to af vore Explorer
satellitter definitivt havde bekræftet eksistensen af et bælte med
intensiv stråling, der omgav Jorden i en højde af omkring 1.000 km
over ækvator. Denne zone kendes nu under navnet Van Allen Bæltet til
ære for en af dens forkæmpere. Der findes intet tilsvarende over nogen
af vore polområder, og dets sande natur blev en større overraskelse,
selv for dem, der foregreb tingenes tilstand og forudsagde dets
eksistens; thi »NEW YORK TIMES« citerer disse videnskabsmænd, der
skal have sagt, at strålingen var tusind gange kraftigere, end de havde
antaget. Det bestod af en dødbringende ring af stråling, som mennesket
måtte vove sig igennem  og som UFOerne syntes at undgå.
Da det viste sig, at disse objekter foretrak kun at komme ind i vor
atmosfære ved polerne, skyndte videnskaben sig at undersøge det ydre
rum over vor ækvator  og fandt et stort bælte med dødbringende
stråling.
Samspil af omstændigheder igen?
Andetsteds i dette bind har vi udførligt diskuteret de mange
nationers program med at bygge kæmpemæssige indretninger til
opfangning af radiosignaler fra rummet  og til sporing af ukendte
satellitter, der gennemrejser vor del af solsystemet. Den berømte
astronom dr. Clyde Tombaugh røbede i 1952, at han havde fået
overdraget et regerings program, der gik ud på at lokalisere og studere
to besynderlige satellitter, der var blevet bemærket adskillige gange.
Dette var fem år, før den første menneskeskabte satellit blev sendt ud i
kredsløb af russerne. Som vi vil se, naåvi vender vor opmærksomhed
mod vort rumprogram, var der adskillige af disse mærkelige objekter i
nærheden af Jorden i løbet af det første tiår af UFO fænomenerne; og
opdagelsen af dem blev efterfulgt af frembringelsen af enorme
installationer, der kunne lokalisere og spore dem  populært kaldet
radioteleskoper.
Igen bemærker vi den interessante kronologiske rækkefølge, som er
konstateret ved så mange videnskabelige projekter, som er blevet betalt
af militæret i de senere år  tilsynekomsten af mærkelige satellitter
omkring eller nær Jorden  og udviklingen af et projekt, som synes at
være direkte forbundet med objekterne.
Et sammentræf?
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Måske.
Ved mange lejligheder, hvoraf nogle daterer sig tilbage til de sidste
år af det forrige århundrede, rapporterede officerer og dæksmandskab
fra talrige skibe at have iagttaget skiveformede fartøjer, der dykkede
ned i eller steg op af havet. En sådan hændelse fandt sted i 1955, da
besætningen på en Gulf Oil tankbåd rapporterede til myndighederne,
at et enormt, cirkelrundt, dobbeltkonvekst objekt med et røgspor efter
sig dykkede ned i den mexikanske bugt blot nogle få hundrede meter
fra deres skib ved fuldt dagslys. Et kystfartøj i Middelhavet, kun fa
sømil fra det sydligste Italien, og som medførte passagerer,
rapporterede at have set en skiveformet genstand stige op af vandet i
1953.
Efterhånden som årene gik, og flere og flere af disse mærkelige syn
blev registreret, udvikledes en interessant naturlig følge: Mennesket
begyndte at eksperimentere med skiveformede undersøiske fartøjer for
første gang. De vil finde en interessant artikel om dette radikalt
afgivende undervandsfartøj i »NATIONAL GEOGRAPHIC« tidsskriftet
for april 1960. Dets skaber er ingen anden end den verdensberømte
undervandsekspert Jacques Cousteau. Og han kalder det  ”Den
Dykkende Tallerken”.
Den samme form, som synes at arbejde så beundringsværdigt i
atmosfæren, har vist sig at opføre sig lige så godt under vandet.
Ukendte indretninger af lignende form er blevet observeret i begge
elementer i årevis. Nu prøver mennesket dem selv.
Uden tvivl er dette et rent og skært tilfælde.
Til denne voksende liste af sådanne ”sammentræf” burde vi for
enhver pris føje de følgende tilfælde:
Eksplosionerne af de første menneskeskabte atombomber i 1945 blev
efterfulgt af tilsynekomsten af et stort antal UFOer i 1946. (De to
bomber blev bragt til eksplosion over Japan; UFOerne i 1946 overfløj
Skandinavien og Rusland. Hvis de søgte efter kilden til disse
atomglimt, var de på den rette breddegrad, men den forkerte
længdegrad.  F.E.).
Masseforekomsterne af UFOer over de Forenede Stater i 1947
indbefattede talrige observationer omkring vore atominstallationer ved
Hanford og Oak Ridge, såvel som over det store, arrede område i
nærheden af Alamogordo i New Mexico, hvor vi havde affyret vor første
atombombe. Hvis de søgte efter kilder og steder for vor aktivitet på
atomspaltningsområdet søgte de på de rette steder i 1947.
Vore opsendelser af V2 raketter fra White Sands i 1948 blev også
markeret af besøg af UFOer. (Jeg har et lydfilminterview med Charles
Swartz, som havde ansvaret for radaren ved White Sands under en af
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disse UFOepisoder. UFOen, der var skiveformet, steg side om side med
V2 raketten med en hastighed af omkring 1.600 km/t, mens den
kredsede omkring raketten. Det blev observeret visuelt gennem
kikkert, teleskopkikkert og teodolitter  og med radar. Det steg ret forbi
raketten med 8.800 km/t anslået og fortsatte ud i rummet.  F. E.). Den
24. april 1949 sporede videnskabsmændene på White Sands endnu en
UFO. Sagen er berettet i detaljer af kaptajn R. B. McLaughlin, USN, i
»TRUE« tidsskriftet for marts 1950.
For det tidsrum, der lå mellem de skiveformede objekter, som fulgte
vore raketter i 1949, og opsendelsen af den første menneskeskabte
satellit sidst i 1957, viste det mønster, der aftegnede sig gennem UFO
rapporterne, at de fulgte vore skibe, fly, tog og automobiler, ligesom de
også foretog systematisk overvågning af vigtige militære, industrielle
og kommunikationscentre over hele verden. (Den franske matematiker
Aime Michels bøger dækker dette program i detaljer og anbefales
stærkt.  F. E.).
Lige i hælene på deres første dramatiske opsendelse af en satellit
skabte videnskabsmændene i Sovjetunionen atter sensation den 2.
november 1957, da de satte en indretning, som de kaldte Sputnik 2, ind
i et kredsløb  med en levende passager  en hund ved navn Laika.
Denne mindeværdige begivenhed blev få timer senere efterfulgt af
en UFOdemonstration, som rystede Pentagon. Det var landingen på
vejen i nærheden af Levelland, Texas, som slog tændingssystemer og
lygter på biler, som nærmede sig. ud. Få timer senere så man et andet
mærkeligt, klart glødende objekt, der et ganske kort øjeblik landede på
et øde sted på White Sands prøveområde. Det blev rapporteret af tre
forskellige militærpatruljer, som iagttog det fra tre forskellige punkter i
området.
De Altid Parate Forklarere i Pentagon affærdigede det enorme,
styrbart udformede objekt på landevejen ved Levelland som værende
intet andet end et ”kuglelyn” (som aldrig opnår en størrelse, der over
overstiger 45 cm). Og det strålende objekt, som landede på det militære
område ved White Sands? Ih, sikke noget sludder og vrøvl, børn. Det
var bare planeten Venus!
De forstår nok, det var en af disse uforglemmelige nætter i
astronomiens annaler, da Venus steg ned og en kort stund lagde sig til
hvile på gipssandet i New Mexico. Det var i det mindste den officielle
forklaring.
Mennesket havde netop sendt et levende væsen ud på et kredsløb
om Jorden  og uidentificerede flyvende objekter begyndte at troppe op 
og at gøre deres nærværelse kendt ved at skabe forstyrrelse i
menneskets elektriske udstyr.
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Og hvordan med den kredsende hund, Laika? Var UFOerne også
interesserede i dette ulykkelige væsen?
Ganske afgjort  og det var, som vi skal få at se, begyndelsen til en
interessant og vigtig fase af rumprogrammet. De sovjetiske
videnskabsmænd, som havde opsendt Laika, var ivrige efter at få at
vide, hvorledes hendes hjerte og blodtryk og andre legemlige funktioner
ville reagere på den fremmedartede vægtløshed i kredsløbet. Hendes
krop var blevet forbundet med sendere, som med regelmæssige
mellemrum sendte oplysninger om den rumrejsendes befindende.
Videnskabsmænd i mange dele af verden sporede kapslen så godt, de
kunne  og til denne gruppe hørte dr. Luis Corrales fra Caracas i
Venezuela.
I de tidlige aftentimer den 18. december, seksten dage efter at Laika
var blevet sendt op, eksponerede dr. Corrales en fotografisk film på tid
for om muligt at registrere Sputnik 2's passage. Ikke blot fik han det
lysende spor af den sovjetiske rumkapsel  men langs dette løb et andet
spor, som antydede, at kapslen havde følgeskab der var intelligent
kontrolleret.
Videnskabsmænd, som studerede fotografiet, afgav en erklæring til
pressen. »EL UNIVERSAL« citerer den 19. december 1957 deres
slutninger:
”Det kan ikke være en dobbelt eksponering, for stjernerne ville så
også have aftegnet sig dobbelt på filmen, og det gjorde de ikke. Det kan
ikke være en indre refleksion (linsefejl?  F. E.), for sporet har ikke det
samme forløb som sporet efter Sputnik. Det er ikke en ridse på filmen,
for undersøgelse under et forstørrelsesglas viser, at det er en
bundfældning af emulsionen på filmen, hvilket kun kan forårsages af
lys. Kameraet fotograferede noget, som vi ikke kan identificere... Hvis
det lysende spor, som løber parallelt med satellittens spor, er det spor,
der er gennemløbet af et andet legeme, og hvis dette spor blev lysende i
en kort tidsperiode, ville vi fremkomme med en hypotese, der ville være
vanskelig at bevise.”
Fotografiet viser tydeligt det lange lige spor, som Sputnikken med
hunden gennemløb. Et andet spor er klart synligt ved siden af
Sputnikkens, men gennemløber kun omtrent 1/7 af Sputniksporets
længde. Nøglen til dette andet objekts virkelige natur ligger i en klart
synlig ændring af retningen  det bøjede bort fra Sputnikken og vendte
så tilbage for at følge det igen.
Noget  eller nogen  kiggede på nært hold på menneskets første
satellit med et levende væsen i kredsløb  omend hunden på dette
tidspunkt var død. Menneskets fart ud i rummet var begyndt  og den
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blev allerede nøje iagttaget af noget  eller nogen  et eller andet sted
fra. Det var et mønster, som ville blive gentaget i den kommende tid.
”Det mest overraskende er intelligensniveauet hos
observatørerne og rapportørerne af UFOer  det ligger sikkert
over gennemsnittet, og i nogle tilfælde afgjort over
gennemsnittet. Det typiske (UFO) vidne er ærligt og
pålideligt.”
 Dr. ALLEN HYNEK, luftvåbnets topvidenskabsmand, om
UFOer citeret i Yale videnskabelige tidsskrift, april 1963.
”I stedet for at undersøge UFO rapporterne var det måske
bedre, om vi undersøgte de folk, som rapporterer disse ting.”
 Dr. ALLEN HYNEK, luftvåbnets topvidenskabsmand,
Associated Press, den 8. november 1965.
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10. MUNDKURVE TIL AMERIKANERNE
Eksistensen af et ekstensivt censureringsprogram i forbindelse med
UFO problemet kan hverken debatteres eller overraske. De
grundlæggende regler, der gælder for alle, som står på regeringens
lønningsliste, er bogstaverede i JANAP 146, og det regulativ, ved hvis
hjælp luftvåbnet udfører sin del af JANAP 146, er luftvåbnets regulativ
2002.
JANAP ordren kundgør, efter hvilke regler, de Uidentificerede
Flyvende Objekter skal ”forklares” som rene og skære almindelige
objekter eller tilstande, og den udpeger luftvåbnet til at udarbejde
forklaringerne.
AFR 2002 specificerer, hvorledes luftvåbnet skal lede sine
undersøgelser, samt hvorledes og af hvem de offentlige erklæringer skal
udarbejdes.
Der er sørget for hårde straffe til de, der er underkastet disse
regulativer, og som ikke retter sig efter dem.
Anvendelsen af disse restriktioner er øjensynlig i de utallige og
modstridende erklæringer, som er blevet fremsat for offentligheden, og
selv over for medlemmer af Kongressen som svar på spørgsmålet
angående UFOer.
Men hvorfor overhovedet censur?
Hvorfor skulle denne nations regering gå ombord i et program af
dette omfang  og af denne natur  medmindre nødvendigheden deraf
var tvingende, eller fordi det hastede?
En løsning til udviklingen af denne snørklede politik i forbindelse
med UFOer kan muligvis ligge i den kendsgerning, at de større magter
for knap et år siden havde ladt den mest katastrofale krig i
menneskehedens historie bag sig, da UFOerne første gang viste sig i
større antal i 1946 over det nordvestlige Europa. Over en international
skala stod mistanken i fuld blomst; det borgerlige ægteskab mellem
kommunismen og de vestlige magter med formål at bringe Hitler
vældet til fald var ført til ende. Den ældgamle kamp for at udmanøvrere
oppositionen var på vej efter en kort pause.
Det er mere end sandsynligt, at tilsynekomsten af disse mærkelige
fartøjer på himlen i 1946 og 1947 førte både Rusland, og senere de
Forenede Stater  til at mistænke hinanden for at afprøve et nyt våben
med bemærkelsesværdige karakteregenskaber. Indtil denne antagelse
kunne bekræftes eller tilbagevises, synes begge nationer at have fulgt
den politik at sige så lidt som muligt.
Desuden havde mange øvrighedspersoner stadig i frisk erindring i
1947 det tilløb til panik, som var resultatet af Orson Welles
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radioprogram, ”Klodernes Kamp”, fra 1938. Denne uheldige
radioudsendelse viste, hvorledes massehysteri kunne udløses af frygt
for det ukendte. Jeg har aldrig følt, at de officielle erklæringer, som
pillede de ”flyvende tallerkener” ned, var ukloge på tidspunktet for de
første massefremkomster af ”tallerkenerne”.
I de senere år, efter at UFOerne havde vist sig overalt i en tid, og
efter at offentligheden var begyndt at nære en mistanke om, at ikke
alle de, der rapporterede sådanne genstande, var så tossede, som de
officielle erklæringer kunne forlede en til at antage, kan endnu en
faktor være kommet ind i billedet, som gør censur af UFOproblemet
ønskelig fra et officielt synspunkt.
I 1952, da UFOerne sværmede over de Forenede Staters hovedstad
ved mindst tre mindeværdige lejligheder, var militærbudgettet langt
den største enkelte post på hele nationalbudgettet. Militæret havde
forpligtelsen og ansvaret for kontrollen af luftrummet over nationen
såvel som for alt, som søgte at benytte dette luftrum. De kunne ikke
kontrollere UFOerne. Det spørgsmål, der måtte afgøres, var, om de
skulle indrømme, at der var noget deroppe, som de ikke kunne
kontrollere, selv med alle disse milliarder dollars til at gøre arbejdet,
eller om de skulle benægte eksistensen af problemet, mens de
studerede det og søgte veje til at hamle op med det.
Dette alternativ var det, de valgte. Det var i det mindste en
udvidelse af deres hidtidige politik, som forstærket af nødvendigheden
af at udføre det ansvar, som de plejede at påberåbe sig for at
retfærdiggøre deres fantastiske indtægt.
Et eller andet sted i dette kompleks af omstændigheder ligger
årsagen (eller årsagerne) til censuren. Nøjagtigt hvor  kan vi kun
formode.
Regeringens sandhedsfordrejninger er på ingen måde begrænset til
Uidentificerede Flyvende Objekter. Det blev bragt ind i et skarpt
søgelys af Arthur Sylvester, en embedsmand i forsvarsministeriet, som
den 29. oktober 1962 fortalte journalister, at regeringen indtog den
holdning, at forfalskning var i orden, hvis resultaterne blev gode. (Det
var simpelthen en anden måde at genoptage den gamle nazistiske linje
om, at det er i sin orden at lyve for offentligheden, hvis det er til dens
bedste. Om dette kunne retfærdiggøres, ville naturligvis blive besluttet
af de, som kom med løgnene.  F. E.).
Luftvåbnet, taget som en separat enhed, var kun syv dage gammelt,
da kaptajn Mantell mødte sin død, mens han jagede et Uidentificeret
Flyvende Objekt over Kentucky. De tre officielle erklæringer udviste
tegn på forvirring. Dette forekommer mig undskyldeligt under disse
omstændigheder; thi det splinternye militærbureau havde at gøre med
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et splinternyt problem.
Efter hvad jeg ved, var dette den første anvendelse af teknikken med
de mange forklaringer, som i de seneste år har vist sig så
virkningsfulde.
En klassiker af denne art er den berømte Killian sag. Kaptajn Peter
Killian og hans flyverofficer John Dee fløj et af American Airlines
transportfly fra Newark til Detroit om aftenen den 24. februar 1959. De
var over Pennsylvania, da de opdagede, at de blev ledsaget af tre klart
oplyste objekter, som ændrede deres indbyrdes positioner under
flyvningen. Andre besætninger fra flyveselskabet så de samme objekter
under forskellige vinkler.
Kaptajn Killian var en erfaren pilot med fine papirer. Da han og
hans medpilot rapporterede deres oplevelse, fik de behandlingen med
de mange forklaringer. Luftvåbnet bortforklarede i første omgang
lysene som stammende fra et militært tankfly, som fyldte nogle jetfly op
med brændstof. Da dette blev forkastet af de pågældende piloter, blev
en anden ”forklaring” tilbudt af en anden kilde i luftvåbnet  Kaptajn
Killian og de andre piloter havde iagttaget tre stjerner i Orion
stjernebilledet. Denne havde også visse mangler, deriblandt den, at
lysene ændrede formation. Så kom det tredje tilbud. En i øvrigt
”uidentificeret” talsmand for luftvåbnet fortalte journalister fra New
York, at Killian sandsynligvis havde drukket for meget.
Da Killian med fuld ret truede med sagsanlæg over for denne sidste
anklage, som kunne have kostet ham hans stilling, blev bagvaskelsen
trukket tilbage. Netto resultat: Ingen antagelig forklaring  men en
forvirret offentlighed. Resultaterne, bedømt fra censorens standpunkt 
i det mindste antagelige.
Da politimanden fra Sorocco i New Mexico, sergent Lonnie Zamora,
rapporterede at være stødt på et ægformet objekt i en kløft i udkanten
af byen om eftermiddagen den 24. april i 1964, beskrev han for sine
officerskolleger og for sine overordnede to små, menneskelignende
skabninger, som han havde set ved siden af objektet, og det
besynderlige kendingsmærke på siden af det.
Senere nægtede Zamora at diskutere hverken kendingsmærket eller
de påståede små skabningen med den begrundelse, at han var blevet
bedt om at tie stille med ”nogle ting”, han havde set.
Måske var det til gengæld herfor, at sergent Zamora ikke blev
latterliggjort eller bragt i vanskeligheder af de officielle undersøgere.
Han fik imidlertid alligevel treforklarings behandlingen. Først af en
astronom, som i en fart blev fløjet til scenen, og som antydede, at
mangelen af opdagelse på radaren var gådefuld. (Radaren var ikke i
gang).
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Så ankom endnu en fremtrædende astronom, som ”identificerede”
Zamoras med et hemmeligt amerikansk rumskib (som ikke engang var
blevet bygget). Og til slut kom der den indrømmelse, at luftvåbnet
stadig var interesseret, men mystificeret.
I virkeligheden var intet blevet indrømmet, og sagen mistede til slut
nyhedens interesse efter at være blevet bortforklaret i tre forskellige
retninger.
Sergent Zamoras bemærkelsesværdige oplevelse var af særlig
interesse for mig på grund af et mærkeligt sammentræf, hvori jeg selv
var deltager.
I april 1964 var jeg i Hollywood, hvor jeg skulle være gæst i Art
Linkletters TV program ”House Party”  hvori jeg havde deltaget
adskillige gange før. Den dag, dette specielle program skulle løbe af
stabelen, ringede en af funktionærerne for det selskab, som producerer
showet, til mig på mit hotel og bad mig være sikker på, at jeg ikke
nævnte ”flyvende tallerkener” under mit interview med Art den dag.
Jeg gik ind på at undgå emnet, hvilket ikke var noget problem for mig,
eftersom vi skulle diskutere mystiske hændelser, der er omtalt i min
bog Mærkelige Verden, og der var mange andre arter af fænomener end
UFOer, vi kunne vrage og vælge imellem. Jeg gik ud fra, at han
ønskede at undgå yderligere omtale af UFOer, fordi Art og jeg havde
diskuteret dem sidste gang, jeg deltog i hans show, hvilket lå et par
måneder forud for dette aprilbesøg.
Da jeg ankom, fandt jeg meget til min overraskelse, at den skribent,
som skulle interviewe mig forud for programmet og således berede
vejen for diskussionen med Art i den direkte udsendelse, ønskede at
diskutere UFOer. Jeg forklarede ham, at jeg var villig dertil, hvis det
var, hvad han ønskede  men jeg underrettede ham om, at jeg var blevet
bedt om IKKE at diskutere dette emne ved dette show. Skribenten
forekom mig at være en smule forvirret over denne anmodning og gik
hen for at tale med den mand, som kunne give ham svaret, Mr.
Linkletter.
Art fortalte ham, at han ønskede at tale med mig om UFOer og om
de såkaldte ”Små Mænd”, som undertiden blev rapporteret i
tilknytning til disse.
Dette var nøjagtigt, hvad vi talte om.
Programmet blev udsendt den 24. april 1964  blot få timer før
sergent Zamora fandt de to små skabninger ved siden af det mærkelige
ægformede fartøj i kløften i nærheden af Socorro i New Mexico.
Tidsforskellen var så ringe, at jeg undertiden spekulerer over, om
Nogen Derude lyttede til CBS den pågældende eftermiddag.
Jeg sagde Pentagon censorerne imod første gang sidst i 1949, da jeg
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over hele Mutuel Network fortalte, at tidsskiftet »TRUE« i sin udgave
for januar 1950 ville fortælle, at de ”Flyvende Tallerkener Er
Virkelige”.
Det amerikanske arbejderforbund blev min fadder i januar 1950,
hvilket blandt andet betød, at medlemmerne af de civile piloters
forbund var blandt mine støtter. Piloterne forsynede mig med utallige
observationsrapporter, ofte før de indberettede dem til selskaberne. Jeg
opbyggede en kæmpemæssig lytterskare, og mine vedvarende
udsendelser af UFOrapporter fra troværdige vidner var en med
virkende faktor til programmets succes. I 1953 afholdt handelstidendet
RADIO DAILY sin årlige afstemning over hele nationen af radioTV
redaktører. Edward R. Murrow, Lowell Thomas og Frank Edwards blev
udnævnt til nationens tre bedste nyhedsudsendere. Mutuel Network
anslog på grundlag af lytterforholdstal, at jeg havde omkring tretten
millioner tilhørere hver aften. Som tidsskriftet »NATIONS's
BUSINESS«
udtalte
om
mit
arbejde:
ARBEJDERNES
RADIOPROGRAM BETALER SIG.
Gennem Washingtons jungletrommer havde forskellige venner i
avisbranchen hørt og senere fortalt mig, at Pentagon var meget
ulykkelig, fordi jeg fortsatte med at sende rapporter om UFO
observationer. Sidst i 1953 var nyhedsbranchen praktisk talt ophørt
med at bringe sådanne rapporter; hvis de overhovedet blev bragt, var
det på en strengt lokal eller regional basis. Den store læk  og omtrent
den eneste store læk i censuren af UFOer  var mit radioprogram.
Sagen tilspidsedes øjensynligt i 1954, da luftvåbnet fremsatte en af
sine halvårlige presseerklæringer, som forklarede alt som værende
intet. Den frigivne meddelelse sagde, at UFOer faktisk hørte fortiden
til, og for at støtte denne erklæring tilføjede de, at de i løbet af de fire
første måneder i 1954 kun havde modtaget i alt 87 observa
tionsrapporter.
Jeg traf foranstaltninger til at kontrollere dette gennem en
henvendelse til luftvåbnets efterretningscenter (ATIC) ved Dayton; og
jeg fik en erklæring fra oberstløjtnant John O'Mara, den beskikkede
officer for sådanne sager. Jeg oplæste de to erklæringer efter hinanden
i den samme udsendelse:
Luftvåbnet i Pentagon sagde, at kun 87 sager var blevet indberettet
i løbet af fire måneder. Oberstløjtnant John O'Mara fra ATIC, Dayton,
sagde: ”Dette er det største år, vi endnu har haft! Vi modtager 700
observationsrapporter om ugen.”
Jeg blev afskediget i august 1954.
Om aftenen den 10. august havde jeg ti millioner tilhængere og
tretten millioner lyttere.
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Fireogtyve timer senere havde jeg ingen af delene.
Da George Meany, præsidenten for det amerikanske ar
bejderforbund, af journalisterne blev spurgt om, hvad der havde
medført min bratte eksklusion fra et så populært program, sagde han:
”Fordi han talte for meget om flyvende tallerkener!” Dengang
sluttede jeg, at han havde valgt denne bemærkning for at få det til at se
ud som om, mit arbejde havde været utilfredsstillende. Dette synes at
blive modgået af en rosende artikel om mig i AFL's eget medlemsblad
samtidig med, at jeg blev fyret. Jeg følte, at der måtte have været en
anden grund udover Mr. Meanys personlige mishag. Det varede
adskillige år, før jeg endelig fik at vide, hvad der vel kunne have været
hovedårsagen til, at AFL ville droppe en investering på mange
millioner i public relation, som efter deres egne indrømmelser var
lykkedes over al forventning.
Mine kilder var to medlemmer af hovedbestyrelsen i AFL, som
havde været mine nære venner. De sad i sådanne positioner, at de
nødvendigvis måtte vide, hvad der fandt sted. De fortalte mig følgende:
Min hyppige omtale af Uidentificerede Flyvende Objekter havde
irriteret forsvarsministeriet. Da jeg vedblev med at komme med disse
rapporter, beklagede forsvarsministeriet sig til radiofonien, som
nægtede at censurere mig, og derpå til aktionærerne, som sluttelig
indførte censur i form af en såkaldt nyhedsredaktør. Denne redaktør
var et forsagt misforster, som var blevet lempet ud af geledderne i
AFL's presse og overflyttet for at holde styr på mig.
Den dråbe, der fik bægeret til at flyde over, var den af mine
udsendelser, som stillede oberstløjtnant O'Mara's erklæring over for
luftvåbnets. Herfra og fremover begyndte de fede kontrakter med
forsvaret med stigende hyppighed at glide i hænderne på foretagender,
som stod uden for unionen. Dette ramte aktionærerne, hvor det gjorde
ondt  lige midt i tegnebogen. Noget måtte gøres  og det blev gjort.
Derfor var der sandsynligvis mere sandhed i det, Geoge Meany
sagde, da han fortalte journalisterne, at jeg ”talte for meget om
flyvende tallerkener”, end jeg havde været klar over. Jeg tror ikke, at
det var den vigtigste årsag til, at jeg blev hældt ud  men den sørgede
for en passende knage til at hænge min skalp på.
De enkelte i AFL, som var jaloux over min voksende popularitet hos
medlemmer af denne organisation  ligesom censorgruppen i regeringen
 havde fundet den undskyldning til at gøre mig tavs, som de i nogen tid
havde søgt efter.
De kunne kun vinde, og det gjorde de.
Men det var en temmelig midlertidig sejr for Pentagon censorerne.
De havde kun gjort mig tavs for øjeblikket og kun i en udsendelse om
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dagen.
I dag bliver jeg hørt over hundreder af stationer flere gange om
dagen  og mange af disse udsendelser omhandler UFOer.
I dag bringes min avisspalte i et stort antal aviser, både i dette land
og rundt om i verden. I disse avisspalter kommer jeg ofte med nye og
vigtige udviklinger på UFO området.
Mine bøger er blevet solgt i millioner af eksemplarer, både
indbundet og uindbundet  og i mange lande og på mange sprog.
Denne internationale mangfoldighed af afsætningsmarkeder giver
mig ikke blot langt flere i tale, end jeg havde på tidspunktet for mit fald
i 1954; men den forsyner mig tillige med mange flere
informationskilder. Jeg er blevet en slags afregningskontor for
fænomener, deriblandt UFOerne.
Også censuren har forandret sig i løbet af disse sidste elleve år. Den
er om muligt blevet endnu mere fræk og direkte. Dette siger jeg, fordi
en af mine venners erfaringer er så typisk for så mange tilfælde, der i
den senere tid er kommet tid mit kendskab.
Denne mand er en lavere funktionær i et stort industriforetagende.
Han har et langt og udmærket dossier inden for dette særlige
aktieselskab.
En morgen i begyndelsen af december 1965 var han på vej til sit
arbejde omkring kl. 04.30. Mens han kørte henad en ny motorvej, som
gik i en ring udenom den by, hvor han boede, blev han overrasket over
at se en stor orangegul kugle, som overhalede ham bagfra og fløj over
ham. Den var synlig i ca. 30 sekunder. Han standsede og rapporterede
sagen til det lokale politi, som igen gav historien videre til journalister.
Han sagde til betjenten: ”Den tingest var på størrelse med et hus og
lyste så klart, at jeg let kunne have kørt uden at bruge mine lygter!
Den var frygtindgydende!”
Kort før middag blev han kaldt ind på hovedkontoret i det
foretagende, i hvilket han er ansat, og virksomhedens inspektør
forestillede ham for to militære officerer, som til gengæld fortalte ham,
at de var kommet for at udspørge ham om, hvad han havde set.
Disse mænd forhørte ham grundigt i to timer, hvorefter de lukkede
deres dokumentmapper og slukkede for båndoptageren.
En af officererne sagde: ”Vi kan ikke påbyde Dem, hvad De skal
gøre; men vi kan fremsætte et forslag: Tal ikke om dette til nogen. Kan
vi regne med Dem?”
Da min ven sagde, at han gerne ville tænke lidt over det, overtog
den anden officer ordet.
”Denne virksomhed har kontrakter med regeringen, og vi ville
naturligvis nødig føle, at De havde bragt den i vanskeligheder. Men vi
1 79

vil om fornødent tage de nødvendige skridt, hvis De nægter at
samarbejde med os.”
Han indvilligede.
Gentagne presseerklæringer fra luftvåbnet, der almindeligvis
udsendes efter enhver række vigtige observationer, havde øjensynlig i
begyndelsen af 1954 ført mange publikationer til at tro, at
erklæringerne var sandfærdige, og at UFOerne ikke eksisterede.
Ligesom i januar 1954 var der kun to større kilder til UFOinformation:
trafikpiloter og mit radioprogram på Mutual Network.
Den systematiske fjernelse af disse faktorer blev åbenbart straks
påbegyndt; thi den 17. februar 1954 mødtes officerer fra den militære
transporttjenestes efterretningstjeneste med funktionærer fra
trafikflyverforbundet på Roosevelt hotellet i Hollywood. Formålet med
mødet var at tvinge trafikflyverne til at ”samarbejde” i, hvad man
beskrev som et alvorligt regeringsanliggende. Trafikpiloter blev
tilskyndet til over radioen at sætte sig i forbindelse med den nærmeste
lufthavn straks efter at have iagttaget en UFO  og til ikke at
fremkomme med offentlige erklæringer om sådanne hændelser. Dette
blev derefter forstærket af selve luftfartsselskaberne, der underrettede
piloterne om, at deres ”samarbejde” i denne sag var ønsket  og
”foreslået”. Ved midten af året 1954 havde de fleste, om ikke alle,
luftfartsselskaber i de Forenede Stater oprettet procedurer for be
handlingen af UFOrapporter.
Killian sagen er et eksempel på, hvad den pilot kan forvente, der
afviger fra de regler, der er givet af censorerne i Pentagon.
Men stadige observationer fra titusinder af troværdige vidner har
gradvist lettet censuren. Den store bølge i 1957; astronauternes
iagttagelser; den endnu større bølge i 1965, der blev efterfulgt af en så
meningsløs ”forklaring”, at aviserne pludselig stod ansigt til ansigt med
de frække løgne, som militæret havde stukket dem  alt dette har givet
mange en ny horisont her i de første uger af 1966.
Militærdepartementet blev oprettet som en livvagt for Onkel Sam.
Det har hverken direkte eller indirekte myndighed til at vildlede ham
med hensyn til naturen eller omfanget af noget som helst, som det
beskæftiger sig med på hans vegne.
Sandheden er ikke frastødende undtagen for de, der misbruger den.
”Ingen rapporter om Uidentificerede Flyvende Objekter er
blevet holdt tilbage. I sin egenskab af direktør for NICAP har
major Donald E. Keyhoe modtaget alle de oplysninger, de
Forenede Staters Luftvåben har i hænde.”
 BREV fra generalmajor Joe Kelly, USAF, til Peter
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Freylinghaysen, medlem af Repræsentanternes Hus, 12. sept.
1957.
”Jeg kan forsikre Dem, at luftvåbnet aldrig har haft til
hensigt at overgive Deres organisation de arkiver (vedrørende
UFOer) , som er klassificerede 'Kun til internt brug'.”
 BREV fra generalmajor Joe Kelly, USAF, til
NICAP, 15. november 1957.
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11. FAMLEN I MØRKE
Kun få ting er mere generende end dette at blive styrtet ud i
bælgmørke uden forudgående advarsel. Det er alarmerende for den
enkelte; det er farligt for folkemasser. Det lammer byer, blokerer
færdselsårer, standser tog, lader elevatorer blive hængende mellem to
etager. Taget under et vender det simpelt hen op og ned på den
moderne levemåde.
Elektricitetsværkerne har med stor bekostning instal1eret
komplicerede og indviklede anordninger, der skal gøre den elektriske
krafts svigten usandsynlig. De har også anvendt store summer til at
forsikre folk om, at sådanne sammenbrud som det, der ramte New York
og New England i slutningen af 1965, er umulige.
Dette være ikke sagt for at antyde, at man har bedraget
offentligheden i dette anliggende, selv om elektricitetsværkerne kan
have uret i deres påstande, hvilket begivenhederne tyder på.
Kraftværkerne har givet over 100 millioner dollars ud på
konstruktion og installation af kompliceret udstyr, der kan forhindre de
betingelser, der normalt har strømmens svigten til følge. Det var
bevidstheden herom, der fik ledelsen af kraftværkerne til at fremstamme
over for journalisterne, at de simpelthen ikke kunne forstå det  det
kunne ikke finde sted  men gjorde det ikke desto mindre.
Som FDR plejede at sige  ”Lad os se på synderegistret.”
Man har siden 1947 vidst, at en slags kraftfelt, der er tilknyttet de
Uidentificerede Flyvende Objekter, forårsager synlige forstyrrelser i
elektromagnetiske instrumenter. Det blev først bemærket i forbindelse
med kompasser. Senere opdagede piloter, at tændingssystemerne i
deres eksplosionsmotorer blev kraftigt påvirkede, når der var en UFO i
nærheden. Der rapporteredes om, at motorerne på skibe, biler og
traktorer satte ud i UFOernes nærværelse. Bilister og trafikflyvere
udfærdigede mange rapporter om radiointerferens, som forhindrede
sending eller modtagning af signaler, når UFOerne kom nær.
Kunne UFOerne også afbryde forsendelsen eller udviklingen af
elektrisk kraft på forbruger stadiet?
Den første antydning af, at disse objekter kunne påvirke
kommercielle elektriske fordelingssystemer, ser efter mine optegnelser
at dømme ikke ud til at have nok kød på sig til, at jeg med bestemthed
kan forbinde den med UFOaktivitet, for det meste på grund af
episodens yderst korte varighed.
Det hændte i november 1953 i New Haven, Connecticut. Et
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glødende, orangerødt objekt, som vidner sagde var på størrelse med en
fodbold, fejede pludselig ned over toppen af nogle træer i nærheden af
et kryds i beboelsesområdet. Objektet, der jog af sted for fuld fart, kom
ned til en højde af tre meter over jorden, gik over til vandret flugt,
smadrede gennem et reklameskilt af metal bagfra, steg hurtigt op over
trætoppene og forsvandt, åbenbart upåvirket af sammenstødet.
Sagen er af interesse, eftersom lysene i husene, efterhånden som
objektet passerede hen over nabolaget, blev mattere eller gik ud i 23
sekunder på det nøjagtige tidspunkt for objektets forbifart.
Hvis dette var en kontrolleret UFO (den efterlod kobberpartikler
omkring det hul, det dannede i skiltet), så har vi her et tidlig (1953)
tilfælde af interferens med et kommercielt ledningsnet. Men
forstyrrelsen var, som også observationens varighed, ganske kort. Dette
får os ikke til at lade episoden glide ud, som UFOinterferens tilfælde
betragtet; men det gør modstanderne i stand til at affærdige den korte
svigten af strømmen som værende et rent tilfælde  og vi har ingen
mulighed for at bevise, at det ikke forholder sig sådan.
Et mærkeligt glødende objekt fejede ned over en del af New Haven i
Connectitut den novemberaften i 1953. Med eller uden hensigt
smadrede det gennem et reklameskilt. Hvad enten det var tilfældigt
eller ej, gik lysene i de hjem, der lå nærmest reklameskiltet, ud i et par
sekunder, da objektet strøg forbi; i hjem, der lå lidt længere væk fra
dette hjørne, bemærkede man, at lysene blev mattere. Eftersom denne
variation i belysningen fandt sted på begge sider af objektets rute, ville
det synes rime1igt at antage, at forstyrrelsen vedrørte denne sag, og at
afstanden fra objektet formindskede virkningen. Dette er blot min egen
slutning, der er baseret på de kendte omstændigheder i sagen. Som vi
imidlertid skal se, passer det ind i mønstret af efterfølgende sager, hvor
der ikke kan herske nogen tvivl om forbindelsen.
NICAP's studium af UFOtilknytning til svigtende strømtilførsel
indbefatter tilfældet ved Mogi Mirim i Brasilien i 1957. Tre glødende
skiveformede UFOer passerede langsomt hen over byen, og medens de
gjorde dette, holdt strømmen simpelthen op med at flyde, og byens lys
gik ud. Atter var der et område med totalt mørke direkte under UFO
ernes kurs og en dæmpning af lysene i en grad, der varierede med
afstanden fra UFOerne.
I »NICAP INVESTIGATOR« siges, at der  ligeledes i 1957  var en
strømafbrydelse i Tamara i Illinois (Bind 3, nr. 5), som varede, indtil en
kæmpemæssig, svævende UFO bevægede sig bort fra byen.
Den 3. august 1958 blev en stor del af Rom i Italien mørkelagt, da en
lysende og meget stor UFOmanøvrerede over byen. Lyset kom atter
tilbage, da UFOen forsvandt. (NICAP rapporterer, at dette var en
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gentagelse af en episode, der fandt sted kort tid før  den 22. juli  i
Salta, Argentina) .
Et særlig veldokumenteret tilfælde fandt sted i Minais Gerais,
Brasilien, om aftenen den 17. august 1959. Instrumenterne på
kraftværket begyndte at angive en slags strømafbrydelse af midlertidig
art. Straks begyndte funktionærerne på de forskellige stationer langs
fordelingssystemet at telefonere til hinanden: Deres strømafbrydere
åbnede sig automatisk, efterhånden som Uidentificerede Flyvende
Objekter langsomt bevægede sig i lav højde henover eller langs med
højspændingsledningerne.
Ved Uberlandia, der er en af centralstationerne langs linjen, var
ledelsen blevet underrettet adskillige minutter forud for UFOens
ankomst. Da strømafbryderne begyndte at slå fra, stod teknikerne
parat og slog øjeblikkelig afbryderne til igen. Men deres anstrengelser
var forgæves; thi tilstedeværelsen af denne ene, ovalt formede UFO
tilintetgjorde de normale procedurer, som ville have holdt strømmen
løbende gennem ledningerne. Strømmen flød ikke igen, før UFOen stille
var sejlet bort i natten.
Rekordåret for større strømafbrydelser i de Forenede Stater var også
rekordåret for UFOaktivitet  1965. Atter r dette muligvis et
sammentræf af omstændigheder eller måske alligevel ikke.
Mørklægningssæsonen i 1965 startede i Cuernavaca i Mexico om
aftenen den 23. september. Pressen beretter, at blandt vidnerne på
stedet fandtes general Rafael Vega, befalingshavende for et militært
område; borgmesteren i Cuernavaca, Valentin L. Gonzales, og guvernør
Emilie Riva Palacie. Sammen med mange andre personer observerede
de en glødende, skiveformet UFO, der svævede over byen i lav højde.
Lysene og al elektrisk kraft svigtede, da UFOen ankom.
Strømafbrydelsen varede KUN, så længe UFOen var der. Den sluttede
automatisk, da UFOen pludselig skød opad og ud af syne.
Bedstefaderen til alle de mørklægninger, vi har haft til dato, var det
stygiske tæppe, som sænkede sig over tredive millioner mennesker i det
nordøstlige hjørne af de Forenede Stater i myldretiden tidligt om
aftenen den 9. november 1965. Flyvere, som iagttog dette fænomen fra
luften, beskrev det som rædselsindgydende: Det ene øjeblik så de de
oplyste byer med deres snese af millioner af indbyggere. Det næste
øjeblik var der kun et stort, sort tæppe, der ikke viste noget tegn på liv.
En af piloterne sagde til mig: ”Jeg følte det, som om jeg netop havde
set verdens ende!”
Fra New York City til Maine var det meste af området bogstavelig
talt kraftløst.
Hvordan kunne dette gå til? Hvad med det store kraftnet med dets
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mange kraftkilder? Hvad med de indretninger, der var konstruerede
med henblik på automatisk omskiftning af den elektriske kraft i
tilfælde af strømafbrydelse i et område  så fejlen kunne forbigås og
krafttilførslen genoprettes?
Militæret bekendtgjorde hurtigt, at der ikke eksisterede nogen
militær nødsituation  de stod som altid i forbindelse med deres baser i
det mørklagte område.
Senere kom det frem, at de var hårdt ramt af strømafbrydelsen  thi
mange militære forbindelsespunkter og kredsløb var baseret på
anvendelsen af den offentlig tilgængelige strømforsyning. Da strømmen
svigtede, svigtede også militært udstyr, der var afhængigt deraf.
Imidlertid havde den militære forsikring om, at alt var under kontrol,
sin fortjeneste deri, at den havde en beroligende virkning på de, der
havde en tilbøjelighed til nervøsitet. Og det chok, der opstod, da man
opdagede, at militære forbindelser blev slået ud af en offentlig
strømafbrydelse, fremhævede ikke blot den utrolige stupiditet i en
sådan ordning, men  hvad der var mere vigtigt  nødvendiggjorde, at
den blev ændret.
Historien om forløbet af denne store mørklægning af 9. november
1965 blev godt dækket i alle dens aspekter i nationens nyhedsmedier,
og vi behøver ikke at genfortælle den her. Det var alt sammen forbi om
morgenen den 10. november – alt sammen forbi bortset fra en
forklaring til offentligheden om, hvorfor det umulige var sket.
Der herskede ingen almindelig enighed mellem de store
kraftforsyningskoncerner, som i mange stater leverede til dette
kraftnet. Men den officielle forklaring gik ud på, at en lille indretning i
et canadisk vandkraftværk havde haft en funktioneringsfejl, og at
andre instrumenter derefter havde svigtet  og at man ville tage skridt
til at forhindre en gentagelse. Besynderligt var det, at forklaringen
manglede en forklaring på, hvorfor elektronisk udstyr til en værdi af
flere millioner dollars ikke havde opdaget forstyrrelsen og genoprettet
strømleverancen.
Eftersom jeg afgjort ikke er nogen autoritet på sådanne indviklede
og forvirrende systemer, bragte jeg forklaringen frem for
elektroingeniører, som er eksperter. De udtalte, at dem forekom det en
smule vagt, ganske som blindes beskrivelse af en elefant.
»INDIANAPOLIS STAR« bragte straks en redaktionel artikel, der
foreslog, at regeringen ikke blot skulle undersøge årsagen til
strømafbrydelsen... men også, at muligheden for, at en UFO skulle
være indblandet, ikke skulle overses. I denne forbindelse kunne  og
kan  »INDIANAPOLIS STAR« have haft kendskab til den oplevelse,
som blev to velkendte folk fra Indianapolis til del tidligt på aftenen for
1 85

denne store strømafbrydelse. Her følger deres beretning:
Renato Pacini er vicedirigent for Indianapolis' symfoniorkester. Han
var sammen med sin hustru fløjet til Syracuse for at besøge sine to
brødre, Hubert, der er elektroingeniør, og Ramon, der er
bygningsingeniør. Brødrene og deres ægtefæller havde mødt parret fra
Indianapolis ved lufthavnen i Syracuse, og de stod alle seks ind i bilen
for at køre til deres bestemmelsessted i Rochester.
Der var stadig temmelig lyst pa den vestlige himmel kl. 17.22, da de
drejede ud på motorvejen. Renato bemærkede et mærkeligt strålende
lys på himlen... der klart kunne skelnes til trods for den lyse himmel.
Han gjorde de andre i selskabet opmærksomme derpå. Alle var enige
om, at det var højst usædvanligt.
Mens de kørte henad vejen, sank lyset hurtigt og bevægede sig i
retning mod Syracuse. De iagttog det i flere minutter, indtil det var så
lavt nede, at det tabtes af syne i mylderet af huse og høje samt på
grund af mørket. Netop da kom bekendtgørelsen over bilens radio, at
den store strømafbrydelse var indtruffet.
Dette skete netop en time efter, at to kommercielle piloter, Jerry
Whitaker og George Croninger, der befandt sig i Whitakers fly over
Tidioute, Pennsylvania, havde sendt en radiomeddelelse om, at de
iagttog to skinnende, skiveformede objekter, der blev forfulgt af to
jetfly. Flyverne rapporterede, at UFOerne satte farten op og strøg bort
fra jetjagerne.
UFOer bliver forfulgt hen over Pennsylvania kl. 16.30. Et
besynderligt, klart glødende lys kommer ned mod jorden i nærheden af
Syracuse kl. 17.30.
Vips: Strømafbrydelse.
Havde nogen anden set et tilsvarende syn, som det de seks Pacinier
var vidner til?
Ja, ganske afgjort.
»SYRACUSE HERALDJOURNAL« berettede, at Robert C. Walsh,
vicekommissær for flyvningen i byen Syracuse, havde fløjet i en højde af
omkring 500 meter over Syracuse, da strømafbrydelsen skete. Walsh
sagde:
”Det var en uhyggelig fornemmelse. Jeg troede, at jeg havde mistet
synet, og i et helt minut vidste jeg ikke, hvad jeg skulle gøre. Sa fik jeg
øje på biler, som kørte i gaderne, og jeg vidste i det mindste, at jeg
kunne se. Jeg overvejede muligheden af sabotage. Jeg tænkte på en hel
masse. Jeg kiggede endda ud i det fjerne for at se, om jeg kunne øjne
nogen form for blink.”
Så kontaktede Walsh kontroltårnet i lufthavnen, som arbejdede ved
hjælp af et nødværk, og de fortalte ham, at de ikke havde nogen ide om,
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hvad der var sket. Efter et øjeblik at have set ud over det sorte intet,
som skulle have været spækket med millioner af lys, besluttede Walsh
at sætte kurs mod lufthavnen. Han tog bestik af WFBL radiotårnet,
som var ham et kendt landingsmærke, og foretog en normal landing. Få
minutter senere stod Walsh på startbanen sammen med nogle venner
og diskuterede strømafbrydelsen, da han og ledsagerne så en stor kugle
af brændende lys rulle hen over himlen. Walsh udtalte: ”Det forekom
mig at være 30 meter oppe og 15 meter i diameter.” Ildkuglen steg
hurtigt  og gik så pludselig ud. Da begivenheden fandt sted, sagde
Walsh, at han ikke havde nogen forklaring på, hvad han havde
overværet. (Siden hen var han inde på, at han kunne have set en
gaskug1e fra DeWitt lossepladsen. Av! Den tilsynsførende på DeWitt
lossepladsen kvalte dette gætteri i fødslen  der var ingen ild på
lossep1adsen. Jamen, så måtte det sikkert være fra Manlias
lossepladsen. Beklager! Heller ingen ild der! Forklaringerne måtte
losses af på lossepladsen).
Der havde været to ”ildkugler”, som var synlige fra lufthavnen og
som blev indberettet af adskillige troværdige vidner der. Heller ikke
disse udsagn blev bortforklaret, skønt de sædvanlige ”pålidelige kilder”
antydede den mulighed, at vidnerne muligvis havde set efterbrændere
på jetfly o.s.v. Denne antagelse passer med alt andet end de kendte
fakta i sagen.
Samtidig med at Walsh og hans kammerater i lufthavnen iagttog
den gigantiske ildkugle, der steg op i den bælgmørke himmel, blev den
også observeret ovenfra. En erfaren flyveinstruktør, Weldon Ross, og
hans elev, James Brooking, kredsede over den mørklagte by på en
øvelsesflyvning, da de så et glødende, kugleformet legeme, der lignede
en rødglødende globus over de kraftledninger, som førte til
strømforsyningsanlægget ved Niagara faldene.  Deres underskrevne
rapport vedrørende dette interessante aspekt af sagen befinder sig i
arkiverne hos NICAP i Washington.
Om aftenen den 16. november bragte »HERALDJOURNAL« en
forsideberetning om denne syv dage gamle sag: FLYVENDE
ILDKUGLE FOTOGRAFERET. Historien blev illustreret med to
billeder, hver over to spalter, som var taget af William Stilwell,
kirkebetjent ved St. Paul's Episcopal Kirke.
Stilwell fortalte myndighederne, at han havde set adskillige af disse
glødende objekter på himlen. Han iagttog en af dem gennem sit
teleskop med 117 ganges forstørrelse og udtalte: ”Midten drejede rundt,
rundt og atter rundt.” Ligeledes fortalte han journalisterne, at han
havde set disse objekter standse pludseligt, svæve på stedet så længe
som to timer og derefter stryge bort. Også han så et glødende objekt på
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himlen den nat, den store strømafbrydelse fandt sted.
”Det kom i retning fra Dewitt,” fortalte Mr. Stilwell, og det vendte i
en skarp vinkel og gik så tilbage samme vej, det var kommet.”
Alt i alt siger »SYRACUSE HERALDJOURNAL«, at de har
modtaget mere end hundrede rapporter om mærkeligt glødende
objekter over og i omegnen af Syracuse siden natten for
strømafbrydelsen.
NICAP har mange medlemmer i SyracuseRochester området, og
flere af disse fik den opgave at kontrollere de UFO rapporter, som
avisen kalder ”ildkugler”. Flere ugers tålmodigt arbejde af disse
forskere har bekræftet, hvad de tidligere rapporter tydede på  den
store mulighed for, at en eller flere UFOer befandt sig over Syracuse,
da strømafbrydelsen fandt sted  men der er ingen sikre tegn, som
kunne retfærdiggøre, at man satte dem i forbindelse med selve
strømafbrydelsen. Officielt skyldes fejlen et relæ, der brød sammen, ved
Sir Adam Beck Kraftværk Nr. 2, der ligger 6½ km nord for Niagara
faldene. Dette sammenbrud siges at have overbelastet de amerikanske
ledninger, hvorefter overbelastningsdetektorerne og omskifterne ikke
fungerede, som de skulle.
Det er imidlertid forblevet uforklaret  hvis det overhovedet er blevet
opklaret  hvorfor relæet svigtede og hvorfor overbelastningsom
skifterne svigtede.
Tilbage står at behandle en anden side af den store strømafbrydelse:
Tidsskriftet »TIME« offentliggjorde et billede af New York City under
strømafbrydelsen. Oppe i hjørnet er der et lille tenformet objekt, der
åbenbart hænger på himlen. »TIME« spørger: ”Kunne dette være en
UFO?”
Hvis »TIME« var spøgefuld, var der mange folk, der tog fejl af den
lille spøg. Den tenformede tingest kunne have været en UFO, men var
det afgjort ikke. Det var intet andet end et optisk spøgelse, resultatet af
tilbagekastninger mellem delene i et linsesystem. Nydeligt  men ikke
interplanetarisk.
»Time« får et stort ”A” for anstrengelsen, men opnår kun en
andenplads; for den største specialitet kom fra professor Robert L.
Brown, astronom ved South Connecticut State College, som sagde, at
den glødende genstand, der blev set over Syracuse, kunne have været
eftervirkningerne af den russiske månesonde, som havde ramt Månen
nogle få dage før strømafbrydelsen.
Hvordan kunne dette have forårsaget en ildkugle over Syracuse ?
Professoren var situationen voksen. Han forklarede, at Månen er
dækket af støv. Den russiske sonde, der var styrtet ind i Månen, havde
udsendt en sky af månestøv. Jeg tager hatten af for professor Brown!
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Han har aldrig udsendt nogen månesonde  men har opnåede de
samme resultater.
Efter hvad »ST PAUL PIONEER PRESS« og andre aviser i området
beretter, fandt lokale strømafbrydelser sted i og omkring St. Paul om
aftenen den 26. november 1965  og de fandt sted, mens en eller flere
UFOer bevægede sig omkring i området. Kort efter kl. 20 iagttog vidner
et objekt med blinkende blå lys, som fra tid til anden sendte glimt af
klart blå lys nedad, ganske som fra en signallygte. Mens det passerede
hen over to af vidnerne, Nick DeVara og Mark Wilcox, blev en klart
oplyst servicestation pludselig mørklagt  kun for at lyse op igen få
sekunder efter, at UFOen var passeret.
Totem Town Kommunen, der ligger ved hovedvej nr. 61 i nærheden
af St. Paul, fik en smag på den åbenbare virkning af et par objekter, der
udsendte blå og orange glimt, mens de bevægede sig hen over
kommunen i lav højde. Mange personer  deriblandt adskillige
politiofficerer  var blandt de vidner, som rapporterede til de nordlige
staters selskab for elektrisk kraft, at samtidig med tilsynekomsten af
UFOerne forsvandt al elektrisk kraft. Man udtalte, at
strømafbryde1sen var af kort varighed, og at man ikke kunne finde
noget, som kunne have forårsaget det.
Den enormt vitale rolle, som elektriciteten spiller i vor nationale
eksistens, blev atter understreget af den række strømafbrydelser, som
fandt sted i 1965. Som vi har set, blev både civile og militære
funktioner hæmmet eller forhindret, mens strømafbrydelserne stod på.
Og det var alt andet end beroligende at få at vide af de autoriteter, der
havde ansvaret for udviklingen og fordelingen af denne alt
overskyggende, vigtige elektricitet, at det kunne ske igen.
Og det skete igen... og igen... og igen.
Den store strømafbrydelse over New York  New England fandt sted
den 9. november.
Den 2. december blev omkring 700.000 personer i Texas, New
Mexico og Mexico ramt af en strømafbrydelse, som havde sin oprindelse
i El Paso. Årsag? Fejl i en regulator, som ledte en for kraftig strøm ud i
ledningsnettet, og overbelastningsudstyret kunne ikke hamle op med
det. Det lyder som i gamle dage, ikke sandt?
Vær venlige at blive siddende  der kommer mere af samme slags.
Tre nætter senere  den 5. december  indtraf en anden omfattende
strømafbrydelse i de sydvestlige stater denne gang i det sydøstlige
Texas, hvor fyrre tusind sjæle fandt sig kastet ud i mørket. Årsag?
Endnu en af disse forbistrede overbelastningsindretninger og flere af
disse omskiftere, der ikke skiftede om.
Denne strømafbrydelse i El Paso den 2. december ramte ikke blot de
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civile i dette område, men den ramte også sådanne vigtige militære
installationer som Holloman luftbasen, White Sands raketområdet,
Fort Bliss og utallige lufthavne. Ingen af disse vitale installationer var
blevet udstyret med nødstrømsanlæg. I kraft af politikkens magi købte
de alle deres elektricitet fra den samme kilde, som forsynede
vaskemaskinerne i El Paso med strøm.
Men der er en anden side af sagen ved strømafbrydelsen den 2.
december  en, der medførte nogle forandringer.
Denne nat var præsident Lyndon Johnson på sin ranch i Texas. Han
talte i telefonen med en assistent i Det hvide Hus i Washington.
Pludselig blev linjen som død lige midt i samtalen.
Naturligvis ønskede præsidenten at vide, hvad der var sket.
Forklaringen, han modtog fra forbunds elkommissionens formand var
denne:
Hans telefonsamtaler blev ført ind i det transkontinentale
kabelsystem ved Fairview i Kansas. LBJ, I Love Lucy, Ben Casey og
Jimmy Dean showet gik alle den samme vej samtidigt... gennem dette
kabel. Da regulatoren gik i stykker i El Paso, ramte en ladning
elektrisk strøm kablet ved Socorro i New Mexico. Dette antoges at
inddrage reservekraft fra akkumulatorbatterier; men endnu engang
fungerede udstyret ikke. Telefonopringninger, deriblandt præsident
Johnsons, blev afbrudt, indtil kraftforsyningen jævnedes ud igen.
Mr. Johnson blev forsikret om, at hans opkald mellem Det hvide
Hus... og ham selv, hvor han så end befinder sig... for fremtiden vil
blive ført over linjer, som øjeblikkelig kan dubleres i nødstilfælde. Dette
lyder udmærket; men en ting bekymrer mig. Hvis linjen bliver død,
hvordan vil han så få fat på centraldamen? Vil hans linje blive udstyret
med en automatisk omskifter?
Vi har diskuteret adskillige tilfælde fra dette og andre lande, hvor
UFOer har interfereret med overførslen af elektricitet til kommerciel
brug. UFOaktivitet i forbindelse med vore større strømafbrydelser op
til slutningen af 1965 var i høj grad diskutable og efter min mening
ubeviste. Men der er et tilfælde, der blev bekræftet af den rette
militære talsmand på det tidspunkt, det skete, da en UFO satte en
undergrundsstation ud af drift ved sin nærværelse, indtil det blev
fordrevet af jetjagere.
Det bedst dokumenterede UFO tilfælde er et, som også omhandler
en strømafbrydelse, der skyldes UFOers nærværelse. De vil kun kunne
finde det omtalt i detaljer i aviserne i den umiddelbare omegn som for
eksempel »LAS VEGAS SUN« dagen efter hændelsen. Nogle få
minutter efter kl. 19.30 om aftenen den 18. april 1962 kom der et
blændende glimt på himlen over det øde Mesquite Range i det
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sydvestlige Nevada ca. 100 km syd for Reno. Skæret var så intenst, at
vidner sagde, at Renos gader var oplyste som af et kæmpemæssigt
fotografisk blitzlys. Skæret blev rapporteret fra fem stater, og
videnskabsmænd i området fortalte journalisterne, at glimtet efter
deres mening kom fra en slags atomeksplosion.
Atomenergikommissionen forsikrede hurtigt nyhedstjenesten om, at
de ikke udførte nogen atomeksplosioner eller  prøver, som kunne have
forbindelse med denne hændelse. Hvad det end var, så hensatte det
militæret i en sådan forvirring ved sin tilstedeværelse over de Forenede
Stater den nat, at de undertiden talte over sig.
Kunne genstanden have været en meteorit, spurgte journalister
myndighederne ved Nellis luftbasen?
Afgjort ikke en meteorit, var det officielle svar. Denne genstand blev
sporet med radar og fulgt af bevæbnede jetjagere på det tidspunkt, da
den eksploderede. Radar kan kun registrere ioniserede spor efter
meteorer, ikke selve meteorerne. Og jetjagere bliver ikke brugt til at
jage meteorer.
Andre journalister kom i forbindelse med den ansvarlige officer ved
nervecentret for luftbeskyttelsen af de Forenede Stater  oberstløjtnant
Herbert Rolph fra den nordamerikanske luftforsvars kommandocentral
ved Colerado Springs, Colerado. Han fortalte journalisterne, at et luft
meldekorpscenter ved Oneida, New York, havde rapporteret et rødt,
glødende objekt, der bevægede sig vestpå i stor højde. Radarsporing
havde afgjort, at det hverken drejede sig om et fly, en raket eller et
meteor. Eftersom det bevægede sig fra øst mod vest, kunne det ikke
have været en satellit. Det blev derfor registreret som en UFO og sporet
så langt vestpå som Gridley i Kansas. Det drejede mod nordvest og
dykkede, indtil radarskærmene ikke længere kunne opfange det.
Få sekunder senere landede et Uidentificeret Flyvende Objekt i
nærheden af en underjordisk elektrisk kraftstation ved Eureka i Utah.
Talsmanden for Luftvåbnet på Stead luftbasen indrømmede, at objektet
var landet, og at kraftstationen ikke havde været i drift de 42 minutter,
objektet var på jorden i nærheden af den. Han fortalte også jour
nalisterne, at tilstedeværelsen af dette objekt ikke var blevet indrømmet
over for journalister, før kraftstationen var i funktion igen  efter at
objektet var fløjet.
Jetjagere (bevæbnet med lufttilluft missiler) blev indrømmet at
være blevet tilkaldt fra basen ved Phoenix og ligeledes fra Steadfield
ved Reno. De jagede objektet på det tidspunkt, da det eksploderede over
Mesquite Range i Nevada.
Her var et tilfælde, hvor forvirrede myndigheder bekræftede, at et
glødende objekt, som ikke var under deres kontrol, var krydset tværs
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over det meste af de Forenede Stater, var landet ved siden af en
kraftstation, som forblev ubrugelig, indtil objektet atter startede, jaget
af bevæbnede jetjagere. Under denne forfølgelse var objektet
eksploderet med en lysstyrke, der var synlig over fem stater.
Det var vel nok en historie. En historie, som er let at bekræfte,
hvilket »LAS VEGAS SUN« erfarede, da det kontaktede de officielle
kilder, der var direkte engagerede i denne sag.
Men de fleste mennesker kom aldrig til at høre om den af den simple
grund, at nyhedstjenesten ikke bragte rapporten. Et af nyhedsmedierne
bragte en notits på fire linjer, hvori det kaldte objektet et meteor
(hvilket luftvåbnet allerede havde benægtet), og det var alt.
Der var dog let adgang til den fulde historie, selv om den ikke nåede
ud til nationen, før jeg rapporterede den gennem tidsskriftet »FATE« i
august 1962, og senere i min bog Mærkelige Verden.
Jeg genfortæller historien her på grund af dens indlysende vigtighed
både på grund af, hvad der skete, og på grund af beretningens
forsvinden fra det nationale plan. Tilfældet er klassisk i begge
henseender.
”... de 'f1yvende tal1erkener', som De refererer til, har
ingen relation til den sande virkelighed, eftersom disse ting
aldrig er blevet observeret af os.”
 BREVaf 11. juni 1957 fra A. D. Karpinko, videnskabelig
sekretær
ved
kommissionen
for
interplanetariske
kommunikationer, Moskva, USSR.
”Borgere i Sovjetunionen, som rapporterer at have
iagttaget disse bludza (flyvende tallerkener) er enten svagt
begavede eller drevne løgnere.”
 PRAVDA, 9. januar 1961.
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12. HVAD DER I MELLEMTIDEN FOREGIK I
SOVJETUNIONEN
Den relative tavshed fra Rusland vedrørende UFO anliggender er
blevet brudt fra tid til anden; men referencerne har været lige så
skarpe og modsigende som de, der udgik fra det amerikanske Pentagon.
Men 1965 var et omskiftelsens år for sovjetborgerne. Det er blevet helt
klart, at Sovjetunionen afgjort er bekymret for disse objekter, og at den
med en vis forsinkelse følger vor egen regerings vildledningspolitik.
Min kilde er den ærværdige forsker, foredragsholder og skribent om
sovjetiske anliggender Mr. Paul Voronaeff. Han er en ivrig læser af
utallige sovjetiske tidsskrifter og er et hyppigt vidne for Kongressens
komiteer, eftersom han er ekspert i sovjetrussiske anliggender.
Fra avisen »KAZAKSTAN PRAVDA« af 10. september 1965
stammer en artikel med overskriften FLYVENDE TALLERKENER,
som er baseret på en rapport, der er tilstillet den sovjetiske regering af
en sovjetisk videnskabsmand, dr. Mitrovan Zverev, som var
ekstraordinært tilknyttet det chilenske observatorium Serro Galan.
Rapporten siger:
Santiago, Chile.  Fornylig blev en gruppe jægere, mens de jagede i
dalen i San Kintin, pludselig stillet ansigt til ansigt med en flåde af
flyvende tallerkener, tolv i alt.
Ved midnatstid iagttog flere af jægerne en stor (glødende) tallerken
over hovederne på sig. Klogt nok mistede jægerne ikke fatningen. De
rettede deres elektriske spotlights imod objektet på himlen. Snart
sluttede elleve andre sig til den første tallerken, og de begyndte alle at
kredse over hovederne på jægerne. En af jægerne begyndte at blinke
med sin lygte. UFOerne slog deres lys til og fra, idet de øjensynligt
blinkede til svar. Alle vidnerne bekræftede dette. Rapporterne om
f1yvende tallerkener er blevet underkastet alvorlig forskning i Chile.
Fornylig underskrev tre videnskabsmænd i Santiago en offentlig
erklæring om disse mærkelige objekter, som nu i nogen tid er blevet set
på himlen. De udtalte: ”Vi har videnskabeligt bevis for, at de mystiske
objekter besøger vor planet.” Denne erklæring blev underskrevet af den
chilenske videnskabsmand dr. Gabriel Alvial og hans to kolleger.
Den sovjetiske videnskabsmand, dr. Mitrovan Zverev, der nu er
specielt knyttet til og arbejder ved det chilenske observatorium Serro
Galan, har erklæret, at nogle ukendte objekter, som vi ikke forstår,
bevæger sig frit omkring Jorden.
Lederen af observatoriet, professor Klaudio Angita, insisterer på, at
vi ikke er alene i denne verden. Hans erklæring blev offentliggjort i den
chilenske avis »LA TERCERRA DE LA HORA«  som også har
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offentliggjort hundreder af rapporter fra troværdige vidner, som har
observeret disse flyvende objekter på de sydlige himmelstrøg.
Hvorfor skulle en artikel af denne art fremkomme i et dagblad
tusinder af kilometer fra Moskva, i det fjerne Kazakstan?
Mr. Voronaeff pegede på, at emnet måtte godkendes af både
videnskabelige og politiske censorer i Moskva før en offentliggørelse. At
det overhovedet blev offentliggjort, siger han, tyder på at Russerne var
hårdt presset på dette område.
Han siger:
”Dette (Kazakstan) er et område, som har summet med rygter og
rapporter om flyvende tallerkener, objekter fra rummet og beretninger
om en forestående invasion fra rummet. Rapporterne blev aldrig trykt;
men de gik fra mund til mund og blev forvanskede i en sådan grad, at
man nåede det stadium af vidt udbredt ophidselse og tilløb til panik.
Fornylig sendte den sovjetiske regering en sand hær ud i
landsbyerne og til udstederne i dette område i et forsøg på at 'forklare'.
Disse flyvende tallerkener har resulteret i en omfattende religiøs
genopblussen og en tilbagevenden til Gud... hvilket var det sidste,
kommunisterne ønskede. UFO fænomenet blev af dette områdes
beboere tydet som en slags advarsel fra overnaturlige væsener om en
forestående katastrofe  verdens ende.
Den sovjetiske presse i dette område er fyldt med rapporter om
astronomi, vejrlig, kosmologi og rumfart, alt sammen skrevet i et sprog,
lægmanden kan forstå. Nogle af de bedste hjerner i den kommunistiske
verden  deriblandt selve Breznev  er blevet sendt derud. Han tog til
AlmaAta, hovedstaden i Kazakstan, hvor han talte for deres øverste
sovjet og tillige holdt en hemmelig tale for de derværende
kommunistiske partiledere om nedbrydningen af den kommunistiske
moral og om de uventede udviklinger, der har fundet sted i Kazakstan
som følge af UFO observationerne og interessen for dem.
Hvorfor tillod Moskva regimet, at man nævnede dette fænomen, som
allerede forårsagede besvær for det?
Mr. Voronaeff ræsonnerer sådan: Den udvidede tavshed, som den
russiske regering og dens kontrollerede presse har iagttaget vedrørende
emnet flyvende tallerkener, har ført til den antagelse, at den og dens
videnskabsmænd var hjælpeløse  og ikke kunne forklare de flyvende
tallerkener. Dette blev af regeringen anset som ansvarligt for en
genopblussen af religionen, idet frygten for det ukendte førte bønderne
tilbage til kirkerne.
Tidligt i år (1965), da mange rapporter begyndte at strømme ind fra
Sydamerika om den derværende UFO aktivitet, udsendte den
sovjetiske regering adskillige videnskabsmænd til at studere og
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rapportere om fænomenerne. Zverev var en af disse, der var på
studierejse, og som sandsynligvis var den første, der rapporterede til
bage til Moskva. På dette tidspunkt, den 22. september, befinder alle
disse
sovjetiske
videnskabsmænd
sig
stadig
i
forskellige
sydamerikanske lande, hvor de prøver på at tilegne sig alt, hvad de kan
om dette emne med hjælp fra de lokale videnskabsmænd, som har haft
rig lejlighed til at blive informerede.”
To interessante træk i den rapport, der blev bragt i Kazakstan
avisen, var de afsnit, som omtalte dr. Zverev som værende på speciel
mission og tilknyttet det chilenske observatorium, i hvis nærhed denne
UFOaktivitet fandt sted. Ved at offentliggøre rapporten på denne
måde håbede de russiske ledere muligvis at kunne lægge BLUDZA
(tallerken) rygterne på is ved lige akkurat tilstrækkelig oplysning til at
antyde, at de var klare over deres eksistens og studerede dem.
Et af de tidlige træk i de amerikanske censur og propaganda
programmer på UFOområdet, var antydningen af, at de
”sandsynligvis” var hemmelige indretninger, som de Forenede Stater
eksperimenterede med. Det ofte nævnte ”hemmelige tallerken” projekt
ved AVRO selskabet i Canada var en sådan manøvre. Det virkede ret
godt i adskillige år, indtil det gik op for journalisterne, at dette
sandsynligvis var vort århundredes mest averterede ”hemmelighed”.
Hvert år plejede luftvåbnet at drage sin ”kunstneriske forevigelse” af
denne påståede hemmelighed frem og sende den ud til offentliggørelse
og diskussion.
Det kommer ikke som nogen overraskelse, at Rusland har prøvet det
samme nummer, men hvad der overrasker, er, at de ventede så længe
og gjorde det så dårligt.
Vore egne mystiske ”hemmelige tallerkener” fra 1955 afgik ved en
stille og rolig død i 1959, da de ved en udstilling viste sig ikke at være
andet end en kæmpemæssig efterligning til store penge og med dårlige
flyveegenskaber. Rusland kom to år bagefter med hensyn til at lancere
den ”hemmelige tallerken”. I avisen »SOVIETSKAYA ROSSEYA« af 5.
oktober 1957 offentliggjorde de en historie og en ”kunstnerisk
forevigelse" af den tallerken, som de påstod at bygge. Det var ikke
andet end et cirkelrundt objekt med fire skjulte propeller. Det har
givetvis haft de samme begrænsninger, som gjaldt for vort eget fartøj af
denne kategori. Der er intet bevis for, at det nogen sinde kom til at
flyve  men den kendsgerning, at historien kom på tryk i Rusland sidst
i 1957, kun nogle få dage før deres forestående opsendelse af en satellit,
kan tyde på, at de havde indpasset denne historie som et stykke
propaganda for at kunne klare de forudsete UFOobservationer, som
fulgte efter deres affyringer af rumraketter.
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I 1952, da UFOfænomenet allerede på sjette år var over Rusland,
udtalte professor Boris Kukaren en ledende sovjetisk astronom:
”Flyvende tallerkener er et optisk bedrag, der er spiret af ren og skær
krigspsykose... og opmuntret af de, der er interesseret i krig.”
Med andre ord, hvis en russer rapporterer at have set UFOer, bliver
han stemplet som upatriotisk og krigsgal.
Den 7. december 1953 fremkom »Moskva Radio« med denne perle:
”Flyvende tallerkener er udsprunget af vestlige krigsmagters fantasi i
den hensigt at få skatteborgerne til at sluge tungere militærbudgetter.”
Men i 1957 kom de med et nyt slagord: ”Flyvende tallerkener
eksisterer, og Rusland har dem!” Sådan siger professor S. Zonshtein, en
russisk videnskabsmand. Han var en af dem, der blev sat i forbindelse
med den firemotorers propelindretning, der blev offentliggjort fire dage
efter, at han fremkom med denne erklæring.
Den 9. januar 1961 kom »PRAVDA« ind i billedet og anklagede alle
de Russere, som vovede at rapportere UFOer, for at være enten
svagtbegavede eller overlagte løgnere. »PRAVDA« hævdede, at de fleste
UFOer, der var rappor, teret i Rusland, simpelthen var en efterligning
af ting, der i forvejen var beskrevet af amerikanerne. Hvilket var endnu
et tilfælde, hvor de angreb dem, som rapporterede UFOer, for at være
upatriotiske ved at antyde, at de lyttede til Voice of Americas
udsendelser og gentog, hvad de havde hørt. Efter »PRAVDA«'s
definition var enhver, som talte om UFOer, enten svagtbegavet, en
løgner eller en, som lyttede til fremmede radioudsendelser. Der var
ikke meget at vælge imellem for de, som iagttog disse ting på himlen
over Sovjetunionen.
Som NICAP påpegede efter et studium af den russiske politik
vedrørende UFOer  efter denne blæsen i basun i »PRAVDA« i januar
1961, var de officielle russiske erklæringer om UFOer en gentagelse af
det sludder, som strømmede ud fra Pentagon om det samme emne.
Hvilke af »PRAVDA«'s tre usmagelige kategorier valgte Forklarerne i
Moskva så at bruge?
I tidsskriftet »TECHNOLOGY AND YOUTH«, Bind 2, 1964, er hele
forsiden optaget af en smukt tegnet, skiveformet indretning, der
åbenbart fejer hen over himlen over en by. Det er en kæmpemæssig
skive, der drejes af jetmotorer, og med en mærkelig anakronistisk
konventionel krop, som stikker frem fortil og bagtil. Det giver indtryk
af et kæmpemæssigt passagerfly, der midtpå er opslugt af en flyvende
tallerken. Det er tidsskriftets karakteristik, tag endelig ikke fejl af det.
»TECHNOLOGY AND YOUTH« er en populærvidenskabelig
publikation, der udgives af den kommunistiske ungdomsorganisations
centralkomite ”Komsomol”.
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Forsideillustrationen bærer overskriften:
EN FLYVENDE TALLERKEN? JA!
Hvad der blev lovet at være en dramatisk afsløring, åbenbaredes på
side l6 og l7 at være en artikel af M. Suchanov, alias en kandidat for
videnskabelige og teknologiske fremskridt. Hans artikel bærer
overskriften: ”Mennesket overvinder tyngdekraften”.
Da jeg læste Mr. Voronaeffs oversættelse af ”Mennesket overvinder
tyngdekraften”, fik jeg en følelse af at vade gennem spindelvæv.
Artiklen giver udseende af at afsløre hemmelighederne ved en stor
videnskabelig opdagelse for sine imponerede læsere. Men ved en
omhyggelig undersøgelse viser opdagelsen sig blot at være et opkog af
forslidt science fiction blandet med eksempler fra forsøgsprogrammer,
der for længst er opgivet. For eksempel er de fotografier, som antageligt
skal illustrere dette antityngdekrafts skiveformede fly umiskendelig
forfædrene til sådanne ulyksalige luftfartøjer som vor eget Chance
Vought – den flyvende pandekage, som nu står på et museum i
Washington D. C. Indretningerne på de fotografier, der følger artiklen,
er tydeligt konstruerede til at opnå deres flyveegenskaber ved
fremføring af konventionelle bæreflader gennem atmosfæren. En
hvilken som helst indretning, der var i stand til at overvinde
tyngdekraften, ville ikke behøve nogen af de styrende flader, der er vist
på disse fartøjer... men ethvert fartøj, der blev holdt oppe ved
konventionel passage gennem luften, ville behøve enhver af de viste
kontrolflader. Det påståede bemærkelsesværdige fartøj adskilte sig kun
ved de cirkelrunde eller skiveformede vinger... den type, som vi
afprøvede og opgav i 1942 af den simple grund, at nye typer motorer 
jetmotorer og turbojetter  gjorde de cirkelrunde bæreplaner forældede,
endnu før de kom i produktion. Artiklen antyder, at nyere typer ikke
vises; men at det overlades til en selv at antage, at det, at man ikke
offentliggør oplysninger om de nye fly, antagelig sker for at forhindre,
at deres store hemmelighed bliver røbet.
Der er imidlertid et afsnit af artiklen, som ganske klart tyder på, at
den, der skrev, var bekendt med UFOernes karakteristiske manøvrer.
Dette indbefatter omtale af en luftpude omkring fartøjet, der fastholdes
af dets eget tyngdefelt  og hvorledes denne luftpude ville reagere ved
visse hastigheder og betingelser. Luftpuderapporten er en smule vag og
går ikke ud over de teorier, som dr. Smith ved det canadiske UFO
studium fremsatte i 195354, heller ikke går de videre end dr. Obeths
og andres teorier, der er fremsat i den samme periode.
Som et højdepunkt i denne montage af sludder og banaliteter slutter
»TECHNOLOGY AND YOUTH« emnet ved at genoptrykke en notits fra
en amerikansk publikation, »AVIATION WEEK«, af l5. august l960.
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Den opregner de forskellige tyngdeforskningsprogrammer, der udførtes
her i landet på den tid  programmer, der er vokset i størrelse og antal i
de efterfølgende fire år.
Der var intet, der tydede på, at artiklen var baseret på virkelige
kendsgerninger; intet der tydede på, at den var baseret på noget
videnskabeligt gennembrud, der havde at gøre med kontrollen af
tyngdekraften  men tværtimod meget, som tydede på, at den ikke
havde noget at gøre med det.
Ganske som vi og mange andre nationer havde Sovjetunionen i 1964
sine egne problemer med UFOer, hvortil kom dens egne særlige
problemer. At fordømme de, der rapporterer sådanne ting, havde ikke
virket særlig godt
eller særlig længe. Ved at offentliggøre denne seneste påstand om et
mystisk fartøj af hemmelig konstruktion skabte Sovjetunionen en kilde,
som andre publikationer kunne citere for yderligere at støtte den
officielle historie om, at de ting, der blev set på himlen over
Sovjetunionen, var deres egne eksperimentalfartøjer  ... de, som
»TECHNOLOGY AND YOUTH« nævnte i 1964. Du husker nok, Ivan?
Det er min egen personlige mening, at offentliggørelsen af denne
artikel er et yderligere tegn på, at Sovjetunionens besvær med
UFOerne svarer til vort eget. Og det er unægteligt en videreantydning
af, at de atter med denne artikel har fulgt den politik, som vore egne
propagandadepartementer i Pentagon fører ved at antyde den mulige
eksistens af eksperimentalfartøjer, som i realiteten enten allerede er
forældede, eller som kun eksisterer i de betrængte myndigheders
fantasi.
Før jeg begyndte at samle materiale sammen til dette kapitel, havde
jeg ikke været klar over, i hvor høj grad den sovjetiske politik
vedrørende UFOer har fulgt en politik parallel med vor egen.
Der opstod den første forfjamskelse, som hos dem kom et år før, den
indtraf hos os. I begge lande blev den første bølge af observationer mødt
med den blanke officielle benægtelse af, at der foregik noget som helst
usædvanligt at de påståede objekter ikke var noget som helst andet end
hallucinationer.
Da dette ikke gjorde sin virkning, begyndte begge lande at udsprede
historier om ”hemmelige indretninger”, som man påstod blev afprøvet.
Rusland anklagede dem, som rapporterede sådanne ting, for at være
taber, løgnere eller forrædere. Vi indrangede dem som ofre for
hallucinationer, folk, der søgte offentlighedens søgelys rettet mod sig,
eller som fulde folk.
Efter at denne fremgangsmåde var blevet tyndslidt, vendte begge
lande tilbage til den ”hemmelige indretning”; i vort tilfælde var det
1 98

AVRO GROUND EFFECTS Maskinen; Rusland havde brugt både
Ground Effect maskinen og de falske antityngdekrafts fly, som i
»TECHNOLOGY AND YOUTH«, som vi netop har nævnt.
Og medens propagandisterne kastede sand i øjnene på
offentligheden, var selve regeringen i begge lande engageret i et
altomfattende program til udforskning og imødegåelse af UFO
problemet, og begge er til dato stadig engageret heri. Ved en
opsummering kan vi sige, at Rusland og de Forenede Stater har
anvendt lignende fremgangsmader og teknik for at hamle op med det
samme problem.
”Project Bluebook folk i Washington D. C. siger, at kun to
procent af UFOtilfældene i de sidste fem år ikke er blevet
løst...”
 »NEWPORT NEWS«, Virginia, Times Herald, 25, januar
1965.
”Idet luftvåben baserer sig på upålidelige og uviden
skabelige antagelser som værende fakta, udvikler de
detaljerede statistiske resultater, som forekommer den
uindviede offentlighed imponerende, uskolet som den er i den
statistiske metodes faldgruber. Man må konkludere, at de vidt
og bredt offentliggjorte periodiske udtalelser fra luftvåbnet,
som er baseret på uholdbare statistikker, blot tjener til at
mistyde den sande karakter af UFOfænomenerne.”
 »YALE SCIENTIFIC MAGAZINE«, Yale Universitetet.
Bind XXXVII, nr. 7, 1963.
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13. 1965DÆMNINGEN SLÅR REVNER
Ved Sydpolen er juli midt om vinteren. Det er et tidspunkt, hvor de
videnskabelige baser her praktisk talt er isolerede fra resten af verden.
Isolerede, ja. Men de var ikke alene i juli 1965.
Radioamatører i Sydamerika opsnappede den forbløffende historie
første gang, mens de lyttede til officielle udsendelser til og fra den
videnskabelige base, som den argentinske flåde opretholder på
Deception Islands på den vestlige side af Antarktis landmassen. Fra
amatørerne gik historien hurtigt videre, og den 7. juli 1965 fremkom
den argentinske flådeminister med en offentlig erklæring, der skulle
sætte emnet på plads. Han udtalte:
”Flådens garnison i det argentinske Antarktis på Deception Islands
iagttog den 3. juli kl. 19.40 lokal tid et kæmpemæssigt, linseformet
flyvende objekt af solidt udseende, der for det meste var rødt og grønt af
farve, lejlighedsvis vekslende med gule, blå, hvide og orange farvetoner.
Objektet bevægede sig i zigzag kurs mod øst, men ændrede flere gange
kurs mod vest og nord med varierende hastigheder og uden lyd. Det
passerede i en højde af 45° over horisonten i en afstand, der anslås til
at være 10 til 15 km fra basen.
Mens objektet udførte manøvrerne, var vidnerne i stand til at
registrere dets enorme hastigheder og også den kendsgerning, at det
svævede uden at bevæge sig i omtrent 15 minutter i en højde af ca. 5
km. De meteorologiske betingelser for observationsområdet kan
betragtes som udmærkede for dette tidspunkt på året: klar himmel,
nogle stratocumulus skyer, Månen i det sidste kvarter og glimrende
sigtbarhed.
Objektet blev iagttaget af meteorologen sammen med tretten
medlemmer af garnisonen og tre chilenske underofficerer, der besøgte
basen. Observationen varede i tyve minutter, og der blev taget
fotografier af objektet.
Om eftermiddagen den samme dag blev det samme objekt iagttaget
fra den argentinske base på South Orkney øerne, mens det bevægede
sig bort i nordvestlig retning ca. 30° over horisonten, anslået afstand
1015 km. Også den chilenske base iagttog det samme objekt om
eftermiddagen samme dag.”
To dage senere kom den anden officielle erklæring vedrørende et
Uidentificeret Flyvende Objekt over de videnskabelige baser i
Antarktis. Denne gang rapporterede den argentinske flådeminister, at
han havde haft direkte kontakt (pr. radio) med den kommanderende
officer på Deception Islands, løjtnant Daniel Perisse. Denne officer
bekræftede detaljerne i bekendtgørelsen fra den foregående dag, og at
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objektet var yderst strålende; at det skiftede kurs og hastighed langt ud
over de muligheder, nogen slags menneskeskabt fly havde; og officeren
ved basen tilføjede, at anstrengelserne for at fotografere objektet kan
være blevet hæmmet af de temmelig ufølsomme film, som blev anvendt,
og af UFOens afstand fra kameraerne.
Så fulgte denne interessante afsløring:
”Fra basen ved de sydlige Orkney øer kommer en meddelelse af
yderste vigtighed; mens et mærkeligt objekt passerede over basen,
registrerede to variometre, der arbejdede upåklageligt, pludselige og
stærke forstørrelser i det magnetiske felt, hvilket blev registreret på
deres bånd.”
To officielle erklæringer fra den argentinske regering bekræftede, at
en stor, linseformet UFO på samme dag havde manøvreret over to
videnskabelige baser, der tilhørte den argentinske nation i Antarktis.
Videnskabsmænd havde prøvet at fotografere objektet med farvefilm,
og de havde registreret den kraftige elektromagnetiske indflydelse på
deres forskellige instrumenter.
På dagen for den første argentinske rapport (7. juli) havde Chiles
regering givet pressen indholdet af rapporter, den havde modtaget over
radioen fra Pedro Aquirre Cerda basen, som faktisk dateredes længere
tilbage end Argentinernes rapport, men som var blevet hemmeligholdte
indtil fremkomsten af den argentinske rapport.
Teksten i de chilenske budskaber tydede på, at de var blevet
modtaget i Santiago den 19. juni 1965. De rapporterede, at et objekt,
der lignede det, som de argentinske videnskabsmænd havde beskrevet,
viste sig over den chilenske base i ca. 20 minutter om eftermiddagen
dagen i forvejen. Det skiftede farver, hastigheder og retning på fan
tastisk måde, mens det blev observeret af officerer og mandskab på
basen. Det var et enormt, dobbeltkonvekst objekt, og det var lydløst.
Sammen med denne meddelelse var der endnu en, som den
chilenske regering offentliggjorde samme dag, den 7. juli.
Den bemærkede, at den engelske base (Hallet) også havde
rapporteret at have iagttaget et lignende eller det samme objekt i 810
minutter om eftermiddagen den 2. juli.
Rapporten fortsatte:
”Kommunikation med den argentinske base på Deception Islands
viste, at seksten personer, deriblandt tre chilenske underofficerer, den
3. juli havde observeret et luftfartøj over den nordlige ende af denne ø...
det efterlod en kondensstribe i en højde af 30° over horisonten. Det var
cirkelrundt og forsvandt ind i cirrus skyer. Det blev fulgt med teodolit
og kraftige kikkerter. Korporal Duran fra garnison (Aguirre Cerda  F.
E.) tog ti farvefotografier gennem teodolitten.” (Fremhævelsen er min 
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F. E.  Teodolitbilleder skulle kunne give udmærkede nærbilleder, hvis
eksponeringen er i orden).
I en efterfølgende udsendelse talte kommandør Mario Barrera
direkte fra de baser, han havde kommandoen over i Antarktis, til det
chilenske luftvåbens radiocenter i Santiago. Han beskrev, hvorledes
dette strålende objekt fra tid til anden havde skiftet farve, gennem gult
og grønt til klar orange. Desuden, hvorledes det pludselig var stoppet
op, mens det bevægede sig med høj hastighed og havde svævet på
stedet i 20 minutter.
Derpå sagde kommandør Barrera:
”Mens vi iagttog det gennem stærke kikkerter, ophørte det pludselig
med at svæve og skød bort med enorm hastighed.
Jeg tror ikke, at dette kunne være et luftfartøj af jordisk oprindelse.
I min egenskab af officer ved det chilenske luftvåben giver mit
kendskab til menneskefrembragte maskiner mig absolut vished for, at
der på Jorden ikke eksisterer noget tilsvarende med hensyn til form,
hastighed eller bevægelighed gennem rummet. Vi har taget ti farve
fotografier, som vil blive fremkaldt i Santiago.
Så snart vi havde fået objektet i syne, prøvede vi over radioen at
kontakte de argentinske og engelske baser. Men vi opdagede, at en
sådan kontakt var umuliggjort af en kraftig interferens på alle radioens
kanaler. Med en ubrugelig radio og underkastet stærke
sindsbevægelser fortsatte vi med at iagttage denne genstand i rummet
”
En af de vigtigste sider af historien, den chilenske videnskabsmands
hævdelse af, at dette afgjort IKKE var noget menneskeskabt objekt,
kom ikke frem i de pressemeddelelser, som nåede de Forenede Stater.
Hvor eller hvorledes det blev slettet, ved jeg ikke; men for at få den
fulde historie var det nødvendigt at sikre sig en oversættelse af de of
ficielle pressemeddelelser, der bragtes af de sydamerikanske aviser og
af Reuters nyhedsbureau, som er et internationalt agentur, der ikke
synes at lide under de samme censurrestriktioner, som hjemsøger de
Forenede Staters nyhedskanaler.
Selv om disse rapporter var sammentrængte og denaturaliserede,
skabte de sensation her i landet og blev et konversationsemne, som
endnu var aktuelt, da den næste sag ramte... kun en måned efter dagen
 eller natten for den tildragelse, som ophidsede videnskabsmændene
på Deception Islands.
Før begivenhederne den 2. og 3. august fandt der imidlertid
dramatiske aktiviteter sted den 11. juli, aktiviteter der lignede dem,
der blev udfoldet af de UFOer, der besøgte de videnskabelige baser i
Antarktis. Denne gang blev de mærkelige objekter set over Portugal: Et
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af dem blev set i Provinsen Motoshinos i nærheden af byen Oporto,
hvor vidner beskrev det og sagde, at det lignede ”en slags
kæmpemæssig ballon, som var fladet ud. Da det rullede fra den ene til
den anden side, kunne vi se, at det mere lignede to kæmpestore
tallerkener, der var lagt sammen.” Et af vidnerne, Manuel Fernandez,
en funktionær i fiskernes fagforemng her, iagttog skuespillet sammen
med sin kone, og han fortalte myndighederne:
”Genstanden lyste kraftigt og var orangefarvet og til tider næsten
rødlig  og til andre tider skød der klare stråler grønt lys ud fra den.
Den standsede i tre minutter i nærheden af kysten, og derpå for den
med utro1ig hastighed bort imod nord.”
På Azorerne, i Villa De Porto, havde regeringens vejrstation en
mærkelig gæst den samme dag. En lysende hvid genstand, der
undertiden var cylindrisk og undertiden mere linseformet, kredsede
langsomt over basen i en højde af mellem 6 og 9 km. Derefter bevægede
den sig bort i nordøstlig retning, sagde en meteorolog, som også fortalte
journalisterne, at vejrstationens elektromagnetiske ure blev standset af
objektets kraftfelt, og mens det passerede, svingede kompasserne vildt.
Skibe fra det Internationale Geofysiske Års flåde var ved Azorerne
på tidspunktet for denne hændelse. Deres officerer nægtede over for
journalisterne at komme med udtalelser om, hvorvidt deres
instrumenter også var blevet voldsomt påvirkede af nærværelsen af den
UFO, som var blevet rapporteret af vejrstationen.
Antarktis, Sydafrika, Frankrig, Australien, Portugal, Argentina, Det
sydlige Atlanterhav  tempoet steg stadig.
For tur stod nu Nordamerika.
Natten mellem den 2. og 3. august 1965 stod titusinder af ameri
kanske borgere, skatteborgere hver og en, langs hovedvejene ved siden
af deres biler, på gaderne foran deres hjem, i parker og på broer og på
andre fordelagtige punkter, hvorfra de iagttog et fascinerende og
uhyggeligt syn.
Fra South Dakota til den mexikanske grænse, og på den anden side
af denne, iagttog mængder af vidner formationer af klart farvede lys,
der lynede frem og tilbage over himlen. Nogle vidner rapporterede, at
genstandene var i ruderformationer, og at de foretog bratte, retvinklede
drejninger. Undertiden kom lysene enkeltvis, og fra tid til anden stod
de stille. Nogle var højt oppe og dykkede lejlighedsvis til en meget
lavere højde. Nogle stod lavt, og mens de betagne vidner iagttog dem,
kunne genstandene stryge direkte opad.
En gang imellem stoppede et af de glødende objekter op, i
almindelighed kun i et par sekunder, og dette satte en fjorten år
gammel dreng i Tulsa, Oklahoma, i stand til at sikre sig et
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bemærkelsesværdigt billede med et billigt lille fotografiapparat.
I timevis havde Tulsas borgere iagttaget, hvordan dette mærkelige
syn efterhånden udviklede sig på himlen i denne varme klare nat.
Mellem de, der stod og kiggede, var Alan Smith, den fjortenårige søn af
A. L. Smith, som er turbinemotorspecialist ved American Airlines.
Omkring kl. 01.30 om morgenen den 3. august iagttog Alan, hans far
og tre andre personer et mangefarvet objekts usædvanlige bevægelser,
mens det syntes at nærme sig dem i en flad gliden. Medens det endnu
var flere hundrede meter borte, standsede det et øjeblik. Alan rettede
sit kamera imod det og trykkede på udløseren. Bange for at prøve på at
tage et andet billede for det tilfælde, at han skulle komme til at
dobbelteksponere, lagde Alan sit kamera ind i huset og løb derefter
udenfor igen netop tidsnok til at se objektet hurtigt bevæge sig bort.
Han havde sigtet med sit kamera på må og få, thi i den lille søger på
sit plastickamera til 6,95 dollar kunne han ikke se objektet, der var så
lille og så langt borte. Havde han virkelig haft det i synsfeltet, da han
udløste lukkeren? Og var genstanden klar nok til at kunne fotograferes
på den relativt langsomme farvefilm (ASA 64), som han brugte?
Filmen blev fremkaldt sammen med en mængde andre film i en
automatisk maskine til farvefremkaldning. Da negativerne og
aftrykkene kom tilbage, var der ikke spor af det, som kunne have vist
UFOen. D.v.s. der var ingen aftryk; men årsagen var forståelig.
Negativet af denne specielle optagelse viste kun et lillebitte objekt i den
nederste højre fjerdedel af filmen. Den mand, der stod for fremkal
delsen, havde antaget, at optagelsen havde været mislykket, og havde
derfor ikke taget aftryk af det.
Men da denne lille del af filmen blev stærkt forstørret, var resultatet
forbløffende. Der var UFOen, klart adskilt i tre felter af to
uigennemsigtige bånd. Det var skiveformet, øjensynligt med flad bund,
og sektionerne var blågrønne, orangegule og flødefarvede, ganske som
vidnerne havde sagt. Billederne blev undersøgte af »OKLAHOMA CITY
JOURNAL«, som også lod negativet undersøge af fotoeksperter, der
efter en langvarig undersøgelse og et omhyggeligt studium udtalte, at
det var ægte og fremkommet som beskrevet af den dreng, som tog det.
»OKLAHOMA CITY JOURNAL« bragte forstørrelsen af det originale
negativ på forsiden den 5. oktober, og det skabte en vis lokal sensation.
(Uheldigvis bragte de det i deres begejstring over at have sikret sig et
så exceptionelt billede under overskriften FØRSTE UFO
FARVEBILLEDE  hvilket det ikke var.  F. E.).
»INDIANAPOLIS TRIBUNE«, en avis, som netop havde trykt en
udgave, da den hørte om det billede, vi diskuterer, traf foranstaltninger
med »OKLAHOMA CITY JOURNAL«, så de kunne aftrykke billedet på
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forsiden af deres datteravis' anden udgave. Billedet kom på forsiden
den 13. november 1965, og hele udgaven, der bestod af mere end
hundrede tusinde eksemplarer, blev udsolgt. Enkelte mennesker kørte
endda mange kilometer til trykkeriet i en anden by for at sikre sig, at
de fik et eksemplar af billedet og den forklaring, jeg havde skrevet til
det.
I løbet af den samme mindeværdige nat mellem den 2. og 3. august
1965 stod en glødende UFO stille i nærheden af Sherman, Texas.
Radiostationer, politi og andre virksomheder var i timevis oversvømmet
af rapporter. TV kameramanden Robert Campbell var ude sammen
med patruljebetjent Peter McCollum for at interviewe vidner og selv
iagttage objekterne. Campbell tog et stativbillede af den svævende UFO
 eksponeret to minutter, mens han og politiofficeren iagttog
genstanden. Billedet var overeksponeret, måske på grund af UFOens
kraftige lysskær; men det viste, at der afgjort var noget der på himlen,
ganske som vidnerne havde sagt.
Luftvåbnet anbragte dette objekt i klasse med alle de andre, da de
prøvede at affærdige dem som intet andet end stjerner  deres første
"fork1aring” på begivenhederne denne mindeværdige nat.
Om dette (billedet fra Sherman, Texas) sagde »CHRISTIAN
SCIENCE MONITOR«: ”Flyvende Tallerkener”, der er blevet
observeret tidligere i denne måned over Texas, kan muligvis give
videnskabsmænd noget at tænke over i lang tid. De var nogle af mange
rapporterede observationer rundt omkring i verden i den seneste tid.
Men de giver det klareste bevis af alle for, at der virkelig var noget
mærkeligt på himlen.”
Mange Texanere så afgjort noget, som selv erfarne forskere nu
indrømmer ikke kan forklares. Politiofficer Lewis Sikes bemærkede en
besynderlig, oplyst genstand på himlen omkring kl. 01.30 den 31. juli.
Han blev opmærksom på dens regelmæssige afgivelse af skiftevis rødt,
blåt og hvidt lys. Efter at have iagttaget den i 45 minutter, mens den
stod stille, sendte officer Sikes en radiorapport til Oklahomas
landevejspatrulje. Statens hovedlandevejspatrulje forhørte sig hos
Tinker luftbasen, og Tinker oplyste, at objektet godt nok var der i en
højde af 2½ km  og at der intet luftfartøj var i området. Fa minutter
senere fandt Carswell luftbasen i Fort Worth ligeledes objektet på
radaren; de to stationer lokaliserede genstanden til en position ca. 24
km vest for Tinker, hvor det forsvandt fra skærmen.
Efter at luftvabnet officielt havde ”forklaret” de objekter, som
sværmede over de Store Slettestater i begyndelsen af august som blot
og bar stjerner, og i samme åndedrag havde fortalt journalisterne, at
radarstationerne ved Tinker og Carswell afgjort ikke havde opfanget
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sådanne UFOspor på skærmen som rapporteret af det lokale politi i
både Oklahoma og Texas, havde »FORT WORTH STARTELEGRAM«
fået nok. I en lederartikel stod:
”Nu kan de godt holde op med at bilde os ind, at der ikke eksisterer
sådanne ting som 'flyvende tallerkener'. For mange folk med en
øjensynlig sund fornuft så og rapporterede dem uafhængigt af hinanden
fra for mange vidt forskellige områder. Deres beskrivelser af, hvad de
så, lignede hinanden for meget og mindede ikke om noget kendt objekt.
Og der skal mere til end en statistisk rapport om, hvor mange
rapporterede 'tallerkener', der har vist sig at være vejrballoner, for at
overbevise os om det modsatte.”
Da den store UFO oversvømmelse fra natten mellem den 2. og 3.
august skabte de store avisoverskrifter, rakte luftvåbnet øjeblikkeligt 
eller måske skyndsomt  hånden ud og gav skruen på deres
forklaringsmaskine en fuld omdrejning: vups! Overskrifterne den næste
morgen citerede luftvåbnets udtalelse om, at alle disse mærkelige ting,
som folk havde iagttaget, overhovedet ikke var noget usædvanligt... blot
fire stjerner i stjernebilledet Orion: Betelgeuze, Rigel, Aldebaran og
Capella. På dette tidspunkt ser det ud til, at nogle af journalisterne
begyndte at blive skeptiske med hensyn til de glatte forklaringer: Nogle
af dem spurgte professionelle astronomer, om disse fire stjerner kunne
have været svaret.
Så vidt jeg ved, er luftvåbnet aldrig før kommet ned med nakken så
hurtigt. De samme nyhedstelegrammer, som bragte luftvåbnets
”forklaring”, bragte en svidende tilbagevisning fra sådanne
ubestridelige autoriteter som Walter Webb, den betydeligste
foredragsholder på Hayden planetariet i Boston, og af dr. Robert Risser
fra Oklahoma planetariet for videnskab og kunst.
Dr. Risser udtalte: ”Luftvåbnets antagelse, at disse lys ikke var
andet end stjerner i stjernebilledet Orion, ligger omtrent så langt fra
sandheden, som man overhovedet kan komme.”
Professor Webb udtalte: ”På det tidspunkt, disse observationer fandt
sted, var stjernebilledet Orion kun synlig fra den anden side af jorden.”
Luftvåbnets ”forklaring” var et fejlslag  der ramte 20.000 km ved
siden af. Kynikere vil konkludere, at selv da var det bedre ramt end
sædvanligt.
Dette fantastiske fejltrin af regeringens censorer tiltrak sig
udgivernes opmærksomhed viden om, efterhånden som flere og flere
journalister blev klare over falskheden i disse luftvåbnets udtalelser om
UFOerne.
Lad os for at holde tingene i deres virkelige kronologiske rækkefølge
her medtage denne rapport fra United Press International, der i avisen
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i Duluth, Minnesota, fik overskriften: TUSINDER SER FLYVENDE
OBJEKTER. JETFLY JAGER UFOER OVER DULUTH OMRÅDET.
”Houghton, Michigan, 7. august  Personel ved det amerikanske
luftvåbens radarbase på Keweenaw halvøen rapporterede i dag sikker
radarkontakt med op til 10 flyvende objekter, der fløj i en 'V' formation
over Lake Superior i går.
Objekterne bevægede sig fra sydvest og mod nordnordøst med en
hastighed af omkring 15.000 km/t, sagde radarfolkene. De befandt sig i
højder, der varierede fra 1.5005.000 m.
Andetsteds fra blev syv andre objekter set over Duluth, og jetjagere
optog forfølgelsen; men de kunne ikke komme op på UFOernes
hastigheder og blev med lethed uddistancerede.”
Efter at have sammenlignet kendsgerningerne med den officielle
”forklaring”, siger »ALAMEDA TIMES STAR« (Californien) den 10.
august 1965:
HVOR MANGE LIDER AF ANOMI I DE FORENEDE STATER?
At dømme efter luftvåbnets talsmænd led et kæmpestort antal af
politifunktionærer, vicesheriffer og andre enkeltpersoner, ja, endog
medlemmer af selve luftvåbnet, af en mild form for anomi  tabet af
evnen til at benævne et objekt korrekt, hvilket ses af deres manglende
evne til at erkende sådanne øjensynlige almindelige objekter som
vejrballoner, planeter, kometer o.s.v., når de fik øje på dem på himlen
over et område, der strakte sig over otte stater. Naturligvis så de
objekterne tydeligt; men deres fejltagelse bestod i, at de benævnte dem
Uidentificerede Flyvende Objekter, der mere almindeligt kaldes
flyvende tallerkener.
Netop hvordan luftvåbnets folk var i stand til at afgøre, at
hundreder af rapporter om UFOer, der indkom fra et område på
størrelse med det frie Europa, var fejlagtige og især hvorledes de var i
stand til at afgøre dette inden for 24 timer efter den tid, rapporten var
indkommet  burde rangere som et af de mest bemærkelsesværdige
eksempler på alle tiders lynlignende massediagnose.
Det vil sige, det burde det være, hvis talsmændene fra luftvåbnet
virkelig havde ret.
Imidlertid viser det sig nu  som utallige tusinder af velinformerede
personer har haft mistanke om i årevis  at luftvåbnets talsmænd
havde uret igen. I overensstemmelse med en UPI beretning fra
Houghton, Michigan, rapporterede personel ved luftvåbnets radarbase
på Keweenaw halvøen den foregående weekend ”sikker radarkontakt”
med syv til ti uidentificerede flyvende objekter, der fløj i en ”V”
formation over Lake Superior. Objekterne kom fra sydvest og gik i
nordnordøstlig retning med en hastighed af omtrent 15.000 km/t i
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højder, der varierede fra 1.5005.000 meter.
Hvad, der adskiller denne historie fra så mange andre, hvori
personel fra luftvåbnet har været indblandet i løbet af de senere år, er,
at den ikke blev ledsaget af et punkt, der ”forklarede”, at objekterne til
slut var blevet identificerede med andetræk, kometer, balloner eller
noget tilsvarende dagligdags.
Hvorfor egentlig ikke?
Den sandsynligste grund er, at talsmænd fra luftvåbnet, hvis pligt
det er at bortforklare det tilsyneladende umulige i dagligdags
vendinger, i den senere tid har haft så meget overarbejde, at de enten
er begyndt at bryde sammen, eller også er deres overordnede kommet
til den konklusion, at de får luftvåbnet til at tage sig latterligt ud.
Af disse to muligheder forekommer den sidste at være den mest
sandsynlige. Den opgave at forsøge på at beskytte offentligheden mod
panik  som den øjensynlige grund til luftvåbnets traditionelle politik
med at identificere flyvende objekter med vejrballoner o.s.v.  er noget,
som ikke i det lange løb kan tilbageholdes, især når kilden til den
formodede eventuelle panik er en samling mærkelige ting, som
vedbliver med at flyve omkring, hvor et stort antal personer kan se
dem. At gøre dette er ikke mere muligt, end det er for enkelte personer
at tilbageholde panikken i mere end højst nogle få timer. Det er for ud
mattende. Man kan kun holde ud så længe, hvis man flygter for en
horde små grønne mænd fra det ydre rum. Derefter bliver man træt og
beslutter sig til at foretage sig noget andet, selv om dette andet blot
består i at sætte sig ned.
Men hvad grunden end kan være til, at luftvåbnets talsmænd er ved
at blive mindre højrøstede, så er tiden langt overskredet, hvor
regeringen burde have røbet for offentligheden alt, hvad den ved om
UFOer.
I det videnskabelige broderskab indrømmes det nu almindeligvis, at
Jorden ikke længere er det eneste himmellegeme, som kan have
intelligent liv, og eftersom vi nu selv er i færd med at trænge ud i det
ydre rum, ville det være ufornuftigt at antage, at beboerne af andre
verdener ikke allerede kunne have gjort det samme.
Med andre ord skulle det ikke i dag overraske nogen at erfare, at
UFOerne er rumfartøjer fra et eller andet sted i  eller udenfor 
solsystemet. Faktisk ville det være endnu mere overraskende at erfare,
at de ikke var det. Som følge heraf er den eneste måde, hvorpå den
offentlige interesse kan blive tjent i denne henseende, at regeringen
røber, hvad den ved om disse fænomener.
Lige så bemærkelsesværdige som selve observationerne var under
epidemien i juli og august, lige så bemærkelsesværdigt og fuldt så
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vigtigt var den amerikanske presses mange afsnits pludselige og
dramatiske opvågnen til, hvad der gik for sig, og til den erkendelse, at
de i årevis systematisk var blevet vildførte af falske forklaringer som et
led i regeringens politik. Dette var det gennembrud, som vi i NICAP
længe havde ventet på, mens vi havde arbejdet og håbet. Under en
vedvarende pression af denne art fra denne kilde må regeringen i
tidens løb åbne for sine klassificerede arkiver og hemmelige sager, så
de kan blive gransket i fuld offentlighed.
Luftvåbnet, hvilket i denne forbindelse vil sige forsvars
departementet, kom tilsølet og forbandet ud af begivenhederne i juli og
august. Det havde mistet sit hold i den amerikanske presse og
nyhedstjeneste. Det udsnit af befolkningen, som ikke var blevet skuffet
af de meningsøse ”forklaringer”  og som havde forlangt flere kends
gerninger og mindre fantasi af luftvåbnet  havde vundet nogle
mægtige nye forbundsfæller. August lagde op til et større tilbagetog for
censurpolitikken.
Og mere skulle komme.
Sted: En landevej i nærheden af Damon, i Brazoria County, Texas.
Tidspunkt: Ca. kl. 01.00.  3. september 1965. Hovedaktørerne:
Løjtnant B. E. McCoy og patruljebetjent
Robert Goode, begge fra sheriffens kontor i Angleton, og begge med
gennemgået politiskole.
Den officielle rapport:
De to mænd fik øje på et enormt flyvende objekt, mens de kørte af
sted i deres patruljevogn. I det klare månelys kunne de se det tydeligt.
De anslog det til at være ca. 70 meter langt, 1215 meter tykt midtpå og
tilspidset både foran og bagtil. Den forreste ende førte et strålende,
purpurrødt lys, bagenden et svagere, blåt blinkende lys. Det var lysene,
som først havde tiltrukket sig deres opmærksomhed.
Goode kørte 1 km tilbage mod Damon og trak så ud i vejsiden, så de
kunne iagttage dette mærkelige syn. De skiftedes til at læne sig ud af
sidevinduerne og undersøge genstanden gennem en kikkert.
Uden at forandre hastighed stak den pludselig næsen nedad og tog
retning henimod bilen i en flad dykning. Da den var blot ca. 30 meter
over jorden, kunne officererne tydeligt se dens skygge fare over jorden i
det klare månelys og komme lige imod deres oplyste bil. Officer Goode,
der lænede sig ud på chaufførens side, følte tydeligt heden fra det
strålende purpurrøde lys, som var anbragt i forenden af den anflyvende
UFO. Da han fik vognen i gear, var objektet ikke mere end 45 meter
bag dem.
Ved at køre med hastigheder, som til tider kom op på 175 km/t på en
vej, der ikke var konstrueret med henblik på en sådan kørsel, nåede
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officererne snart Damon. Senere indrømmede de over for den officer fra
luftvåbnet, som udspurgte dem, at de havde været alvorligt rystede
over deres oplevelse.
Efter nogle få minutters ophold i Damon, genvandt begge
vicesheriffer deres fatning og besluttede at vende tilbage til stedet for
denne enestående oplevelse. McCoy fortalte journalisterne: ”Vi var
stadig nervøse; men vi ønskede at finde ud af, hvad denne tingest var
for noget – altså tog vi tilbage.”
Da de kom tilbage til stedet, opdagede McCoy og Goode, at de ikke
var alene. De fortalte myndighederne, at de snart skelnede lysene på
det enorme fartøj, og lysene ændrede intensitet, ganske som de havde
gjort det i de sekunder, der gik forud for objektets dykning ned imod
dem. Mændene havde fået nok. Atter ”hastede” de tilbage til Damon 
med samme hastighed som tidligere. De udfærdigede rapporter til
sheriffen og blev den næste dag udspurgt af en undersøger fra
luftvåbnet, major Laurence R. Leach, Jr., der kom fra Ellington
luftbasen. Den beretning, der her er givet, er taget fra deres
underskrevne rapport, af hvilken der findes et eksemplar i NICAP's ar
kiver i Washington.
Denne samme aften og tre tusinde km borte havde andre officerer
deres problemer  denne gang i Exeter, New Hampshire.
Kort før vicesherifferne fra Texas havde haft deres enerverende
oplevelse, var to erfarne politiofficerer fra Exeter blevet sendt ud for at
undersøge en bil, der var parkeret nær bygrænsen. Den stod delvist på
vejen og frembød derfor en risiko. Opkaldet blev modtaget kl. 00.30.
Officererne fandt i bilen to kvinder, der øjensynligt var i en
choklignende tilstand, der skyldtes frygt. Bilens fører fortalte officer
Bertrand, at de over en strækning af 19 km var blevet skarpt forfulgt af
et eller andet enormt luftobjekt, som udsendte en strålende rød glød.
Politiet beroligede damerne, så sig omkring, men øjnede intet objekt og
sendte så kvinderne af sted.
Kl. 01.45 kom en attenårs yngling fra Exeter, Norman Muscarello,
vaklende ind på politistationen i Exeter, helt udmattet af at løbe, og 
således udtrykte den vagthavende officer det senere over for reporterne
 ”han var hvid af frygt og skælvede så stærkt, at han næppe kunne
tale.”
Da Muscarello var blevet roligere og havde genvundet pusten,
fortalte han den vagthavende officer Reginald Toland og patruljebetjent
Bertrand en fantastisk historie.
Han havde været på vej hjem langs rute 150, sagde den unge mand,
da området foran ham pludselig blev oplyst af en rød glød  og et
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mærkeligt fartøj af en eller anden slags steg op over en klynge træer.
Efterhånden som det kom nærmere, kunne han se fire eller fem yderst
strålende røde lys i linje fra for til agter i bunden af fartøjet  og lysene
blinkede i rækkefølge: 123454321.
Muscarello fortalte videre, at han blev slemt forskrækket og var
sprunget ned bag en lav stenmur og krøbet sammen der, mens
tingesten langsomt passerede over ham, lydløst og ikke 30 meter over
det sted, hvor han skjulte sig. Han fortalte officererne, at objektet
svævede lige oven over et nærliggende hus, der ejedes af Clyde Russel,
og medens det svævede, kunne ynglingen se, at det var længere end
huset. Han anslog det til muligvis at være 30 meter langt. Et øjeblik
senere bevægede det sig tilbage i den retning, det var kommet fra, og
forsvandt bag de træer, hvorover Muscarello første gang havde set det.
Muscarello løb hen til Russels hus og begyndte at dundre på døren
samtidig med, at han råbte til dem om at stå op og lukke ham ind.
Russel, der antog, at det var en eller anden beruset forbipasserende,
ignorerede råbene. Da ynglingen blev klar over, at han ikke ville blive
lukket ind, begyndte han at løbe i retning mod politistationen.
Efter at de to officerer havde hørt den unge mands historie  det var
anden gang den nat, at de havde haft en rapport om den uhyggelige
tingest med de røde lys i dette område  sendte Toland officer Bertrand
tilbage til stedet for at se sig omkring... og for at dæmpe det røre ned,
som drengens hamren på døren måske havde skabt.
Bertrand parkerede politibilen ved vejen ved siden af den mark, der
grænsede op til den klynge træer, bag hvilke objektet var forsvundet
ifølge rapporten. Både Bertrand og Muscarello stod ud af bilen. Den
unge mand udpegede det omtrentlige sted, hvor han sidst havde set
objektet. De så intet usædvanligt. Bertrand tog en kraftig lygte frem og
sendte dens stråle ind over marken.
Netop da så de begge  rapporterede han senere til myndighederne 
”et stort mørkt objekt med en række klare røde lys nedenunder” glide
frem over trætoppene hen imod marken. Det havde lige tændt sine lys
og var svinget rundt i retning mod de to mænd bag lygten. Højde... ikke
over tyve meter.
Bertrand hev sin tunge tjenestepistol frem... og besluttede sig så til
ikke at bruge den, Muscarello fløj ind i politibilen; officeren gjorde det
samme. Begge sagde senere, at det røde lys var så blændende, at de
frygtede, de kunne blive forbrændte eller blindede deraf. Lysene
blinkede i rækkefølge fra forende til bagende og omvendt 1234543
21. Begge mænd var enige om, at den fantastiske stråleglans syntes at
skabe en glorie omkring fartøjet.
Officer Bertrand sendte en meddelelse om hjælp over radioen.
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Muscarello sagde senere, at medens Bertrand brugte mikrofonen, blev
hans egen opmærksomhed vakt af et røre i en nærliggende stald, hvor
hestene vrinskede og sparkede i deres båse, og hvor hunde gøede
rasende. Denne side af sagen, der blev bekræftet af Bertrand, bliver
ofte rapporteret, hvor UFOer er til stede i lav højde. Dyr synes at høre
eller sanse UFOernes nærværelse før menneskene.
Officer Bertrand og Muscarello, sådan fremgår det af Exeter
politiets register, var ude af stand til at afgøre UFOens nøjagtige
størrelse eller form på grund af dets strålende lys; men begge vidnerne
sagde, at de i skæret af disse samme lys kunne se, at fartøjets krop var
et solidt objekt. Det var ægformet og så metallisk ud. De kunne ikke
skelne vinger, hale eller finner af nogen art.
Som svar på Bertrands radioopkald kom officer David Hunt for fuld
udrykning. Han ankom tidsnok til at bekræfte observationen; faktisk
iagttog han UFOen i ca. 6 minutter. Det bevægede sig langsomt bort,
mens dens klare
officer det senere over for reporterne  ”han var hvid af frygt og
skælvede så stærkt, at han næppe kunne tale.”
Da Muscarello var blevet roligere og havde genvundet pusten,
fortalte han den vagthavende officer Reginald Toland og patruljebetjent
Bertrand en fantastisk historie.
Han havde været på vej hjem langs rute 150, sagde den unge mand,
da området foran ham pludselig blev oplyst af en rød glød  og et
mærkeligt fartøj af en eller anden slags steg op over en klynge træer.
Efterhånden som det kom nærmere, kunne han se fire eller fem yderst
strålende røde lys i linje fra for til agter i bunden af fartøjet  og lysene
blinkede i rækkefølge: 123454321.
Muscarello fortalte videre, at han blev slemt forskrækket og var
sprunget ned bag en lav stenmur og krøbet sammen der, mens
tingesten langsomt passerede over ham, lydløst og ikke 30 meter over
det sted, hvor han skjulte sig. Han fortalte officererne, at objektet
svævede lige oven over et nærliggende hus, der ejedes af Clyde Russel,
og medens det svævede, kunne ynglingen se, at det var længere end
huset. Han anslog det til muligvis at være 30 meter langt. Et øjeblik
senere bevægede det sig tilbage i den retning, det var kommet fra, og
forsvandt bag de træer, hvorover Muscarello første gang havde set det.
Muscarello løb hen til Russels hus og begyndte at dundre på døren
samtidig med, at han råbte til dem om at stå op og lukke ham ind.
Russel, der antog, at det var en eller anden beruset forbipasserende,
ignorerede råbene. Da ynglingen blev klar over, at han ikke ville blive
lukket ind, begyndte han at løbe i retning mod politistationen.
Efter at de to officerer havde hørt den unge mands historie  det var
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anden gang den nat, at de havde haft en rapport om den uhyggelige
tingest med de røde lys i dette område  sendte Toland officer Bertrand
tilbage til stedet for at se sig omkring... og for at dæmpe det røre ned,
som drengens hamren på døren måske ha
Bertrand parkerede politibilen ved vejen ved siden af den mark, der
grænsede op til den klynge træer, bag hvilke objektet var forsvundet
ifølge rapporten. Både Bertrand og Muscarello stod ud af bilen. Den
unge mand udpegede det omtrentlige sted, hvor han sidst havde set
objektet. De så intet usædvanligt. Bertrand tog en kraftig lygte frem og
sendte dens stråle ind over marken.
Netop da så de begge  rapporterede han senere til myndighederne 
”et stort mørkt objekt med en række klare røde lys nedenunder” glide
frem over trætoppene hen imod marken. Det havde lige tændt sine lys
og var svinget rundt i retning mod de to mænd bag lygten. Højde... ikke
over tyve meter.
Bertrand hev sin tunge tjenestepistol frem... og besluttede sig så til
ikke at bruge den, Muscarello fløj ind i politibilen; officeren gjorde det
samme. Begge sagde senere, at det røde lys var så blændende, at de
frygtede, de kunne blive forbrændte eller blindede deraf. Lysene
blinkede i rækkefølge fra forende til bagende og omvendt 1234543
21. Begge mænd var enige om, at den fantastiske stråleglans syntes at
skabe en glorie omkring fartøjet.
Officer Bertrand sendte en meddelelse om hjælp over radioen.
Muscarello sagde senere, at medens Bertrand brugte mikrofonen, blev
hans egen opmærksomhed vakt af et røre i en nærliggende stald, hvor
hestene vrinskede og sparkede i deres båse, og hvor hunde gøede
rasende. Denne side af sagen, der blev bekræftet af Bertrand, bliver
ofte rapporteret, hvor UFOer er til stede i lav højde. Dyr synes at høre
eller sanse UFOernes nærværelse før menneskene.
Officer Bertrand og Muscarello, sådan fremgår det af Exeter
politiets register, var ude af stand til at afgøre UFOens nøjagtige
størrelse eller form på grund af dets strålende lys; men begge vidnerne
sagde, at de i skæret af disse samme lys kunne se, at fartøjets krop var
et solidt objekt. Det var ægformet og så metallisk ud. De kunne ikke
skelne vinger, hale eller finner af nogen art.
Som svar på Bertrands radioopkald kom officer David Hunt for fuld
udrykning. Han ankom tidsnok til at bekræfte observationen; faktisk
iagttog han UFOen i ca. 6 minutter. Det bevægede sig langsomt bort,
mens dens klare røde lys forneden blinkede vedvarende i deres
mærkelige rækkefølge.
I overensstemmelse med en tidligere aftale underrettede
politidepartementet i Exeter straks luftbasen Pease om, hvad der var
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foregået, og den følgende dag udspurgte to officerer fra basen de tre
vidner.
De samme politiofficerer blev også interviewet af en forsker fra
NICAP, efter at luftvåbnets mand var taget af sted. Raymond Fowler,
som ledede interviewet for NICAP, fik fortalt, at mændene fra
luftvåbnet havde vist særlig interesse for UFOens størrelse og form. Og
de forsikrede politimændene, at der ikke havde været fly eller balloner i
området på dette tidspunkt  og at Pease havde fået andre UFO
rapporter hver nat i omtrent en uge før Exeter sagen. Hvad der måske
er det mest interessante ved historien er, at officererne fra luftvåbnet
bad politimændene holde historien borte fra aviserne. Heldigvis var det
for sent for et sådant ”samarbejde”, rapporten på politidepartementets
blæksuger var allerede kommet til offentlighedens kundskab. Texas
sagen og Exeter sagen, som jeg netop har berettet om, er usædvan1ige
deri, at de udgør to eksempler fra den samme nat, hvor civile
politiofficerer blev alarmeret til nærobservationer af UFOer.
Objekterne lignede hinanden, men var ikke identiske  og det samme
kan siges om politiets reaktion overfor dem.
Som det tidligere er blevet fortalt, fandt den mest udstrakte og
langvarige masseobservation i UFOernes historie sted natten til den 3.
august 1965  den varede flere timer og strakte sig fra den canadiske
grænse til den sydlige de1 af New Mexico.
Om morgenen den 3. august blev tre af de bedste UFOfotografier på
civile hænder taget i nærheden af Santa Ana, Californien. De er
offentliggjorte i billedsektionen i denne bog fra genparter af de originale
aftryk.
Rex Heflin er forsker af landevejsulykker for Los Angeles områdets
hovedvejs kommission. Som en vigtig del af sit arbejde fotograferede
han hovedvejsåstederne for trafikulykker, og til dette formål medførte
han et Polaroid kamera. Som han havde for vane, var hans kamera klar
til brug om morgenen den 3. august. Det indeholdt en film med en
følsomhed på 3.000 ASA. Selve kameraet er udstyret med en
elektronisk eksponeringsindretning, som automatisk indstiller
apparatet på den rette eksponering; fotografen behøver så blot at sigte
med kameraet og trykke på udløseren.
Heflin rapporterede, at han, mens han kørte hen ad Myford Road i
nærheden af Santa Ana i sin tjenestevogn, fik øje på et usædvanligt
objekt, der nærmede sig vejen. Han standsede bilen, greb kameraet, der
lå på sædet ved siden af ham, og tog tre billeder så hurtigt som muligt
inde fra bilen. På to af billederne kan det udvendige sidespejl på vognen
tydeligt ses. Heflin siger, at da objektet bevægede sig bort, hoppede han
ud af bilen og tog sit fjerde og sidste billede.
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Da Heflin prøvede at kontakte sit kontor over radioen, mens UFOen
endnu var i nærheden af bilen, nægtede radioen at fungere. (Hvilket
bekræftes af Heflins overordnede.  F. E.). Men så snart UFOen var
forsvundet, fungerede radioen perfekt.
Flere uger senere hørte UNITED PRESS INTERNATIONAL
nyhedstjenesten i Los Angeles om billederne og overtalte Heflin til at
tillade dem at undersøge billederne. UPI overgav billederne til deres
egne fotospecialister. Efter et anseligt studium af selve billederne og
efter at have eksperimenteret med det samme udstyr, som Heflin havde
brugt, på det samme sted, konkluderede UPI fotoeksperterne, at
billederne var blevet taget således, som Heflin fortalte det; at billederne
var ægte, hvad objekterne så end kunne være.
United Press lod billederne gå videre til aviser, tidsskrifter og TV
stationer over hele landet. I mellemtiden fik en mand, der foregav at
komme fra NORAD, Heflin til at overlade ham de originale negativer til
”officielt studium”  hvilket Heflin uklogt gjorde. Senere benægtede
både NORAD og luftvåbnet at have originalerne. At luftvåbnet skulle
afvise billederne som ”en fotografisk spøg” var kun, hvad man kunne
forvente. Faktisk kunne de, underkastet censurregulativerne som de
var, ikke ”identificere” objektet med noget andet. At have godtaget
billederne som ægte fotos af et ukendt objekt ville have været at
benægte den officielle betragtning, at UFOerne ikke eksisterer.
Ligegyldigt hvilke resultater, de i virkeligheden kom til, havde
luftvåbnet intet andet valg end at affærdige Heflin billederne, ganske
som de havde affærdiget alle andre før dem  som falske.
Denne ”spøgefulde” forfægtelse blev hurtigt skudt i sænk af Ralph
Rankow, en fotografisk analytiker for NICAP i New York, og af en
gruppe forskere, der arbejdede sammen med Idabel Epperson fra
NICAP i Los Angeles. Mrs. Epperson identificerer Los Angeles gruppen
som Ed Evers, ingeniør; John Gray, ingeniør ved North American, der
arbejdede ved Apollo programmet; en uidentificeret fotogrammaler ved
en anden større rumindustri i Los Angeles; og Zan Overall, teknisk
rådgiver ved undersøgelsen.
Efter et tålmodigt og grundigt studium af billeder og af fotografen
kom disse undersøgere til den konklusion, som Rankow og Clay T.
Miller, cheffotografen for »SANTA ANA REGISTER«, allerede var nået
til: At der ikke var nogen spøg i forbindelse med Heflin fotografierne.
Luftvåbnets påstand faldt igennem på flere punkter.
Først: At det ikke var muligt at tage tre Polaroid billeder så hurtigt,
som Heflin havde erklæret det.
Prøver viste, at det kunne gøres  ved at gøre det.
Luftvåbnets
påstand,
at
baggrunden
var
sløret,
fordi
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afstandsindstillingen var uskarp, kunne heller ikke holde stik. NICAP
forskerne og andre, som undersøgte bevismaterialet i en søgen efter
kendsgerningerne  fandt, at den paståede uklarhed i virkeligheden var
en bevægelse af kameraet; med andre ord var Mr. Heflins hænder ikke
absolut stille på det tidspunkt, han tog billederne. Dette kunne synes at
tyde på, at han handlede under pres  heller ikke jeg kan siges at dadle
ham for det.
En ting, som muligvis er det vigtigste ved billederne, er et træk, som
luftvåbnet undlod at nævne  måske af selvsamme grund.
På billede nr. 1, hvor objektet er Heflin nærmest, vil De bemærke, at
der direkte under objektet er en cirkelrund plet, der er lysere af farve
end det omgivende areal. Det er skarpt afgrænset og klart synligt 
under objektet og intet andet sted. Under forstørrelse viser det sig at
være en blanding af støv og sand og lette småmaterialer, som stiger op
til en højde af 30 cm eller mere  og som kun bevæger sig direkte under
objektet.
Hvad det end er, så har denne effekt fundet sted i tilknytning til
UFOer mange gange før. Ligeledes over sne, hvor vidner rapporterer, at
sneen hvirvlede opad mod UFOen. Den 20. august 1962 ved
Diamentina i Brasilien så vidner, at et fænomen af denne art fjernede
ethvert støvgran fra den hårde jordbunds overflade, hvorover UFOen
svævede i blot 1 meters højde. I en hel anden sag har jeg skriftlige,
beedigede erklæringer fra den administrerende direktør og
chefingeniøren for en radiostation i St. Louis, hvori de erklærer, at de
tog ud på fisketur en tidlig morgen i 1953 på den berømte Ozark sø. Tre
til fire hundrede meter fra land gik deres påhængsmotor i stå. Der sad
de i tågen og lyttede efter en forbipasserende båd, som måske kunne
hjælpe dem, da de hørte en kraftig, summende lyd. De kunne intet se,
før tågen skiltes et kort øjeblik; da så de ca. 30 meter borte og ikke
mere end halvanden meter over søens stille vande en skinnende
skiveformet genstand. Den pulserede langsomt, og begge mænd
bemærkede, at direkte under den dansede vandet med tusind små
bølgespidser. Et øjeblik senere lukkede tågen sig omkring dem igen, og
mine venner ventede ikke længere på hjælp, men begyndte at padle
tilbage i retning mod dokken, idet de brugte deres hatte til at padle
med.
Den omtalte virkning, de livligt dansende små bølger under UFOen,
blev også bemærket af Clint Walker, der er bedst kendt for sit arbejde i
TV serien "Cheyenne". Han fortalte mig i 1962 om en oplevelse, som
han og en anden fisker havde haft på en flod, da deres båd drev ind
under en hængende gren. Mens de sad der og tog sig et hvil og en smøg,
kom en skiveformet UFO langsomt og stille ned ad floden ca. 2 meter
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over vandet. Da det stille gled hen over den bredning, hvor Walker og
hans ledsager havde fisket, bemærkede de, at vandet under UFOen
dansede vildt  der var en cirkelrund plet af små bølger, som bevægede
sig af sted sammen med UFOen, og som ubestrideligt var forårsaget af
det.
Ganske som mine andre venner på Ozark søen, følte Walker og hans
fiskekammerat, at de havde fået al den fisketur, de behøvede den dag.
Derfor blev jeg ikke særlig overrasket over at se disse afslørende
cirkler på jorden i Mr. Heflins billeder. Faktisk forestiller jeg mig, at
luftvåbnet også havde set dem; men at de på en eller anden måde
undlod at nævne dem i deres ”analyse” af billederne. Nå, i det mindste
prøvede de da.
Ved udgangen af 1965, efter et år, der havde været spækket med
landinger og elektromagnetisk forstyrrelse af UFOer, efter utallige
lejligheder, ved hvilke UFOerne var blevet rapporteret af et stort antal
mennesker samtidigt, havde i snesevis af landets aviser og tidsskrifter
forlangt en afslutning på den censur og hemmelighedspolitik, som
regeringen havde ført over for den amerikanske offentlighed gennem så
mange år. Ved udgangen af 1965 foreslog alle de publikationer, jeg
netop har nævnt, og mange, mange flere, i virkeligheden de selvsamme
ting, som NICAP havde foreslået siden 1956.
Disse publikationer følte, ganske som NICAP i lang tid har gjort det,
at de amerikanske borgere, som betaler forsvarsministeriets regninger,
er tilstrækkelig intelligente til at få lov til at få sandheden at vide om
den militære undersøgelse af UFOerne; og at gennemsnits
amerikaneren er tilstrækkelig velafbalanceret til at kunne tåle
oplysningen, hvor sælsom den end måtte være, som var samlet til
offentligheden for offentlige midler.
De sidste dage i 1965 var der ikke megen UFOaktivitet i de
Forenede Stater (med den mulige undtagelse af de
utallige elektriske strømafbrydelser), og propagandisterne i
Pentagon fik en kort frist. Men det så ud til, at det blot var en kort frist;
thi januar 1966 udgaven af tidsskriftet »TRUE» åbnede året l966 med
en artikel af major Donald E. Keyhoe, lederen af NICAP, med adgang
til alle NICAP's arkiver og kilder. Artiklen havde overskriften ”DE
FORENEDE STATERS LUFTVÅBENS CENSUR AF UFO
OBSERVATIONER” og omfattede rapporter om UFOledsagelse af
nogle af vore rumfartøjer og raketter, ligesom autoriserede citater af
viceadmiral R. N. Hillenkoetter, den tidligere leder for både CIA og
senere for NICAP; kontreadmiral Delmar Fahrney, USNR, den tid
ligere leder af flådens program for fjernstyrede raketter; oberst Dewey
Foumet Jr, tidligere efterretningsobservatør ved luftvåbnets
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hovedkvarter for UFOprojektet; alle disse bifaldt den erklæring, der
kom fra Albert M. Chop, vicedirektør ved kontoret for de offentlige
anliggender, som udtalte: ”Jeg har i lang tid været overbevist om, at
'tallerkenerne' er interplanetariske. Vi bliver iagttaget af væsener fra
det ydre rum.”
Rapporten fra de antarktiske videnskabelige baser om, at de var
blevet besøgt af en enorm, dobbeltkonvekst UFO, som slog bunden ud
af deres elektromagnetiske udstyr, fik megen omtale i begyndelsen af
juli. Da de sensationelle begivenheder den 2. og 3. august fremkaldte de
store overskrifter, og da Pentagon søgte at feje sagen til side med en
hentydning til, at det kun drejede sig om fire stjerner i Orion (som ikke
engang var synlige i de Forenede Stater på tidspunktet for
observationerne), rettede fornærmede redaktører over hele nationen
deres blikke mod lederne af Operation Bluff. En overskrift i »FORT
LAUDERDALE NEWS« lød: UlDENTIFICEREDE FLYVENDE
OBJEKTER KAN HAVE BUND I VIRKELlGHEDEN TIL TRODS FOR
TVIVLENDE EKSPERTER  LYSENE PÅ HIMLEN VAR STJERNER,
INSISTERER AF (luftvåbnet).
Og fra »RICHMOND NEWSLEADER« (Virginia): ”Forsøg på at
affærdige de rapporterede observationer med andre forklaringer  som
gjort af Projekt Bluebook (den løbende UFOundersøgelse  F. E.)  vil
imidlertid ikke kunne løse mysteriet og tjener kun til at bestyrke den
mistanke, at der er noget derude, som luftvåbnet ikke ønsker, at vi skal
vide noget om. Hvis funktionærerne ved Project Bluebook ønsker, at
UFOerne skal forsvinde, vil vi give dem det råd at ønske det ved det
næste stjerneskud.”
Fra »CHRISTIAN SCIENCE MONITOR«:
”Mange personer så noget, som selv erfarne forskere nu indrømmer
ikke kan forklares.”
”Det blev fotograferet (over Texas)  ”
”Der var ingen temperaturinversion  ”
”Det var ikke nogen videnskabelig ballon.”
”Det hidtil klareste tilfælde for et grundigt studium af taller
kenmysteriet. ”
Også »WALL STREET JOURNAL« bragte en lang og velskrevet
artikel om UFOgåden i de dage, der fulgte efter begivenhederne i
august. Artiklens fremkomst i denne publikation og på dette tidspunkt
tydede på, at også nationens største finansielle publikation havde sin
tvivl med hensyn til de officielle ”forklaringer”.
»MERIDEN JOURNAL« (Connecticut):
”Der findes mange rapporter i luftvåbnets arkiver, som er
udfærdigede af kvalificerede flyvere, som under flyvning har mødt
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UFOer med fantastiske flyvemanøvrer. Disse officerer er ikke
chalataner, hvilket også gælder de mange intelligente mennesker, som
har set fantastiske objekter på himlen.”
Og »DALLAS MORNING NEWS«:
”Luftvåbnet siger, at alle observationer kan forklares som kendte
fænomener og tilføjer derpå, at det ikke kan forklare 633 af de
rapporter, det har haft. Hvilket minder os om den engelske kongelige
astronom, som oplod sin mund i 1957, lige før Sovjetunionen forbløffede
verden med opsendelsen af sin første sputnik. Han udtalte: 'Rumrejser
er det rene vrøvl!'”
»WICHITA EAGLE«:
”UFOemnet forbliver ikke blot et område for begrænset interesse,
men et, som berettiget kræver udforskning.”
»SEATTLE TIMES«:
”Har De aldrig haft den fornemmelse, at når det drejer sig om
flyvende tallerkener, kommer luftvåbnet med sine benægtelser seks
måneder i forvejen?”
»COOS BAY WORLD« (Oregon):
”Vi mener, at den tid er kommet, da luftvåbnets kendskab til disse
objekter og resultaterne af de udførte undersøgelser burde
offentliggøres.”
Sandsynligvis var de to største udviklinger på de uidentificerede
flyvende objekters område i året 1965 disse:
De gentagne tilsynekomster inden for synsvidde af grupper af
vidner.
Den
bemærkelsesværdige
og
opmuntrende
forandring
i
redaktørernes mening, som den kom til udtryk i deres redaktionelle
artikler og behandlingen af UFOoplysninger.
Fra den 24. til den 27. januar 1965 rapporterede aviser i
Washington D.C., og Staunton, Norfolk, og Winchester i Virginia
utallige UFOtilfælde inden for en afstand af 160 km fra dette lands
hovedstad. Rapporterne kom ofte fra grupper af vidner, som fortalte, at
de havde iagttaget bikubeformede fartøjer, der glødede klart, og som
ofte stod på jorden. Vidnerne omfattede lærerstaben og eleverne på to
skoler. Og den 16. oktober landede en skive med en diameter på 1,20 m
på jorden et kort øjeblik inden for en afstand af 30 meter fra eleverne
ved grundskolen i Spring Grove, Pennsylvania. Klassisk for
gruppeobservationerne var den fantastiske nat mellem 2. og 3. august,
da titusinder af vidner, deriblandt mange politifolk og piloter, rap
porterede de ting, som vandrede over den klare himmel over staterne
på De Store Sletter.
Tidsskriftet »TRUE«, der ikke var nogen forsvarer af Pentagon
21 9

censuren, bragte sine millioner af læsere en artikel om den store
regeringsbestræbelse for at afsløre tyngdekraftens hemmeligheder i det
håb at kunne efter. ligne de uidentificerede flyvende objekters
karakteristiske flugt og fremdrivningsmåde. Og januar 1966 udgaven
af idsskriftet »POPULAR SCIENCE« bragte en artikel af den berømte
skribent MacKinlay Kantor, der er vinder af en Pulitzer pris for sin bog
Andersonville. I »POPULAR SCIENCE« artiklen beskriver Mr. Kantor
sin egen observation af en UFO. I artiklen rapporterer Kantor en sam
tale, han havde med general Curtis LeMay, medens han skrev sin bog
Mission with LeMay sidst i 1964. LeMay udtalte:
”Mange af mysterieme kunne bortforklares som vejrballoner,
stjerner, reflekterende lys og alle slags mærkværdigheder. Jeg har ikke
til hensigt at sige om de ikke afsluttede og uforklarede eller uforklarlige
tilfælde, at de virkelig var flyvende objekter. Alt, hvad jeg kan sige, er,
at man ikke kunne finde naturlige fænomener, der kunne forklare
dem...”
”Gentager: Der var tilfælde, som vi ikke kunne forklare.”
Bemærk venligst, at i henhold til de censurregulativer, som
forsvarsministeriet havde udsendt, var det ikke luftvåbnet tilladt at
fremsætte nogen offentlig erklæring om disse tilfælde, som det
indrømmede ikke at kunne forklare.
På tryk begyndte UFOerne året 1966 under de bedste varsler med
artikleme i tidsskriftet »TRUE« og »POPULAR SCIENCE«.
Det var faktisk kun begyndelsen. I det mindste en UFO opførte et
onemanshow to aftener i træk, den 11. og 12. januar 1966, over og
omkring et udstrakt tilfrosset reservoir inden for en afstand af 80 km
fra. New York City  og i nærværelse a.f hundreder af vidner.
»NEW ARK NEWS« dækkede historien i sin udgave den 16. janua.r
under overskriften: UFO IAGTIAGET VED WANAQUE  FLYVENDE
TALLERKEN RETTER SØGELYS MOD RAMAPO OMRÅDET.
”Af Cecelia King, korresponderende redaktør Wanaque  Et
Uidentificeret Flyvende Objekt  'meget hvidt, meget klart og meget
større end en stjerne'  svævede stille over det forbavsede RAMAPO (N.
J.) område i flere timer i aftes.
Hundreder af øjenvidner i en omkreds af 30 km bevidnede at have
set en flyvende tallerken, først i Oakland, senere over Wanaque
reservoiret, hvor det stod stille længst og derpå over Lakelands
regionale højskole, og til slut over Houdaille grusgraven i Haskell.
Derfra syntes det at bevæge sig mod sydøst i retning af Pines Lake i
Wayne og derpå pludselig forsvinde.”
Borgmester Harry Wolfe i Wanaque blev af politiet underrettet om,
at en UFO kredsede over Raymond dæmningen, som inddæmmer
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vandet i Wanaque reservoiret. Borgmesteren og hans fjortenårige søn
Billy kørte straks til reservoiret og var ledsaget af to byrådsmedlemmer
fra Wanaque, Arthur Barton og Warren Hagstrom. De fik øje på
objektet, så snart de stod ud af bilen  det var en glødende genstand,
som fløj langsomt og meget lavt over det tilfrosne reservoir. Byens
embedsmænd og politi, som også var til stede, anslog, at genstanden
var et sted mellem en og tre meter i diameter. De var alle enige om, at
det ikke funklede eller glimtede ligesom en stjerne; men at det var en
fast klar tingest, som skiftede farve fra hvidt over rødt til grønt og
tilbage til hvidt.
»NEW ARK NEWS« rapporterede, at New Jersey politiposten i
Pompton Lakes druknede i opkald fra mange personer i dette område,
som berettede om et mærkeligt lys på himlen. Officeren på posten
sendte en radiomeddelelse til Wanaque politistationen og fortalte
officer Joe Cisco, at mange mennesker rapporterede en flyvende
tallerken, som bevægede sig ned mod Wanaque reservoiret.
Cisco sendte hurtigt besked til patruljebetjent George Dykman ved
reservoiret, og endnu mens han var i færd med at give Dykman
beskeden, løb en gruppe teenagere hen til Dykmans bil og råbte til
ham, at han skulle komme ud og kigge på genstanden, som kom hen
over søen.
Dykman stirrede med åben mund sammen med Michael Sloat, 16 år,
og Peter Melegrae, 15 år, og få sekunder senere sluttede civilfor
svarslederen Bentley Spencer og hans assistent Richard Vrooman sig
til dem. 'Hvad i alverden er det?' udbrød Dykman. 'Jeg har aldrig før i
mit liv set noget lignende!'
Spencer skyndte sig til toppen af den 450 meter lange Raymond
dæmning sammen med funktionæren Fred Steines. Fra dette
udkigspunkt meddelte han senere, at han kunne se 'udladninger af lys,
der skød nedad, som blev de tiltrukket af vandet'. Han sagde, at det så
ud som 'stråler, der blev udsendt fra et koøje'.”
Medens gruppen på dæmningen iagttog dette mærkelige objekts
sælsomme runddans, stod politiløjtnant George Destito ved
indgangsportene til området og afviste sværme af fodgængere og i
snesevis af automobiler, som kørte ind i området for at betragte synet…
”Tallerkenen svævede over dæmningen i ca. 2 timer, før den steg og
forsvandt ud af syne,” siger »NEW ARK NEWS«. ”Den viste sig atter
over Lakelands regionale højskole i Midvale afsnittet af valgkredsen.
En sværm af fotografer samledes på stedet; men det mystiske objekt
forsvandt, før de kunne tage billeder. Det sidste gode kig på det fik man
på Highland Avenue, hvor mænd fra det frivillige brandkorps
afbrændte juletræer i Houdaille sandgraven.”
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Kort før kl. 2 den følgende morgen sendte Wanaque politiofficererne
Joseph Cisco og David Cisco radiomelding tilbage om, at genstanden
var vendt tilbage og pilede rundt over reservoiret, og at de iagttog dens
krumspring gennem kikkert.
Dette var ikke blot den første større observation i 1966; men den
havde to andre bemærkelsesværdige aspekter: Påfølgende avis
beretninger fortalte, at da reservoirpolitiet gik ud på den frosne
overflade på det område, hvor UFOen ifølge rapporterne havde sendt
lysglimtene ned, fandt de ifølge lokale avisberetninger uforklarlige
huller og vandpytter ovenpå isen. (NICAP rapporterer, at hullerne og
vandpytterne skyldes en mistolkning af en erklæring, hvoraf det
fremgik, at nogle af vidnerne så lysene reflekteret af vand på isen,
hvilket ikke nødvendigvis var en følge af UFOens tilstedeværelse.  F.
E.). Det ville imidlertid ikke være kommet som nogen overraskelse, om
vandet havde været en følge af UFOens nærværelse, eftersom der har
været i hundredvis af rapporter, hvor de udtalte varmeeffekter fra
UFOerne er blevet vel dokumenterede.
Et andet interessant aspekt ved Wanaque tilfældet er dette:
Officererne Jack Wardlaw og Charles Theodera beskrev UFOen som
”afgjort skiveformet, og set under visse vinkler, ægformet.” En
talsmand for Stewart luftbasen ved Newburgh, New York, fortalte de
officerer og embedsmænd, som havde indberettet tilfældet, at de ikke
havde set andet end ”en helikopter med et klart lys.”
Langt om længe forklarede luftvåbnet et ægformet objekt med et
ægformet svar.
Næste dag indrømmede luftvåbnet imidlertid, at der ikke havde
været nogen helikopter i det område på dette tidspunkt. Major Donald
Sherman ved Stewart AFB indrømmede over for journalisterne, at
helikopter ”forklaringen”, der var fremkommet aftenen i forvejen,
havde savnet grundlag. Majoren kunne fortælle dem, hvad UFOen
IKKE var. Han nægtede at spekulere over, hvad det kunne have været.
En uge senere ”forklarede” Pentagon, at de objekter, der var blevet
set over Wanaque, blot var planeterne Venus og Jupiter! Hvis dette var
tilfældet, er dette måske den eneste lejlighed, ved hvilken disse to
planeter nogen sinde er kommet noget New Jersey reservoir så nær
som seks meter.
Efter mere end 19 års forløb er UFOerne hos os i et større antal end
nogen sinde.
Langt om længe forlanger den amerikanske presse og den
amerikanske offentlighed at vide, hvad forsvarsdepartementet ved om
disse mærkelige fartøjer og deres mærkelige piloter.
Forsvarsdepartementet klynger sig stædigt til sin politik med at
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foregive at ignorere et problem, som det i virkeligheden betragter som
meget alvorligt.
Dagen for gådens løsning kan ikke være langt borte. Tidspunktet
kan indtræffe, før vi aner det. Troværdige iagttagere har rapporteret
disse objekter i luften, i og på vandet og nede på jorden. Vi har set ob
jekterne gennemgå forskellige forandringer i form, øjensynligt
konstruktionsforandringer. De har besøgt alle menneskets vigtige
militære, kommunikations, kraft og transportstationer. De har
demonstreret flyveegenskaber, der ligger langt ud over, hvad noget
fartøj i menneskets tjeneste kan præstere. Og de har vist evnen  og
undertiden den åbenbare tilbøjelighed  til at forstyrre eller at forhindre
funktioneringen af vore elektriske og elektroniske systemer. De
Uidentificerede Flyvende Objekter har udviklet et program med
sensationelle tilsynekomster, der er fulgt øjeblikkeligt efter ethvert af
vore større fremskridt i rumfarten. Dette begyndte med de sovjetiske
rumopsendelser sidst i 1957 og har fortsat indtil i dag. Bevismaterialet
viser, at de har nærmet sig både sovjetiske og amerikanske rumkapsler
og lejlighedsvis fulgt dem. Nogen derude er interesseret.
Et omhyggeligt studium af bevismassen tyder på, at der er et afgjort
formål med de rapporterede landinger af UFOer på øde steder som
sumpe og ørkener: Det er overvejende sandsynligt, at de foretager
eftersyn eller reparationer af fartøjet eller dets mekanisme. Ved at
lande i områder, der kun sjældent besøges af mennesket, kunne sådant
arbejde udføres med liden eller ingen hindring. Vi antager, at vi ville
handle på samme made hvis vi skulle møde de samme tilstande, når vi
besøger andre planeter. Hvis de konklusioner, som videnskabs
mændene i NICAP er kommet til, er korrekte, så er vi sandsynligvis
vidner til den sjette fase af et syvfaset UFOprogram  tilsynekomsten
over for det størst mulige antal mennesker for at demonstrere både
UFOernes nærværelse og mangel på fjendtlighed. Og hvis sidste
sommers masseobservationer var den sjette fase  eller en større del
deraf  så kan den syvende fase, der er kendt af militæret under
betegnelsen ”Åbenlys Landing” eller velovervejet kontakt, ikke være
langt borte. Hvis vi virkelig er kommet gennem seks faser i løbet af 19
år  så kunne slutfasen synes at skulle komme i løbet af de næste to
eller tre år  selv om den kunne indtræffe i morgen.
Hvad disse ting er, hvor de kommer fra, og hvorfor de i det hele
taget kommer her, er spørgsmål, som jeg tvivler på, at nogen evner at
besvare.
Det er min personlige tro, at den dag ikke er så fjern, da disse
spørgsmål vil blive besvaret for os.
Jeg ser ingen grund til at frygte afsløringen, hvordan den så end
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bliver. Jeg føler, ganske som General Douglas MacArthur udtrykte det,
at kontakten med intelligente væsener et eller andet sted fra i
Universet vil blive den menneskelige races største oplevelse.
Tiden vil vise det.
Uidentificerede Flyvende Objekter  der undertiden er
blevet overfladisk behandlet af pressen, og som man har
hentydet til under navnet ”flyvende tallerkener”  skal
identificeres hurtigt og nøjagtigt som en alvorlig sag for
luftvåbnet i ZI (Indre Zone). Som AFR 2002 påpeger, er
luftvåbnets bekymring i henseende til disse observationer
trefoldig:...”
 OPERATIONS OG ØVELSES FORORDNING fra
Generalinspektøren for luftvåbnet til stationscheferne, 24.
december 1959.
”Jeg er overbevist om, at tallekenerne kommer udefra.”
Dr. Walter Reidel, kendt tysk raketekspert. »LIFE« 4.7.
1952.
”Flyvende tallerkener kommer fra fjerne verdener.”
Dr. Hermann Oberth, »American Weeekly Magazine«, 24.
okt. 1954.
”Luftvåbnet vedligeholder til stadighed en overvågning af
atmosfæren omkring Jorden med henblik på Uidentifi cerede
Flyvende Objekter.”
Chefen for luftvåbnet til stationscheferne, 15. aug. 1960.
”Hvis disse væseners intelligens lå tilstrækkelig langt over
vores, kunne de tænkes at have liden eller ingen kontakt med
os.”
Rapport fra Brookings Institution om ikkejordisk liv.
Citeret i »New York Times« den 15. dec. 1960.
”Naturligvis er de flyvende tallerkener virkelige  og de er
interplanetariske.”
Luftmarskal Lord Dowding (chefen for Royal Air Force
under den anden verdenskrig), citeret af Reuters Bureau i
august 1954.
Jeg har i lang tid været overbevist om, at de flyvende
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tallerkener er interplanetariske. Vi iagttages af væsener fra
det ydre rum.”
Albert M. Chop, vicedirektør for offentlige anliggender ved
NASA.  »TRUE«, januar 1965.
”Jeg føler, at luftvåbnet ikke har frigivet alle tilgængelige
informationer om disse Uidentificerede Flyvende Objekter.
Man kan ikke afvise så mange uangribelige kilder.”
Det ærede medlem John McCormack, formanden i
Repræsentanternes Hus, januar 1965, »True« magazine.
”Uidentificerede flyvende objekter kommer ind i vor
atmosfære med meget høje hastigheder og øjensynligt under
intelligent kontrol. Vi må uden tøven løse denne gåde.”
Kontreadmiral Delmar Fahrney, USNR, i et brev til NICAP
i 1956.
”Punta Mendota tilfældet, hvor en UFO forstyrrede vor
marine transport var kun et af 15 sådanne tilfælde, som den
argentinske flåde har indberettet siden 1963.”
Kaptajnløjtnant O. C. Pagini, specialdrådgiver for den
argentinske flådeminister i et brev til NICAP i september
1965.
”Noget, der overstiger vor forstøelse, besøger denne jord.”
Dr. Mitrovan Zverev (USSR) , Santiago, Chile.
”Vi er ikke alene i Universet!”
Professor Claudio Anguila,
observatoriet.

leder

af

Cerro

Calan

”Der er videnskabeligt bevis for, at mærkelige objekter
kredser om vor planet. Det er beklageligt, at regeringerne har
draget et hemmelighedens slør om denne sag.”
Professor Gabriel Alvial, Cerro Calan observatoriet. Zverev,
Anguila og Alvial citeret den 26. august 1965 af Reuters
Bureau.
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AFSLUTNING
Frank Edwards bog, som De nu har læst, fremkommer på et tidspunkt,
hvor pressen i mange lande har opdaget, at de i mange år ved at tro på
myndighedernes forklaringer i virkeligheden har vildledt deres læsere,
når de skrev om flyvende tallerkener.
Amerikanerne, der helt officielt har indrømmet, at de har spillet
fallit, har nu beklaget den måde, de har forvaltet undersøgelserne på, og
nedsat en kommission, bestående at 100 videnskabsmænd, som på godt
1 år på Colorado universitetet skal søge at finde fodfæste i det materiale,
som det amerikanske luftvåben har kasseret som  let forklarligt ved
konventionelle objekter og fænomener.
Medens alt dette står på, er yderst stærke aktiviteter bag kulisserne et
glædetigt faktum  det er såvel politisk, mititært, videnskabeligt,
kirkeligt som på FN plan.
Det er ydermere glædeligt at konstatere, at den udlægning af sagen,
som bl.a. Organisationen lGAP (lnternational Get Acquainted Program)
gennem åene har stået for, stadig holder, og at der fra flere sider er
forslag fremme om at tage sådanne organisationer med i drøftelserne af
de øjeblikkelige såvel som fremtidige problemer, som knytter sig til
UFOsagen.
Det er vort håb, at den skandinaviske presse fra nu af må kunne
hjælpe med til at udbrede sandheden om de såkaldte flyvende
tallerkener på en sådan måde, at de dels kan hjælpe folk til at forstå, at
de kan tale om flyvende tallerkener uden frygt for at blive til grin, dels
at de kan være sig selv bekendt den dag offentliggørelsen kommer.
H. C. PETERSEN.
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Frank Edwards bog, fremkommer på et tidspunkt, hvor pressen i
mange lande har opdaget, at de i mange år ved at tro på
myndighedernes forklaringer har vildledt deres læsere, når de skrev
om flyvende tallerkener.
Amerikanerne, der helt officielt har indrømmet, at de har spillet
fallit, har nu beklaget den måde, de har forvaltet undersøgelserne på
og nedsat en kommission, bestående af 100 videnskabsmænd, som
pågodt år på Colorado universitet skal søge at finde fodfæste i det
materiale, som det amerikanske luftvåben har kasseret som  let
forklarligt ved konventionelle objekter og fænomener.
Medens alt dette står på, er yderst stærke aktiviteter bag kulisserne
et glædeligt faktum – det er såvel politisk, militært, videnskabeligt,
kirkeligt som på FN plan.
Det er ydermere glædeligt at konstatere, at den udlægning af sagen,
som bl. a. Organisationen IGAP,(International Get Acquainted
Program) gennem årene har stået for, stadig holder, og at der fra flere
sider er forslag fremme om at tage sådanne organisationer med i
drøftelserne af de øjeblikkelige såvel som fremtidige problemer, som
knytter sig til UFOsagen.
Det er vort håb, at den skandinaviske presse fra nu af må kunne
hjælpe med til at udbrede sandheden om de såkaldte flyvende
tallerkener på en sådan måde, at de dels kan hjælpe folk til at forstå, at
de kan tale om flyvende tallerkener uden frygt for at blive til grin, dels
at dekan være sig selv bekendt den dag offentliggørelsen kommer.
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