1

Denne bog blev udgivet på engelsk i 1972 med titlen ”The UFO
Experience” og på dansk i 1974 med titlen ”UFO-dokumenteret”.
Denne e-udgave af UFO-dokumenteret, er scannet fra den danske
1974 udgave og sat op på ny i samme format, da en faksimileudgave af
bogen med dens over 250 sider ville generere en meget stor fil.
I denne e-bog er teksten kun redigeret de steder, hvor der havde indsneget sig trykfejl.
Indholdet fra den oprindelige bog afspejler den tids ufo-forskning og
holdning til ufoerne eller, som man dengang også betegnede dem, ”de
flyvende tallerkner”.
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FORORD

Gennem mine mange år som videnskabelig rådgiver for De forenede
Staters luftvåben i sager vedrørende uidentificerede, flyvende objekter,
er jeg ofte blevet (og bliver stadig væk hyppigt) bedt om at anbefale ”en
god bog om UFOer”. Meget ofte har anmodningen også været ledsaget
af bemærkninger som ”Er der virkelig noget om det?” ”Hvad er det hele
egentlig for noget - findes der noget pålideligt bevismateriale om UFOerne?” eller ”Hvor kan jeg læse noget om emnet, som ikke er skrevet af
et tossehoved?”
Almindeligvis har jeg ikke kunnet give et godt svar på sådanne
spørgsmål. Der er naturligvis mange bøger, der beskæftiger sig med
emnet. De trakterer læseren med den ene UFO-historie efter den anden, den ene mere iøjnefaldende end den anden, men der ofres kun lidt
plads til dokumentation og vurdering. Under hvilke omstændigheder
fandt den rapporterede begivenhed sted? Hvor pålidelige og hvor konsekvente var hændelsens rapportører? (alt for ofte er der kun en enkelt
rapportør). Og hvordan udvalgtes UFO-beretningerne? Meget ofte finder man tilfældige beretninger, usammenhængende og fortalt i et dårligt sprog.
Jeg håber, denne bog kan give svar på spørgsmålene fra den person,
som er interesseret i UFO-fænomenet som helhed, og som kunne tænke
sig at få det vurderet og selv at vurdere det.
Jeg har ofte spurgt mig selv, hvordan ”en god bog om UFOer” skulle
være. Hvem ville være kvalificeret til at skrive den, hvad skulle den
indeholde, og hvilke spørgsmål skulle den forsøge at besvare? Jeg besluttede at prøve at skrive en sådan bog, baseret på mine 20 års nære
tilknytning til emnet; 20 år med afhøring af mange hundrede personer
og personlige undersøgelser af næsten lige så mange tilfælde. Jeg besluttede at beskrive, hvordan førstehånds UFO-rapporter tager sig ud,
først og fremmest til glæde for dem, som har været virkelig forbløffet
over UFO-spørgsmålet, hvilke mennesker rapporterne kommer fra,
hvad de har tilfælles og hvordan emnet førhen er blevet præsenteret og
behandlet (jeg kan ærlig talt ikke sige ”studeret”).
Jeg vil imidlertid ikke vove at beskrive, hvad UFOer er, for det ved
jeg ikke; men jeg kan fastslå ud over enhver rimelig tvivl, at de ikke alle
er misopfattelser eller fupnumre. Det forholder sig jo således, at dersom
rapporter vedrører genstande, der lader sig identificere, kan disse naturligvis ikke defineres som uidentificerede, flyvende objekter. Misopfattelser af flyvemaskiner, balloner i stor højde, meteorer og blinkende
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stjerner forklarer faktisk mange af de første rapporter, men disse hører
ikke til under UFO-rapporter og skal kun behandles ganske kort i en
bog om UFOer. ”En god bog om UFOer” bør efter min mening være ærlig, uden forudfattede meninger; den bør være saglig og så veldokumenteret som muligt. Den bør imidlertid ikke være en bog, der disker

op med - eller genfortæller - UFO-historier på grund af fortælleværdien; hellere skulle den forsøge at skildre det, som folk - almindelige dagligdags mennesker med arbejde og familie - siger
de virkelig har været ude for. Disse mennesker er ikke blot navne i en telefonbog; de er personer af kød og blod, der så vidt de
selv kan bedømme, har haft oplevelser der er lige så virkelige for
dem, som det at se en bil på gaden er det for andre.
Jeg håber denne bog vil blive anbefalet Dem som ”en god bog
om UFOer”.

J. Allen Hynek
Northwestern University
Evanston, Illinois 1. januar 1972.
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Jeg er i taknemmelighedsgæld til mange mennesker for hjælp ved
udarbejdelsen af denne bog. Særlig ønsker jeg at takke professor
Thomas Goudge ved det filosofiske fakultet ved universitetet i Toronto,
for vore mange gavnlige diskussioner om emnet i udarbejdelsens tidlige
stadier, og Dr. Paul Davies, instituttet for teoretisk astronomi ved
universitetet i Cambridge, England, for frugtbare diskussioner i de
senere stadier. Dr. Harry Wood, staten Arizonas universitet, Ms. Jennie
Zeidman og Ms. Necia Apfel gennemlæste manuskriptet kritisk, og til
deres værdifulde forslag føjedes nogle fra Dr. Jacques Vallee, Stanford
universitet, og Mr. Fred Beckman fra universitetet i Chicago.
Jeg skylder tak til Mr. William Weitzel, Ms. Josephine Clark, Mr.
Ted Phillips, Mr. Warren Smith*, Mr. Raymond Fowler, Mr. Bud Ledwith og Ms. Isabel Davis for brug af materiale vedrørende UFO-tilfælde
i USA og til Mr. W. K. Allan og Mr. Brian Cannon, canadiske UFOforskere, for at have stillet materiale om canadiske UFO-tilfælde til rådighed.
Jeg er specielt taknemmelig, fordi Ms. Mary Lou Armstrong gav tilladelse til offentliggørelse af brevet med hendes opsigelse som administrativ assistent hos Dr. Condon, og til Mr. William Powers for tilladelse til at bruge dele af hans kritik af Condon-rapporten, en kritik, som
blev nægtet offentliggørelse i ”Science”.
Min hjerteligste tak til alle ovennævnte og i høj grad også til min
sekretær, Ms. Ann Larson, for hendes dygtige og gentagne renskrivning
af manuskriptet.

*) Mr. Warren Smith's observation fandt sted i Canada, se omtalen af figur 4 og
5.
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PROLOG

I en vis forstand er enhver tidsalder moden til gennembrud, til forandringer, der ikke blot var umulige, men endog skræmmende, hvis de
dukkede op på et tidligere tidspunkt. Dog forekommer der, trods menneskets anlæg for at gå på opdagelse, nedarvet i enhver epoke i menneskets historie en vis selvgodhed, som de fleste af tidsalderens befolkning
ikke synes opmærksom på. Det er en selvtilfreds uvidenhed om betydningen af endnu ukendte ting, en uvidenhed, som senere epoker ser
tilbage på med et deltagende, bedrevidende smil eller en høflig latter.
På samme måde vil gennembruddene og fremtidige verdensbegreber
rimeligvis være umulige at tænke sig til og uden tvivl forvirrende, hvis
vi kunne få et glimt af dem nu. Dog sker forandringerne rent faktisk,
når tiden er inde, og det påhviler os derfor ikke at affærdige vor tids
gådefulde fænomener med bidende spot, men alvorligt at studere dem i
håb om at kunne komme frem til tilfredsstillende forklaringer. Vi må så
at sige vove os ind i fremtiden.
UFO-fænomenet kan meget vel være et af den slags udfordrende interesseområder, selv om det ikke ser ud til at have nogen plads i vort
nuværende verdensbillede - lige så utroligt for os, som fjernsyn ville have været for Platon. Studiet af dette hyppigt rapporterede fænomen kan
måske give os et fristende glimt af fremtiden, være en strømpil.
Af og til hænder det, at forskere sanser nærværelsen af det ukendtes
uhåndgribelige og frygtindgydende rige. Sir Isaac Newton, en af de største videnskabsmænd, der nogen sinde har levet, oplevede dette:
Jeg ved ikke, hvordan verden opfatter mig; men i mine egne øjne er
jeg blot en dreng, der leger på stranden og morer mig, og som nu og da
finder en glattere sten eller en smukkere muslingeskal end sædvanligt,
mens sandhedens store hav ligger helt upåagtet foran mig.

Ofte fornemmer filosoffer lettere det nuværendes begrænsninger end
forskere, opslugte som de sidstnævnte er af deres øjeblikkelige problemer. Filosoffen William James påpegede skarpt sin tids (1895) indskrænkede synspunkter i det ”etablerede samfund”, især som de manifesterede sig blandt hans kolleger ved Harvard:
I den menneskelige natur findes en rodfæstet naturalistisk og materialistisk indstilling, som kun giver adgang for kendsgerninger, der er
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umiddelbart håndgribelige. For denne indstilling er det fænomen, der
kaldes ”videnskab”, idolet. Svaghed for ordet ”videnskabsmænd” er et af
kendetegnene på dens tilbedere; og den skiller sig hurtigt af med enhver
modsat opfattelse ved at kalde den ”uvidenskabelig”. Det må tilstås, at
der findes en rimelig undskyldning for dette. Videnskaben har gjort så
enorme fremskridt i de sidste 300 år... at det ikke er så mærkeligt, hvis
de, der tilbeder videnskaben, taber hovedet. Her på universitetet har jeg
således hørt mere end en lærer sige, at videnskaben allerede har fundet
frem til alle sandhedens grundlæggende begreber, og at fremtiden kun
skal udfylde detaljerne i billedet. Men den ringeste overvejelse med hensyn til tingenes virkelige tilstand vil være tilstrækkeligt til at vise, hvor
barbariske sådanne forestillinger er. De viser en sådan mangel på videnskabelig forestillingsevne, at det er svært at se, hvordan et menneske,
der aktivt arbejder til fremme for en eller anden gren inden for videnskaben, kan fremkomme med så enfoldig en udtalelse. Tænk på, hvor mange
fuldstændig nye videnskabelige begreber, der er opstået i vor generation,
hvor mange nye problemer, der er formuleret, som man aldrig tidligere
har tænkt på, og kast så et blik på, hvor kort videnskabens karriere har
været. Er det sandsynligt, at en så hastigt opvokset viden som vor, er i
stand til at repræsentere mere end det ubetydeligste glimt af, hvad universet virkelig har at byde på, når det bliver tilstrækkeligt forstået? Nej!
Vor videnskab er kun en dråbe, vor uvidenhed et hav. Et er i hvert fald
sikkert: vor nuværende naturlige videns verden er en del af en eller anden større verden, hvis øvrige værdier vi på dette tidspunkt ikke kan
danne os noget positivt begreb om.

Tre fjerdedele af et århundrede er gået siden William James rettede
den sønderlemmende kritik mod sine kolleger ved Harvard; tiden har
fuldt ud retfærdiggjort ham. Skønt han næppe kan have anet det, skulle 1895 blive det første af de ”tredive år, der rystede fysikken”, hvor relativitet, kvantemekanik og mange dertil knyttede nye begreber totalt
ændrede den klassiske fysiks læresætninger, som var accepteret af alle
fysikere som selve grundlaget for det fysiske univers. Væksten i vor viden og teknologi har været betydelig, og dog må vi sige - medmindre vi
da er både snæversynede og ubeskriveligt selvglade - at vor uvidenhed
stadig er et hav.
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I. del
UFO-fænomenet
INTRODUKTION: EN USKYLDIG I UFO-LAND
Efter 22 år som ”forvalter” af UFO-problemet lukkede luftvåbnet sit
”Project Blue Book”, navnet på hovedparten af dets UFO-undersøgelsesprogram. Oprindeligt blev det kaldt ”Project Sign” og oprettet i september 1947. Den 11. februar 1949 blev det til ”Project Grudge”; derefter fra
sommeren 1951 til slutningen af 1969 blev det kaldt ”Project Blue
Book”. Kodenavne formodes ikke at have nogen speciel betydning, men
læseren kan jo lægge i dem, hvad han vil.
I denne periode havde projektet til huse på Wright-Patterson Air
Force base i Dayton, Ohio, først som en afdeling af Air Technical Intelligence Center (ATIC) (Flyveteknisk efterretningskontor) og senere under
Foreign Technology Division (FTD) (Afdelingen for udenlandsk teknologi). Luftvåbnets formelle offentlige forbindelse med UFO-problemet
endte i december 1969, da Air Force ministeren Robert C. Seamans officielt lukkede Project Blue Book, hovedsageligt efter anbefaling fra Condon-rapporten, som med støtte fra luftvåbnet udarbejdedes af en videnskabelig gruppe fra universitetet i Colorado under ledelse af Dr. E. U.
Condon.
I min tilknytning til UFO-fænomenet, var jeg noget i retning af den
berømte ”uskyldige tilskuer, som blev skudt”. Project Sign behøvede en
astronom til at frasortere indlysende tilfælde af astronomiske fænomener - meteorer, planeter, blinkende stjerner og andre naturlige forekomster, der kunne give anledning til de rapporter om flyvende tallerkener,
der dengang blev modtaget, og det faldt naturligt at vælge mig. Jeg var
dengang direktør for McMillin observatoriet ved universitetet i staten
Ohio og som sådan den professionelle astronom, der var nærmest for.
Før jeg indledte mit samarbejde med luftvåbnet, havde jeg sammen
med mine videnskabelige kolleger fået mig mangen en hjertelig latter
over den ”psykologiske efterkrigsmani” for flyvende tallerkener, som
syntes at feje henover landet, og over naiviteten og lettroenheden hos de
af vore medmennesker, der lod sig narre af den slags indlysende ”sludder”. Det var derfor nærmest for spøg, jeg accepterede invitationen til at
se nærmere på rapporterne over de flyvende tallerkener - de hed ”flyvende tallerkener” dengang. Jeg havde også en følelse af, at jeg måske
kunne gøre nytte ved at hjælpe med til at udrydde ”uvidenskabeligheden”. Når alt kom til alt, var dette så ikke en strålende lejlighed til at
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demonstrere over for offentligheden, hvordan den videnskabelige metode virker, hvordan den videnskabelige metodes upersonlige og upartiske logik (jeg glemte i øjeblikket meget belejligt min egen partiskhed)
kunne tages i anvendelse for at påvise, at flyvende tallerkener var hjernespind? Skønt mange af mine kolleger ved universitetet så skævt til
min forbindelse med en så ”uvidenskabelig” aktivitet, følte jeg mig sikker. Jeg havde rigelig støtte bag mig; som astronom var jeg blevet inviteret til at undersøge emnet.
Sådan var min start og min holdning dengang. Imidlertid fik jeg aldrig lejlighed til at demonstrere over for offentligheden, hvordan den videnskabelige metode virker, ved at anvende den over for rapporterne
over de flyvende tallerkener. Mens jeg stadig arbejdede på min rapport
for Project Sign, ændredes det til Project Grudge, og Pentagon begyndte
at behandle emnet med spidsfindig latterliggørelse. Dertil kom, at skønt
mange UFO-rapporter ikke var militært klassificerede, var de dog på
ingen måde tilgængelige for offentlig undersøgelse. Sådanne restriktioner forhindrede effektivt, at man kunne give offentligheden indblik i
resultaterne af undersøgelser af de flyvende tallerkener, endsige i selve
undersøgelsesprocessen. Offentligheden fik kun udleveret slutresultaterne - i gådefulde pressemeddelelser, der i det store og hele lod spørgsmålene ubesvarede og bevirkede, at offentligheden fik et ufordelagtigt
indtryk af luftvåbnets videnskabelige standard.
Jeg spillede praktisk taget ingen rolle i Project Grudge, og det var
ikke før efter Project Blue Book's oprettelse under kaptajn Ruppelt i
1952, jeg igen blev videnskabelig konsulent i UFO-sager. Skønt min ho
vedopgave var at være astronomisk rådgiver, tog jeg mig af alle tilfælde, efterhånden som de indløb, og gennemgik hver måned de aktuelle
rapporter. På den måde blev jeg opmærksom på nogle meget interessante sager, der som regel var begravet i et sandt vildnis af nonsensrapporter. Lukningen af Project Blue Book bevirkede, at jeg følte mig endnu
mere forpligtet til at fremlægge mine, mange gange forbløffende, erfaringer med UFO-problemet og med luftvåbnet gennem en periode på
mere end 20 år. Nu føler jeg mig som noget i retning af en rejsende, som
er vendt hjem fra en lang ekspedition gennem uudforskede, fremmede
og eksotiske lande, og som nu føler det som sin pligt at nedfælde en beretning om sine rejser og om de ”indfødtes” sælsomme skikke og krumspring i det fremmede land, til glæde for dem, der blev hjemme. I de
sidste 20 år har der været en overflod af bøger og artikler om UFOer og
flyvende tallerkener; men jeg har ikke ydet mit bidrag til denne litterære flod med undtagelse af et par artikler. Det er sandelig ikke mit ønske
blot at tilføje ”endnu en bog” til dyngen. Men det er mit håb, at dette
værk vil blive et positivt bidrag til et alvorligt studium af dette emne. I
hvert fald har jeg oplevet sagen indefra, eftersom jeg ”tilfældigvis var
ved hånden”, da luftvåbnet skulle bruge en astronom til hjælp ved undersøgelsen af den hurtigt voksende dynge af UFO-rapporter. Jeg har
haft lejlighed til at læse og studere alle rapporter i Blue Book arkiver12

ne, at interviewe mange hundrede vidner - rapportører af UFO-oplevelser - og endog til flere gange at vidne over for grupper fra Kongressen,
som udtrykte stor interesse for krumspringene hos de indfødte fra UFO
-land.
Jeg er tit blevet spurgt, om jeg selv har haft en ”UFO-oplevelse”.
Svaret er nej, hvis jeg anvender de kriterier, jeg hævder er nødvendige;
disse vil blive beskrevet i et senere kapitel. Ved to forskellige lejligheder i de sidste 20 år har jeg set henholdsvis et objekt og et lys, som
jeg ikke umiddelbart kunne forklare; men eftersom der findes en mulig,
omend ikke særlig sandsynlig, naturlig forklaring, falder disse to oplevelser ikke inden for definitionen på UFOer, som den anvendes i denne
bog. Jeg har aldrig oplevet en ”nærobservation” (kapitel 4) og ville formentlig ikke have rapporteret det, hvis jeg havde, medmindre jeg havde adskillige hæderlige vidner, men dette overrasker mig ikke. Statistikken viser, at sådanne observationer er meget usædvanlige, og de
kan måske sammenlignes med iagttagelsen af en umådelig sjælden eller unavngiven fugleart (og hvordan ville De bevise, at De på en tur
gennem bjerge og skove havde iagttaget en californisk kondor?), dog
ikke så usædvanlig som fundet af ”den blå fisk” i oceanets dybder. Min
UFO-erfaring er andenhånds, udelukkende observeret gennem andres
øjne. De indfødte i UFO-land er rapporterne og de personer, der har
afgivet disse rapporter. De er begge værd at diskutere.
For at skabe klarhed, medtager jeg en liste over de udtryk, som almindeligvis bruges ved beskrivelsen af UFOer og som også anvendes i
denne bog:
UFO-rapport - erklæring fra en eller flere personer, der anses for
pålidelige og psykologisk normale efter almindelig accepteret målestok,
som beskriver en personlig observation, med eller uden tekniske hjælpemidler, af et objekt eller et lys på himlen eller på jorden, og/eller dets
formodede fysiske virkninger, der ikke kan føres tilbage til nogen kendt
fysisk begivenhed, genstand eller proces, og ej heller til nogen psykologisk begivenhed eller proces.
UFO-oplevelse - indholdet af en UFO-rapport.
UFO-fænomen - UFO-rapport og UFO-oplevelse taget under et.
UFO - det eksisterende modstykke, hvis der er noget, til UFO-fænomenet; d.v.s. det, som hvis det eksisterer, eksisterer i sig selv, helt uaf
hængigt af UFO-fænomenet. Spørgsmålet om eksistensen hviler ikke
på en a priori afgørelse, men på en afgørelse ved udforskning. Hvis udforskningen tyder på eksistens, kan denne klasse omfatte:
(a) Hidtil uopdagede rum-tidsforhold, der er forenelige med de fysiske love men kræver en ekstraordinær forklaring.
(b) Hidtil uopdagede rum-tidsforhold, der er forenelige med hidtil
uformulerede, fysiske love.
(c) Hidtil uopdagede forhold, ikke i rummet, der kræver en ikke
fysisk forklaring. Hvis det er tilfældet, kan disse være enten enestående produkter af individuel eller forenet mental virksomhed, der er for13

enelige med kendte eller ukendte psykologiske love, eller noget helt forskelligt fra noget af det ovennævnte.
(Nye) empiriske observationer - enhver erfaring, som er oplevet di
rekte gennem eller ved hjælp af et eller flere menneskelige sanseorganer, som kan beskrives i en rapport og som kan give os oplysning om,
hvad der eksisterer i sig selv, helt uafhængigt af, om det bliver oplevet
således. En ny, empirisk observation er en af den slags oplevelser, der
betragtes i forhold til en eksisterende informationsmængde (f. eks. en
videnskabelig teori eller teorier), og ikke kan tilpasses denne uden at

sidstnævnte bliver revideret eller forandret på fundamental vis.
Flyvende tallerkener - det oprindelig journalistiske udtryk for UFO-

er. I sin lange historie er udtrykket dog anvendt meget frit og med stor
forvirring. For nogle betyder det et materielt fartøj, der kan flyve i det
interstellare rum og transportere ujordiske intelligensvæsener til Jorden. For andre betyder det enhver rapport om en tilsyneladende usandsynlig iagttagelse på himlen eller på jorden, selv om denne næsten afgjort skyldes en misopfattelse af en normal genstand eller begivenhed.
For andre igen (sædvanligvis medlemmer af ”flyvende tallerken kulter”
eller grupper af ”sande troende”) betegner det besøg på Jorden af sædvanligvis venlige væsener, hvis angivne formål er at aflevere budskaber
af ”kosmisk vigtighed” (almindeligvis til relativt få udvalgte og begunstigede personer - og næsten ufravigeligt uden vidner). Disse udvalgte
modtagere har som regel gentagne kontaktoplevelser med nye budskaber. Meddelelsen af sådanne budskaber til villige og ukritiske sande
troende fører på sin side hyppigt til dannelsen af en flyvende tallerken
kult med ”meddeleren” eller ”kontaktpersonen” som den villige og selvfølgelige kultleder. Skønt der er forholdsvis få af dem, har sådanne flyvende tallerken forkæmpere ved deres irrationelle handlinger haft stor
virkning på den offentlige meningsdannelse - undertiden også på holdningen hos lærde mænd, som f. eks. Dr. Condon og nogle af hans fæller.
Det er ganske indlysende, at flyvende tallerkener, hvad enten de
defineres som ujordiske fartøjer, misopfattelser eller højst missionsprægede overbringere af kosmisk viden til ”kontaktpersoner”, ikke dækker begrebet UFOer, da alle disse definitioner på forhånd antager noget
om de flyvende tallerkeners oprindelse og natur.
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1
Videnskabens latter
Jeg kender månen og stjernerne, og jeg kender stjerneskud. Jeg er ikke
en ung mand. Jeg har været født i mange år. Jeg har set på himlen hele
mit liv. Men jeg har aldrig set noget som dette før. Du er en hvid mand.
Kan du sige mig, hvad det er?
- Papuansk medlem af landsbyråd.
Under en aftenreception i sommeren 1968 med flere hundrede astronomer i Victoria, British Columbia, spredtes det rygte, at man lige uden
for hallen havde observeret mærkeligt manøvrerende lys - UFOer. Nyheden mødtes med ligegyldige drillerier og den fnisende lyd, der ofte
ledsager en pinlig situation. Ikke en astronom vovede sig udenfor i sommernatten for selv at se.
Erwin Schrödinger, dr. phil. og pioner inden for kvantemekanik,
skriver: ”Det første man må kræve af en forsker er, at han er nysgerrig.
Han må være i stand til at blive forbavset og være ivrig efter at udforske.”1) Den videnskabelige verden har sandelig ikke været ”ivrig efter at
udforske” med hensyn til UFO-fænomenet og har ikke udtrykt nogen
tilbøjelighed til forbavselse. Den næsten enerådende holdning hos videnskaben har været demonstrativt negativ. Det synes som om reaktionen i sandhed har stået i et ganske urimeligt forhold til stimulus. Den
følelsesmæssigt ladede, i høj grad overdrevne reaktion, videnskabsmændene almindeligvis har udvist, så snart UFOer kom på tale, kunne have
betydelig interesse for psykologer.
Sådanne reaktioner har været interessante at iagttage. Jeg har været til stede ved mange videnskabelige møder, både formelle og uformelle, hvor emnet UFOer er bragt på bane, enten tilfældigt eller undertiden
”troskyldigt” af mig for at iagttage reaktionen. Jeg har moret mig over
således at sætte lus i skindpelsen, for reaktionen har absolut ikke været
i overensstemmelse med den modne videnskabsmands traditionelle
”veje og måle” holdning. Hyppigt har reaktionen lignet det, der sker, når
en gruppe børn iagttager en filmscene, hvori der forekommer særlig ømhed eller patos, som de ikke er gamle nok til se: man fniser og vrider sig
som forsvar mod noget, man endnu ikke kan forstå. Det forekommer
mig, at sådanne reaktioner hos modne forskere udtrykker mere end
medlidenhed med de uoplyste. Måske er det udtryk for en dybtliggende
usikkerhed eller frygt.
Det er nødvendigt her at dele videnskabsmændene i to forskellige
klasser efter deres reaktioner, når de konfronteres med UFO-emnet: (1)
de forskere, som behandler UFO-fænomenet med spot og foragt, som
nægter endog at studere det og som på stående fod afviser emnet; og (2)
de forskere som hævder - eller som kommer til den antagelse efter deres
undersøgelser - at der er stor sandsynlighed for, at UFOerne er rent
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psykologiske fænomener, det vil sige alene opstået ved et individs eller
en gruppes mentale virksomhed. (Ingen videnskabsmand, som studerer
emnet objektivt, kan i længden påstå, at UFOer blot er et produkt af
simpel misidentifikation af normale objekter og begivenheder).
Sidstnævnte gruppes synspunkter berettiger til alvorlig og videnskabelig debat, for forskerne har gjort sig den ulejlighed at undersøge problemet og bør derfor høres. Førstnævnte gruppes synspunkter opfylder
ikke betingelserne for videnskabelig debat, da oplysningerne ikke er
blevet undersøgt. Videnskabsmænd med stor anseelse har rejst landet
rundt og talt imod UFO-fænomenet og har nægtet at besvare spørgsmål
fra tilhørerne, mens de stolt har understreget, at de ikke har gjort sig
den ulejlighed at undersøge ”alt det sludder”. Denne moderne hekseforfølgelse, modsætningen af, hvad den videnskabelige holdning står for, er
i sig selv et fænomen, der er et studium værd. Hvis ”hele denne UFOsag er noget vås”, hvorfor så denne voldsomme reaktion fra etablerede
og højt respekterede videnskabsmænd? Er det en ubevidst reaktion på
en udfordring, de ikke er beredt til at acceptere?
Thomas Goudge, en velkendt canadisk videnskabsfilosof, skriver:
”En af de mest interessante facetter ved UFO-spørgsmålet er efter min
mening forbindelsen med problemerne omkring forskningens fremskridt. Stort set vil jeg mene, at en nødvendig betingelse for videnskabelige fremskridt må være hensyntagen til (1) fuldstændig nye empiriske
observationer og (2) nye begrebsrammer, indbefattet nye grundbegreber
og nye love.”2)
Goudge fremhæver, at ethvert vellykket begrebssystem ned gennem
historien, iberegnet det tyvende århundredes fysik, fungerer som noget
etableret, som er tilbøjeligt til ikke at ville anerkende nye empiriske observationer (medmindre de er udviklet direkte inden for den pågældende begrebsramme). Således var f. eks. de fleste fysikere i begyndelsen
uvillige til at anerkende nu accepterede teorier vedrørende meteoritter,
fossiler, blodcirkulation, bakterier og, i vor tid, kuglelyn.
”For”, fortsætter Goudge, ”hvis de nye observationer indlemmes i det
etablerede system inden for den bestående begrebsramme, indebærer
det, at de empiriske observationer ikke er fuldstændig nye…” For eksempel var forskerne engang villige til at indrømme meteoritternes eksistens, ikke som sten fra himlen, men som sten, der var ramt af lynet.
Denne teori tillod indlemmelse af et nyt fænomen i den accepterede opfattelse af den fysiske verden omkring dem. De kunne ikke gå med til,
at meteoritterne kom fra rummet. ”Derfor det nuværende etablerede
synspunkt”, konkluderer Goudge, ”at UFO-fænomenet enten ikke er
virkelige videnskabelige kendsgerninger (i hvert fald ikke noget af interesse for fysikere) eller også er det kun fejlfortolkninger af kendte objekter, begivenheder o.s.v. Dette standpunkt er i høj grad at afvise en nødvendig betingelse for videnskabelige fremskridt.”
Udtrykket ”fuldstændig nye empiriske observationer” er centralt for
hele UFO-problemet. Enten repræsenterer UFO-observationer fuld16

stændig nye empiriske observationer - det vil sige nye i den forstand, at
de ikke umiddelbart falder på plads inden for den nuværende videnskabelige ramme - eller også er de simpelthen misopfattelser og misidentifikationer. Det er slet ikke indlysende, hvilken gruppe UFOerne
tilhører, undtagen for de forskere, som trods alt nægter at affærdige
emnet uden overvejelse.
Det er sandsynligt, at mange forskere ville have ofret UFO-problemet alvorlig opmærksomhed, hvis de var blevet gjort bekendt med,
hvad det indeholder. Uheldigvis var de få videnskabsmænd, som gerne
ville informeres om emnet, henvist til at indhente oplysninger fra pressen, fra sensationsprægede artikler og fra kulørte hæfter, der beskæftiger sig mest med stof inden for områder som eventyr, mystik, sex og de
sensationelle aspekter inden for det okkulte. Indtil for ganske nyligt
bragte ikke et eneste videnskabeligt tidsskrift UFO-oplysninger, og dog
nåede en nyligt udsendt bibliografi over ”UFO-litteratur” af alle slags
op på 400 sider. Det kunne se ud til, at UFOerne hurtigere er blevet et
problem for bibliotekarerne end for videnskaben.
Forskerne er ikke den eneste gruppe, som har fået forkert information om UFO-dilemmaet. På grund af ”dårlig presse” har størstedelen af
offentligheden accepteret visse misforståelser om UFOerne:
Kun ”UFO-fanatikere” rapporterer UFO-observationer. Mærkeligt
nok er det næsten lige omvendt. De klareste og mest sammenhængende
UFO-rapporter kommer fra folk, som ikke har tænkt meget over emnet,
og som almindeligvis er overraskede og chokerede over deres oplevelse.
Modsat kommer der sjældent rapporter fra UFO-fanatikere og ”troende” af den kultiske art, og når der gør, kan de let frasorteres på grund
af deres usammenhængende karakter.
En fremragende videnskabsmand og forhenværende kollega, Dr.
Fred Whipple, direktør for Smithsonians astrofysiske observatorium,
som jeg arbejdede sammen med i flere år som meddirektør, var i høj
grad offer for denne misforståelse: ”Jeg vil slutte med min standardkommentar til de journalister, der spørger mig om UFOer. Mit svar er,
jeg afgiver ikke offentlige erklæringer om troen på religiøse kulter.” 3)
(Stillet over for en sådan reaktion svarede jeg blot helt korrekt: ”Det gør
jeg heller ikke.”)

UFOer bliver aldrig rapporteret af videnskabeligt uddannede personer. Tværtimod; nogle af de allerbedste rapporter er kommet fra viden
skabeligt uddannede personer. Uheldigvis offentliggøres sådanne rapporter sjældent i populær litteratur, da disse personer som regel ønsker
at undgå offentlig omtale og derfor næsten altid kræver anonymitet.

UFOer rapporteres af personer, som er upålidelige, ustabile og uden
uddannelse. Der findes rapporter, der stammer fra upålidelige perso-

ner, som også til daglig overdriver andet end UFOer, men disse personer er mest tilbøjelige til at rapportere fejlfortolkede almindelige objekter som UFOer. Det er imidlertid nemt at identificere dem som sådanne, og deres rapporter er lette at frasortere. Kun rapporter, der forbli17

ver gådefulde for personer, som på grund af deres uddannelse er i stand

til at identificere rapportens årsag (meteorer, fugle, balloner o.s.v.), tages i betragtning i denne bog som rapporter, afgivet i god tro.
Rapporter stammer undertiden fra personer uden uddannelse, men
”uden uddannelse” vil ikke nødvendigvis sige det samme som ”uden intelligens”. Folk, der undersøger flyulykker, har f. eks. erfaret, at de bedste vidner er teenagedrenge, utrænede, men også fordomsfri i deres rapport.4) I modsætning hertil overvinder dumrianer sjældent deres ind
groede modvilje mod at affatte skriftlige beretninger, og de er meget ofte ude af stand til at sammensætte en klar rapport.
Meget få rapporter kommer fra mentalt ustabile personer. Psykiateren Berthold Schwarz undersøgte 3.400 sindssygepatienter uden at finde beretninger om oplevelser i forbindelse med UFOer. 5) Deri støttes
han af mange af sine kolleger, som har fundet, at der er en næsten fuldstændig mangel på UFO-beslægtede oplevelser blandt sindssygepatienter (de har faktisk kun meget lidt eller slet ingen interesse for emnet).

UFOer er ensbetydende med ”små grønne mænd” og besøgende fra
verdensrummet. Man ved ikke, hvad UFOer er. At afvise fænomenet på

det grundlag, at UFOer ikke kan stamme fra andet end ”rumbesøgende”, er at afvise fænomenet, fordi man ud fra sine egne gode grunde
afviser en teori om fænomenets oprindelse.
Hovedformålet med denne bog er at hjælpe med til at udrydde disse
misforståelser ved at præsentere data, snarere end belærende at fremlægge en docerende udtalelse om UFOernes natur. Før vi går videre
med at studere UFO-erfaringerne, vil det hjælpe, - ja, det er faktisk helt
nødvendigt - så klart som muligt at definere, hvad udtrykket UFO står
for i hele denne bog. Det behøver ikke at blive en indviklet definition.

Vi kan definere UFOer simpelthen som den rapporterede iagttagelse
af et objekt eller lys på himlen eller på jorden, hvis udseende, bane, bevægelser og lysende adfærd ikke stemmer overens med en logisk, konventionel forklaring, og som ikke alene forekommer gådefuld for den
oprindelige observatør, men forbliver uidentificeret efter nøje granskning af alle forhåndenværende oplysninger foretaget af personer, som
har de nødvendige tekniske kvalifikationer til at kunne foretage en fornuftig identifikation, hvis en sådan er mulig.

(Der findes f. eks. flere tusinde mennesker, der ikke kender planeten
Venus, men UFO-rapporter forårsaget af dette strålende objekt på aften
eller morgenhimlen vil ikke narre en astronom).
Ved brug af denne definition, kan jeg sige kategorisk, at mit eget studium i de sidste år har tilfredsstillet mig på følgende punkter:
(1) Rapporter om UFO-observationer, der er egnede til studium, forekommer faktisk, helt bortset fra udsagn fra ”forrykte personer”, religiøse
fanatikere, kultister og UFO-entusiaster.
(2) Et stort antal fra den oprindelige bunke UFO-rapporter kan let
identificeres af kompetente personer som fejltolkninger af kendte objekter og begivenheder. Derfor må de sorteres fra forud for enhver undersø18

gelse, som har til formål at afgøre, om der eksisterer nogle fuldstændig
nye empiriske observationer.
(3) En rest af UFO-rapporter kan ikke identificeres således. De falder
måske inden for en eller flere af de følgende kategorier:
a. Rapporter, som er globale i udbredelse, kommende fra så vidt adskilte steder som det nordlige Canada, Australien, Sydamerika, Europa
og De forenede Stater;
b. Rapporter, som er afgivet af kompetente, ansvarsbevidste, psykologisk normale personer - det vil sige, fra pålidelige observatører i enhver
almindelig forstand;
c. Rapporter, som indeholder beskrivende vendinger, der som helhed
ikke kan stamme fra nogen kendt fysisk begivenhed, genstand eller proces eller nogen kendt psykologisk begivenhed eller proces;
d. Rapporter, som ikke kan oversættes til vendinger, der henviser til
kendte fysiske og/eller psykologiske begivenheder, genstande, processer
o.s.v.

I de følgende kapitler fremlægges data til støtte for disse påstande.
NOTER:
1) Schrödinger, Erwin: Nature end the Greeks. Side 55.
2) Personlig korrespondance fra Thomas Goudge til forfatteren.
3) Personlig udtalelse fra Dr. Fred Whipple til forfatteren.
4) Barlay, Stephen: The Search for Air Safety. Wm. Morrow & Co.,
Inc.: New York 1970, side 145.
5) Journal of the Medical Society af New Jersey. Årgang 66, august
1969. Siderne 460-464.
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2
De oplevede UFOer
Den oplevelse, jeg havde den 8. juni 1966 om morgenen vil jeg aldrig
glemme. Intet efter den observation har overbevist mig om, at jeg kun
troede, jeg så det, jeg så. Jeg var oprevet i uger efter den oplevelse; den
var ved at skræmme livet af mig. Jeg var en af de første kampflyvere,
der kom inden for synsvidde af tyske jetjagere under anden verdenskrig.
Air Force prøvede også, dengang at overbevise os om, at det var noget,
vi forestillede os.
- fra et personligt brev til forfatteren.
Efter mine mange års erfaring i at udspørge UFO-rapportører er en
ting sikker: jeg har ufravigeligt haft den følelse, at jeg talte med en, der
beskrev en meget virkelig begivenhed. For ham eller hende repræsenterede det en enestående oplevelse, levende og slet ikke drømmeagtig, en
hændelse, som iagttageren normalt var komplet uforberedt på - noget,
der hurtigt viste sig at være uden for vedkommendes fatteevne. For rapportøren og for alle, der var til stede ved oplevelsen, forblev begivenheden uforklaret og fænomenet uidentificeret, selv efter alvorlige forsøg på
at nå frem til en logisk forklaring. Oplevelsen havde ”realitet” som en
håndgribelig, fysisk hændelse, f. eks. på linje med opfattelsen af en bilulykke eller af en elefant i et cirkus, med undtagelse af en ting: hvor
rapportører har et fyldestgørende ordforråd til at beskrive biler og elefanter, har de næsten altid svært ved at finde ord til at beskrive deres
UFO-oplevelse.
I den tid jeg har udspurgt vidner er en vending blevet gentaget atter
og atter: ”Jeg har aldrig i mit liv set noget lignende.” Men jeg har også
konstateret, at rapportørerne af UFO-oplevelser gør deres bedste for at
beskrive og forklare deres oplevelse i almindelige vendinger. De prøver
næsten altid at finde en naturlig forklaring - selv, hvis denne forklaring
er i modstrid med kendsgerningerne. I direkte modsætning til, hvad
man ofte hører, nemlig at folk ”ser, hvad de ønsker at se”, tyder mit arbejde med pålidelige UFO-rapportører på, at de ønsker at se eller at forklare deres observationer som kendte ting. Et typisk udsagn lyder:
”Først troede jeg, det var en ulykke længere henne ad vejen - lysene lignede noget i retning af de blinkende lys oven på politibiler. Derpå blev
jeg klar over, at lysene var for højt oppe, og så tænkte jeg, det måske var
en flyver, der var ved at nødlande med motoren slået fra, eftersom jeg
ikke kunne høre en lyd. Derefter gik det op for mig, at det ikke var en
flyver.” Jeg har set denne proces med at gå fra den simple, hurtige beskrivelse og forklaring, og skridt for skridt nå frem til erkendelsen af, at
ingen konventionel beskrivelse slår til (hypotesens eskalering), alt for
ofte til at kunne skrive under på den ide, at UFO-rapportøren på grund
af indre psykiske årsager, ubevidste forestillinger eller ønsker har an20

vendt en enkel, normal stimulus (sansepåvirkning) som middel for at
udtrykke et dybtliggende indre behov. Oplevelsen er enestående for
rapportøren og virker voldsomt forbløffende; der er et uoverkommeligt
svælg mellem oplevelsen og det at være i stand til at få den til at passe
med en rationel fremstilling og forklaring.
Det er bestemt vanskeligt på stående fod at afvise oplevelser, der får
personer, som er klart vederhæftige, til i fuldt alvor at sige:
Jeg ved kun, at jeg aldrig har set noget på himlen af samme form som
det, og jeg har heller ikke set noget fly bevæge sig med så stor hastighed.1)
Det var nøjagtig som at se op på et fly, nøjagtig som om et fly stod
der; fuldstændig uden at bevæge sig og helt uden en lyd. Vi iagttog det i
omkring fem minutter - så startede genstanden med kolossal fart og for
afsted. Uden den mindste lyd.2)
RCMP (Royal Canadian Mounted Police) spurgte mig dengang, om
jeg troede, det var en helikopter oven over skyerne, der havde dette objekt hængende i et reb. Men det er den dummeste forklaring, jeg endnu
har hørt.3)

Dette er på ingen måde enestående udsagn. Snesevis af andre, samlet fra mine egne såvel som Project Blue Books arkiver, kunne fylde
dette kapitel og mange flere. Og mange af dem drejer sig om oplevelser
med mere end en deltager. Men ord alene gengiver ikke den menneskelige oplevelse, som den beskrives af en observatør. Mange gange har jeg
tænkt, ”Hvordan er det muligt at denne øjensynligt normale, rolige, ansvarlige person kan stå der og fortælle mig denne historie, tilsyneladende i fuld alvor? Kan det tænkes, det er noget, han finder på? Er han så
god en skuespiller? Og hvis det er tilfældet, i hvilken hensigt? Han må
ganske sikkert vide, at denne utrolige historie kan udlevere ham som
skydeskive for nådesløs spot.” Her er to andre reaktioner:
Jeg hørte hunden gø udenfor. Det var ikke en normal gøen, så jeg
blev til slut lidt vred på den og gik derud. Jeg bemærkede, at hestene løb
meget nervøst rundt i indhegningen. Jeg så op for at se, hvad hestene
var urolige over. Jeg så dette objekt stå i luften - omkring 120 til 150
meter over jorden. Jeg bad min ven komme ud og se, om han så det samme som jeg, eller om jeg var ved at gå fra forstanden. Denne person kom
ud, kastede et blik derop, skreg og løb ind i huset igen...
Jeg antog som en selvfølge, at det var en helt ny opfindelse og håbede
inderligt, at opfinderne var vore egne, for dette hændte under krigen.
Jeg blev enig med mig selv om ikke at fortælle nogen om min observation, før end nyheden blev almindelig kendt.

Undertiden indeholder rapporterne eller de indsamlede interviews
åbenhjertige og troskyldige bemærkninger, som ikke desto mindre bekræfter begivenhedens ”virkelighed” for vidnet. Denne kommentar kom
fra fire drenge fra Woodbury Forest School om en observation den 15.
februar 1967: ”Dette er sandhed; vi prøver ikke at gøre grin med nogen,
for det anses for en alvorlig forseelse ved denne skole.”
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Fra tre drengespejdere i Richardson, Texas: ”Mike, Craig og jeg er
drengespejdere i trop 73... og på spejderære er det ikke et fupnummer
eller en optisk illusion.”
Det er ikke let at slå følgende bemærkning i troskyldighed: ”Hvad
jeg vil sige er, at jeg ikke brugte noget fotografisk trick, for jeg ved endnu ikke, hvordan man gør…” Denne udtalelse stammer fra en rapport
om en observation i New Jersey, den 26. december 1967.
Endelig har vi denne sørgmodige appel (fra et brev til Blue Book med
beskrivelse af en observation af et cigarformet objekt den 19. januar
1967): ”Skønt jeg kun er et barn, beder jeg Dem meget om at tro mig.”
Det er ofte de periferiske bemærkninger af moden og alvorlig natur,
der understreger det livagtige i rapportørens oplevelse. Denne kommentar blev fremsat af en pilot fra Trans-Australia Airlines med ca. 11.500
flyvetimer bag sig: ”Jeg har før altid kun haft spot tilovers for disse rapporter, men jeg så det. Vi så det allesammen. Det var under intelligent
kontrol, og det var bestemt ikke et kendt luftfartøj.”4)
Det følgende er en udtalelse fra en mand, som var med på 50 kampflyvninger under den anden verdenskrig. Han har fået 5 Air Medals fra
luftvåbnet og 12 Bronce Major Battle Stars, så han er formodentlig ikke
så let at slå ud af fodslag: ”Der kom ikke en lyd, og den var så lang som
en rutemaskine, men havde ingen kendingsbogstaver... Min krop reagerede, som om jeg netop havde været ude for en fare, jeg kun var sluppet
fra med nød og næppe. Resten af dagen var jeg ude af balance.” 5)
Objekterne eller tilsynekomsterne, der beskrives, behandles senere i
enkeltheder. Her ønsker jeg blot at skildre for læseren, så godt som jeg
nu kan, den kendsgerning, at UFO-oplevelsen er en yderst virkelig
hændelse for rapportøren.
Jeg har ofte, når jeg lyttede til en livagtig fremstilling af en UFOoplevelse, tænkt: ”Men hvorfor fortæller de mig alt dette?” Det stod mig
efterhånden klart, at rapportørerne fortalte mig det, fordi de ønskede,
jeg skulle forklare dem deres oplevelse. De var blevet dybt påvirket, og
de ønskede en forklaring, der kunne passe bekvemt ind i deres verdensbillede, så de kunne blive befriet for byrden af det skræmmende ukendte. Deres skuffelse var ægte, når jeg måtte fortælle dem, at jeg ikke vidste meget mere om det, end de gjorde. Jeg vidste kun, at deres oplevelse ikke var enestående, at noget lignende var blevet berettet fra
mange dele af verden.
Skønt den ikke kan forklares - endnu - ligner UFO-oplevelsen (som
UFO defineres i denne bog) på enhver måde en virkelig begivenhed for
UFO-rapportøren og hans ledsagere. Det er vort udgangspunkt.
NOTER
1) Se bilag 1, NL-13.
2) Se bilag 1, CE 1-2.
3) Fra et interview med en kvinde fra Kenora, Canada, om hendes
observation den 30. maj 1969. Denne sag er ikke taget med under
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bilag 1, da der kun var et vidne.
4) Observation fra den 24. maj 1965. Rapporten findes ikke under
bilag 1, da forfatteren ingen personlig kontakt havde med rapportøren eller den, der undersøgte sagen.
5) Observationen fandt sted den 8. juni 1966 i Kansas, Ohio.
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3
De rapporterede UFOer
Observatørens ubestridte pålidelighed tillige med den gode sigtbarhed
på observationstidspunktet tyder på, at objekterne virkelig blev set.
Den mulige årsag til sådanne iagttagelser kan man kun gætte sig til,
der findes ingen logisk forklaring på grundlag af de forhåndenværende
oplysninger.
- fra en officiel undersøgelsesrapport udfærdiget
af en kaptajn i luftvåbnet.
Hvad kendetegner det menneske, der har en UFO-oplevelse? Er han
repræsentativ for befolkningens gennemsnit eller er han noget ”specielt”? Når man prøver at besvare sådanne spørgsmål, må man straks
tage to ting i betragtning. For det første kan man kun studere dem, som
rapporterer, at de har haft en UFO-oplevelse. Der er meget, der tyder
på, at relativt få af dem, som er ude for en sådan oplevelse, rapporterer
den. For det andet kan man selvfølgelig ikke spørge, hvilken slags personer, det er, der har UFO-oplevelser, men kun, hvilken slags personer,
der rapporterer at have set en UFO.*
Hvem er det så, der udfylder et langt spørgeskema om sådan en observation, eller skriver en klar beretning om den, med en næsten sikker
formodning om omgående latterliggørelse? Er det en charlatan, en forhekset, en psykotiker eller en ansvarlig borger, som mener, det er hans
pligt at skrive en rapport? Den eneste slags rapportører, den alvorlige
forsker behøver - burde behøve! - at tage sig af, er personer som vedkommende, der har skrevet følgende brev:
Jeg er postmester her i... og jeg har tøvet med at omtale dette emne
for postinspektøren; men efter alvorlig overvejelse føler jeg, at jeg ikke
ville være en god amerikansk borger, hvis jeg ikke stillede disse spørgsmål, ”Hvad var det for et lysende objekt, og hvor kom det fra ?”1)

En troværdig UFO-rapportør er i sin hjemegn almindelig kendt for
at være stabil og have et godt ry, samt at være vant til et ansvar familiefader med et godt job, og kendt for at være ærlig over for andre.
Det er min erfaring, at UFO-rapportører kun har lidt tilfælles, hvad
angår baggrund. De kommer fra alle samfundslag. Dog har de, foruden
et godt omdømme, ofte en udtalt tilbageholdenhed med hensyn til at

*) Af den grund er det bedre at tale om en UFO-rapportør snarere end om en
UFO-observatør; for skulle det vise sig, at UFOerne ikke er virkelige, kunne der
ikke findes UFO-observatører, men der kunne være - og er i sandhed -UFOrapportører.
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tale om deres oplevelser, i det mindste indtil de er sikre på spørgerens
oprigtighed og alvor.
Det, jeg har skrevet... er til brug for Dem i Deres forskningsarbejde...
jeg har aldrig omtalt noget af dette. Men jeg mener, De bør have disse
oplysninger i alle detaljer. Men ikke til nogen avis, ingen journalister...
Jeg gør det kun modstræbende, men på en eller anden måde føler jeg, at
De er den, jeg kan henvende mig til.2)
----Jeg har kun diskuteret denne sag med to mænd - den ene en fremstående direktør i vort område og den anden min præst. 3)
----Jeg kan fortælle Dem en ting - hvis jeg nogen sinde ser noget igen, så
siger jeg ikke et ord. Vi ringede først til politiet for at spørge, om der var
nogen, der havde rapporteret en UFO, og manden i telefonen lo så længe
og så højt, at jeg er sikker på, han må have været ved at falde ned af stolen... (avisen) kørte frem med en fordømt smart historie, der fik os allesammen til at se ud som fjolser.4)

Sådanne udtryk for forlegenhed og tøven ses hyppigt, og selve den
kendsgerning, at rapportørerne, med så godt som sikker udsigt til at
ville møde foragt, alligevel har fastholdt at ville afgive en rapport, tyder
på en ægte følelse af, at oplysningerne er af vigtighed og bør gives videre. Rapportørernes handlinger viser ligeledes, at de plages af nysgerrighed over deres oplevelser, en følelse, der ofte er så stærk, at den alene
er nok til at trodse den næsten sikre latterliggørelse.
Hvorfor lægge så stor vægt på rapportørernes karakter? Da det i de
fleste andre grene af videnskaben er elektroniske og optiske instrumenter, der forsyner os med data til analyser, er UFO-rapportørens egenskaber af altoverskyggende betydning. Inden for dette forskningsområde er UFO-rapportøren vort eneste dataindsamlings-instrument.
Inden for videnskaben er det almindelig praksis at justere sine instrumenter. Ingen astronom ville f. eks. acceptere målinger af fjerne
galaksers hastigheder, opnået ved hjælp af en ikke-justeret spektrograf.
Hvis imidlertid et sådant instrument tidligere havde givet konsekvent
gode resultater, hyppigt var blevet kontrolleret og ikke fornyligt havde
været ude for forstyrrende rystelser, vil astronomen sædvanligvis acceptere dets resultater uden yderligere kontrol.
Parallellen her er naturligvis indlysende: hvis vor UFO-rapportør
ved sine tidligere handlinger og sin optræden har udvist stor troværdighed og ansvarsfølelse, og er kendt for at være stabil og ikke ”ude af justering”, så har man ingen grund til på forhånd at mistro hans sammenhængende rapport, især hvis den er i overensstemmelse med flere
andre ”menneskelige instrumenter”, også af acceptabel pålidelighed.
Selv om der findes en mængde prøver, beregnet til at afgøre en persons sanddruhed og stabilitet, så er prøverne på grund af den etablerede videnskabs vægring ved at tage sagen alvorligt som regel ikke lettilgængelige for UFO-forskerne, skønt UFO-rapportørerne ofte selv er vil25

lige til at underkaste sig sådanne prøver (i sig selv et vigtigt punkt).
Man må derfor sædvanligvis lade sig nøje med en bedømmelse - ud fra
personens erhverv, hans familieliv, den måde, han opfylder sine forpligtelser og opfører sig på - af, hvordan hans ”troværdighedsindeks” er.
Man må afgøre, om det samlede troværdighedsindeks for en rapport,
som flere personer har bidraget til, gør materialet værd at tage i betragtning.
Taget som helhed er det det afgørende spørgsmål, om det, som rapportørerne siger hændte, også hændte i virkeligheden. Man kan lige så
vel spørge: når speedometret viser en fart på 130 km i timen, går bilen
så virkelig 130 km i timen? Kan man tro speedometret? Eller kan man
tro rapportørerne? Det menneskelige sind kan naturligvis ikke sammenlignes med et speedometer. Der er for mange historier om folk, som
har levet eksemplarisk og pludselig fået bersærkergang, begået et mord
eller et røveri eller andre handlinger af skammelig antisocial karakter.
Dog er det højst usandsynligt, at flere personer samtidigt skulle ”bryde
sammen” og begå sådan en gerning helt uden overensstemmelse med
deres karakter - eller i forening begå den ”forbrydelse” at rapportere en
UFO. Og forudsat man ikke lægger for megen vægt på den enkelte rapport, er der ingen grund til, i det mindste i første omgang, ikke at tro
dem.
”Hvorfor skulle vi ikke tro, hvad flere UFO-rapportører med stor personlig anseelse fortæller os?” er lige så gyldigt et spørgsmål som
”Hvorfor skulle vi tro dem?” Kriterierne for mistro og tro er ens. Hvilken
grund har man f. eks. til på forhånd ikke at tro følgende direkte udsagn
fra folk, der ifølge alle andre vidnesbyrd er respektable:
Jeg har kørt på den amerikanske hovedvej 285 over Kenosha passet i
over tyve år, dag og nat. Dette var min første observation af en UFO. 5)
----Vi har en forretning i vor hjemby, og folk kender os, så jeg er ikke en
af dem, der vil komme med sindssyge påstande. Jeg ved ikke, hvad det
var, vi så, men vi så noget, og det var så virkeligt, som det kunne være.
----Før De smider dette i papirkurven som endnu et forskruet brev, så
tag i betragtning, at jeg er en 51-årig matematiklærer, som aldrig har
lidt af mentale sygdomme eller er dømt for nogen forbrydelse. Jeg har
aldrig, efter hvad jeg ved, haft hallucinationer eller er blevet beskrevet
som neurotisk... jeg søger heller ikke publicity - tværtimod, for det er min
erfaring, at alle, som hævder at have set en virkelig UFO, bliver betragtet som en slags tosse. Og dog har jeg ubestrideligt og klart observeret et
indtil-nu-uforklaret, flyvende objekt.

(Dette er bare en lille prøve på typer af udsagn, jeg har lyttet til, læst
i personlige breve og fundet i officielle UFO-rapporter.)
Det er interessant som dokumentation for teorien om pålidelige vidners troværdighed at bemærke, at i de tilfælde, hvor ”falske” UFOer
forsætligt er sendt op for at prøve folks reaktioner - varmluftballoner og
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signallys kastet ud fra fly er eksempler herpå - var de resulterende
UFO-rapporter ikke alene hver gang langt færre end forsøgslederen
ventede, men af interesse snarere ved, hvad de ikke rapporterede, end
ved, hvad de rapporterede. Af og til indløber en fantasifuld UFO-rapport
som resultat af sådan en prøve, men den falder igennem ved optagelsesprøven, for den stemmer ikke med, hvad andre har rapporteret om den
samme begivenhed - ofte alene på grund af dens indre uoverensstemmelser og usammenhængende karakter.
Sådanne rapporters næsten fuldstændige mangel på tale om ”besætningsmedlemmer”, forstyrrelser af bilers tændingssystemer, landingsmærker og andre fysiske virkninger på jorden, samt de mange andre
ting, der er karakteristiske for nærobservationsrapporter, er særdeles
bemærkelsesværdig. En sammenligning mellem udsagnene fra de forskellige rapportører giver et fuldstændigt klart billede af den virkelige
begivenhed - en varmluftballon, et signallys eller et videnskabeligt eksperiment. Hændelsens varighed, ballonernes eller signallysenes bevægelsesretning og selv farverne bliver nogenlunde godt beskrevet.
Naturligvis forekommer der overdrivelser og betydelige forskelle i
fremstillingerne (men næppe større end dem, man får ved kollektive
beretninger om ildebrande, bilulykker o.s.v.); dog er man sjældent i
tvivl om, hvad der virkelig skete. Beskrivelser af ildebrande eller flyulykker fra tilsyneladende agtværdige vidner kan variere meget i detaljer, men man er aldrig i tvivl om, at det er en ildebrand eller en flyulykke og ikke et bankrøveri, der bliver beskrevet. Man får ikke kollektive
udtalelser fra flere vidner til et ”varmluftballon-UFO” om, at de så en
UFO med koøjer, antenner og ”besætningsmedlemmer”, at det bevægede sig mod vinden, brat ændrede retning og endelig fløj afsted i en vinkel på 45 grader med høj hastighed. Man bliver hurtigt klar over, hvilken faktisk begivenhed, der forårsagede dem, når man studerer den
slags rapporter.
Sandt er det, at et enkelt ikke helt pålideligt vidne af og til vil afgive
en højst fantasifuld rapport, frembragt af en øjensynligt naturlig begivenhed. Men sådanne rapporter er en advarsel om at være på vagt
over for UFO-rapporter fra enkelt-vidner; man kan aldrig være for omhyggelig, selv i tilfælde, hvor rapportøren bliver anset for pålidelig.
Således er der af alle disse årsager ingen grund til på forhånd at affærdige den slags udsagn på stående fod. Vanskeligheden ved UFOrapportør-problemet er simpelthen, at fuldstændig utrolige beskrivelser
af hændelser gives af tilsyneladende troværdige personer - ofte af flere
sådanne personer. Hvad UFO-rapportøren siger virkelig skete, er naturligvis så vanskeligt at acceptere, så utroligt vanskelig en pille at sluge,
at enhver videnskabsmand, som ikke grundigt har studeret UFO-problemet, på grund af selve sin uddannelse og sit temperament, vil være
næsten uimodståeligt tilbøjelig til på stedet at afvise vidnernes udsagn.
Ikke at gøre det, ville være at afvise troen på det rationelle univers, han
har opbygget. Dog vil det samtidig også være at afvise materiale, der
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ikke ”bare vil forsvinde”, hvis det ignoreres. Ansvarsbevidste personer
har rapporteret fænomener, der trodser videnskabelig forklaring; og
indtil uangribelige radarregistreringer og fotografisk bevismateriale er
os i hænde, må UFO-rapportøren, som er alt, hvad vi har at holde os til,
høres. Der er alt for mange af dem fra alle dele af verden til, at vi kan
affærdige deres ord. At gøre det ville være videnskabeligt stivsind, og vi
må ikke stå med en sådan anklage over os.
NOTER:
1. Fra et brev til den øverstbefalende general på Wright Patterson
Air Force base.
2. Fra et personligt brev til forfatteren med rapport om en UFO-ob
servation.
3. Se bilag 1, CE 1-3.
4. Taget fra et brev til forfatteren med rapport om en UFOobservation.
5. Se bilag 1, DD-13.
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4
UFO-rapporternes fremmedartethed
Jeg må tilføje, at jeg aldrig før har troet på UFOer, men dette var så
uforklarligt efter vor nuværende målestok, at jeg er begyndt at spekulere.

- fra et brev til Dr. Condon med en UFO-rapport.

For de fleste af os eksisterer UFOer kun som rapporter, og de fleste
af os betragter sådanne rapporter som sensationelle historier i kulørte
hæfter og som spredte nyhedsartikler: ”Politiet jagter mystisk objekt”
eller ”Fly forfulgt af lysende UFO”. Den slags avisartikler blev en overgang så dagligdags, at redaktørerne holdt op med at betragte dem som
nyhedsstof. Som stærk kontrast hertil eksisterer UFOen for UFOobservatøren som en intens personlig oplevelse. Forskellen mellem de to
opfattelser er et gabende svælg.
Problemet kompliceres yderligere derved, at de fleste UFO-rapporter
er yderst skuffende. De indeholder så få detaljer! Denne mangel alene
har afskrækket flere forskere fra at anvende tid på sagen, for disse
mænd forventer at finde de data, de ønsker at studere, i den form, de er
vant til: som instrumentaflæsninger, fotografier, kort, kurver og tabeller med så mange data som muligt i kvantitativ talform.
Dog er knapheden på data oftere undersøgerens fejl end den oprindelige rapportørs. Sidstnævnte kommer ud for sin oplevelse pludseligt,
totalt uforberedt. Han er almindeligvis så chokeret og overrasket, at
omhyggelig observation og rapportering af det skete er umuligt. Den
dygtige udspørger kan naturligvis fra rapportørerne få oplyst detaljer,
som de kun har bemærket ufuldstændigt eller havde troet var uden betydning. De fleste mennesker, som bliver stillet over for en pludselig og
chokerende bilulykke, går ikke metodisk til værks og foretager målinger, kontrollerer tid, varighed, bremsesporenes længde, vejrforhold og
andet lignende bevismateriale. Imidlertid kan en kompetent forsker få
en overraskende mængde oplysninger fra vidnet ved hjælp af rolige og
gode spørgsmål.
Som kontrast hertil foretager undersøgere fra luftvåbnet, besjælet af
den officielle filosofi, at UFOerne er vrangforestillinger, meget ofte kun
en overfladisk udspørgen (hvorfor bruge tid på noget, der fra først af er
meningsløst?).
Dog findes der UFO-rapporter, der er sammenhængende, følgerigtige, fortællende beretninger om disse mærkelige, menneskelige oplevelser. Stort set fordi der ikke har været sat noget i gang for at gøre disse
rapporter almindeligt kendte, synes de at være alt for mærkelige til at
man kan tro dem. De passer ikke ind i den etablerede, moderne fysiks
begrebsrammer. Det er næsten lige så vanskeligt at sætte sig ind i en
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”trosramme” og godtage en hoben UFO-rapporter som beskrivelser af
virkelige begivenheder, som det f. eks. ville have været for Newton at
acceptere grundbegreberne i kvantemekanikken.
Men UFO-rapportørnes fremmedartethed tegner dog ret bestemte
mønstre. Deres ”besynderligheds-skala” er ret begrænset. Vi modtager f.
eks. ikke rapporter om dinosaurer, der flyver med ryggen nedad, om
Uidentificerede Sejlende Objekter, eller om sælsomme genstande, der
graver sig ned i jorden.
En kritiker af UFO-fænomenet bemærkede engang... uforklarlige
observationer beviser ikke flyvende tallerkener mere end de beviser flyvende lyserøde elefanter.” Men han glemte at tage hensyn til, at besynderligheds- eller fremmedartetheds-spektret i UFO-rapporter er så snævert, at ikke alene er flyvende lyserøde elefanter aldrig blevet rapporteret, men det er et bestemt mønster af mærkelige ”fartøjer”. Hvis UFOer
virkelig er rene fantasiforestillinger, er det underligt, hvis forestillingsevnen hos dem, der rapporterer UFOer fra hele verden skulle have så
snævre rammer.
Netop fordi rapportspektret for observationer af mærkelige objekter
er så snævert, kan de studeres. Hvis hver enkelt mærkelig rapport var
enestående, og de tilsammen gennemløb hele skalaen af alle tænkelige
mærkelige udsagn, ville videnskabelig undersøgelse af et så kaotisk
sammensurium være umulig. Videnskabelig undersøgelse forudsætter
visse mønstre i detaljerne og et vist mål af gentagelser. UFO-rapporterne kan, i det store og hele, klassificeres inden for en vis, afgrænset ramme af fremmedartethed. Det er disse rapporter, vi skal have fat på.
Lad os da, når vi nu vender os mod indholdet af UFO-rapporterne,
først antage, at vi har elimineret alle de rapporter, som ikke passer på
den definition for UFOer, vi før opstillede; dvs. bundfaldet fra den originale masse af ”rå” rapporter - alle de rapporter, der med rimelighed
kan forklares som balloner, fly, meteorer o.s.v. (Sådanne rapporter repræsenterer ”affaldet” i problemet. Hvis vi tager det med ind i vore undersøgelser, vil man med sikkerhed kunne sige: ”Hvis vi putter affald i
maskinen, kommer der affald ud igen”.) Denne fælde har tidligere UFOundersøgelser ikke været i stand til at undgå.*)
Ifølge den videnskabelige undersøgelses normer er de eneste betydningsfulde UFO-rapporter, som vi lige har set det, de UFO-rapporter,
der forbliver gådefulde efter en kompetent undersøgelse har fundet
*) Mange kritikere fastholder, at alle UFO-rapporter er affald. Da en stor del
af de originale, usorterede rapporter tydeligt er resultat af fejlfortolkninger, mener kritikerne, at en dybtgående undersøgelse vil afsløre, at hele UFO-fænomenet kan karakteriseres som noget sådant. Den slags argumenter forudsætter, at
alle UFO-rapporter kommer fra samme statistiske mængde, og afvigelserne, de
virkeligt interessante UFO-rapporter, blot repræsenterer de yderliggående i
denne mængde. Man kan med lige så stor ret ved inddelingen af appelsiner efter størrelse sige, at vandmeloner ligger i ”enden af fordelingskurven” over appelsinernes størrelse, (altså ”vandmeloner er meget store appelsiner”).
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sted. Kun disse kan kaldes rapporter om UFOer. Stimulus for disse rapporter er virkelig ukendt - det vil sige, rapportørerne har passeret en
pålidelighedssortering, og de mulige kendte stimuli har passeret en fysisk forklaringssortering. Der eksisterer tusinder af den slags rapporter; der er alene i Blue Books arkiver omkring 700 anerkendte tilfælde,
og mange andre findes i arkiverne hos UFO-organisationer og private
forskere.
Alle sådanne sorterede rapporter kræver svar på to helt klare
spørgsmål: Hvad siger man, at der skete? Hvor sandsynligt er det, at
det skete? Vi kan anvende disse to spørgsmål som grundlag for en meget nyttig todimensional gruppering af UFO-rapporterne. Alle rapporter, som svarer til denne bogs definition på en UFO, kan gives to værdier: deres ”besynderlighedsværdi” og deres sandsynlighedsværdi.
Besynderlighedsværdien er i store træk et mål for, hvor fremmedartet, mærkelig og forvirrende en rapport er inden for sin særlige brede
klassifikation. Eller snarere, den kan tages som et mål for, hvor mange
enkeltoplysninger rapporten indeholder; oplysninger, der er vanskelige
at forklare på fornuftig vis. Et lys set på nattehimlen, hvor banen ikke
kan tilskrives en ballon, et fly o.s.v. ville have en lav besynderlighedsværdi, for der er kun en mærkelig ting at forklare i rapporten: lysets
bevægelse. En rapport om et sælsomt fartøj, der daler ned til 30 meters
afstand fra en vogn på en øde vej, får bilens motor til at gå i stå, dens
radio til at blive tavs og dens lys til at gå ud, efterlader mærker på jorden nærved og synes at være under intelligent kontrol, kommer højt i
besynderlighedsværdi, for den indeholder en mængde forskellige, meget
mærkelige punkter, som alle strider imod almindelig sund fornuft.
Som vi har set det, må vi af mangel på håndfaste beviser i form af
film, detaljerede nærbilleder o.s.v. i høj grad stole på pålideligheden hos
hovedrapportøren og hans vidner. Naturligvis fortjener en rapport fra
flere, indbyrdes uafhængige personer, alle fuldt tilregnelige og med høj
almindelig anseelse, mere seriøs opmærksomhed som en mulig virkelig
begivenhed, end en rapport afgivet af en enkeltperson uden alt for godt
ry for sandfærdighed i den tidligere omgang med sine medmennesker.
Dette lader stadig en lang række muligheder stå åbne med hensyn
til, om den mærkelige begivenhed fandt sted som hævdet. Flere bedømmelsesfaktorer kommer her ind i billedet, f. eks. hvorvidt det, som disse
i andre henseender hæderlige folk har rapporteret ved en særlig lejlighed, kan accepteres - og hvor stor sandsynlighed man kan tillægge det.
Hvor meget vil man ”vædde” på, at det, der rapporteredes, virkelig skete som rapporteret, når rapportørernes kvalifikationer tages med i betragtning?* )
Bedømmelsen af den sandsynlighedsværdi, en rapport har, bliver en
højst subjektiv sag. Vi starter med den vurderede troværdighed hos de
*) Filosoffen Hume foreslog et vædde-kriterium som en metode til at måle
HVOR MEGET man kan tro på noget. Vi kan næppe gøre det bedre.
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personer, det drejer sig om i rapporten, og vi bedømmer i hvilken grad
rapportørerne, med omstændighederne på dette særlige tidspunkt taget
i betragtning, kan have taget fejl. Flere faktorer må tages under overvejelse her, f. eks. den indre sammenhæng i den givne rapport, sammenhæng mellem flere rapporter om den samme begivenhed, den måde,
rapporten blev udfærdiget på, rapportørens mening om hændelsen som
den er videregivet til udspørgeren og endelig den usikre bedømmelse af,
”hvordan det hele hænger sammen”. Det ville lette meget på inddelingen i sandsynlighedsværdier, hvis ”løgnedetektoren” og andre psykologiske prøver stod til rådighed. Ligeledes ville en lægeerklæring om rapportørens helbredstilstand på det givne tidspunkt, eller oplysninger om
eventuelle alvorlige følelsesmæssige konflikter i tiden lige før den rapporterede hændelse, være til hjælp. Hvis det skal være helt ideelt, må
en ordentlig inddeling i sandsynlighedsværdier kræve, at der er mere
end en person, der foretager bedømmelsen.
Så overdådigt et materiale står sjældent til rådighed. Man må klare
sig med de materialer og hjælpemidler, der er for hånden. I mit eget arbejde har jeg fundet det relativt let at ansætte besynderlighedsværdierne (B) (jeg bruger tal fra 1 til 10), men vanskeligt at inddele i sandsynlighedsværdier (S). Fuld sikkerhed (S = 10) er naturligvis ikke praktisk opnåelig; S = 0 er ligeledes umulig under disse omstændigheder,
eftersom den pågældende rapport da ikke var taget i betragtning. Antallet af personer involveret i rapporten er af stor vigtighed, især hvis
der afgives individuelle rapporter. Jeg sætter ikke en rapport fra en
enkelt rapportør højere end 3 i sandsynlighedsværdi, og det endda kun,
hvis det er fastslået, at han har et meget solidt omdømme. Dette er ikke
for at nedvurdere den enkelte, men blot som sikkerhedsværn mod den
mulighed, at den enkelte, agtværdige rapportør helt ærligt kan have
taget fejl af det, han oplevede.
Når rapporten ”hænger sammen”, og jeg med min bedste vilje ikke
kan finde nogen grund til at betvivle rapportørernes ord - altså med
mindre jeg med fuldt overlæg og uden grund vælger at kalde dem alle
løgnere - tildeler jeg den en sandsynlighed på 5 eller mere. En placering
i øverste højre hjørne af diagrammet, (på side 33) der viser B-S indekserne for de tilfælde, der er taget med i denne bog (de anvendte symboler til klassifikation af tilfældene forklares nedenfor), er sjælden på
grund af den anvendte strenghed i kriteriet. Imidlertid opdagede jeg, at
en rapport, der fik et B på 3 og et S på 5 (eller et kombineret indeks på
BS = 35) i enhver henseende faktisk burde vække opmærksomhed og
være en udfordring for videnskaben.
De anvendte symboler i B-S diagrammet henviser til klassifikationen af selve rapportens indhold, uafhængigt af rapportøren. Selve klassifikationssystemet er empirisk, baseret på den form, UFO-observationen har ifølge rapporten. Systemet forudsætter ingen teori om UFOernes oprindelse, men det er nyttigt til skitsering af de mest fremherskende mønstre, man har fundet i UFO-rapporter.
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S-værdier

Klassifikationen har to hovedinddelinger: (I) de rapporter, hvor
UFOer ifølge beskrivelsen er observeret i nogen afstand; (II) rapporter
over nærobservationer. Skillelinjen er ikke særlig skarp, men til nærobservationerne hører de tilfælde, hvor objektet blev iagttaget på tilstrækkelig nært hold (sædvanligvis mindre end 150 meter) til at blive
set som en flade af en vis udstrækning, snarere end som noget nær en
prik, og således, at betydelige detaljer kunne iagttages. Nærobservationstilfældene i kategori II giver gennemgående flere besynderlighedsoplysninger end sagerne i kategori I, eftersom vidnerne formodentlig har
haft lejlighed til at observere farver, fremspring, lyde, dimensioner,
strukturdetaljer, lige og roterende bevægelser, ”besætningsmedlemmer”
og enhver form for vekselvirkning mellem UFOen og omgivelserne. Det
fjernere UFO vil næsten altid få tildelt et lavere B, simpelthen fordi der
ikke var så meget at iagttage og følgelig at forklare.
De fjerne UFOer har jeg arbitrært delt op i tre kategorier: (1) de, der
er set om natten, og som vi vil kalde nattelys (betegnet med et N i diagrammet); (2) de, der er set om dagen, som vi vil kalde dagslysskiver
(betegnet med et D i diagrammet), kaldt sådan, fordi den fremherskende
rapporterede form er oval eller diskoslignende, skønt det bør forstås, at
udtrykket er brugt ret løseligt; og (3) radar-visuelle, de, der er observeret
ved hjælp af radar (betegnet med et R i diagrammet). I mit eget arbejde
har jeg valgt at udelukke UFO-observationer alene med radar, fordi der
her ikke er noget passende ”filter” til entydigt at fastslå, at radarobservationen ikke har naturlige årsager (funktionsfejl, uregelmæssig
udbredelse af radarbølgerne (”spejling”), ekstraordinære meteorologiske
forhold, flokke af ”usynlige” fugle, sværme af højtflyvende insekter o.s.v.).
Når radareksperterne er indbyrdes uenige om grundene til
”bogies”*) eller ”engle”, mener jeg, at det er klogest at undgå præsentation af den slags bevismateriale. Når imidlertid visuelle observationer
ledsager radarobservationen, og når det kan fastslås, at de to observationstyper med stor sandsynlighed henviser til den samme begivenhed,
bliver radarobservationen en virkningsfuld hjælp til den visuelle observation. I denne bog anvender jeg kun denne form for radar-visuelle tilfælde (R'et i diagrammet betegner denne kategori); nogle af de allerbedste UFO-rapporter falder inden for denne kategori.
Nattelysene og dagslysskiverne er måske ikke indbyrdes forskellige,
men om natten rapporteredes næsten ufravigeligt kun et lys og dettes styrke, farver og bevægelser. Sjældent ses det objekt, lyset antageligt sidder på
(dette er en ren formodning; UFOen er måske ikke andet end lyset). Natte
lys danner en anselig gruppe inden for de ”virkelige” UFO-rapporter. **)
*) Udtryk for ukendte objekter, især anvendt af astronauter og piloter. Un
der anden verdenskrig brugtes betegnelsen om et fjendtligt fly, specielt japansk.
(O.a.)
**) Naturligvis udgør rapporter om nattelys, inden sorteringsprocessen,
langt den største del af materialet. Klart lysende planeter, satellitter, meteorer
og fly på specialopgaver er i overvægt.
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Den anden hovedgruppe af UFO-rapporter omfatter nærobservationstilfældene. Her synes der ogsa at være tre naturlige undergrupper,
som vi kan kalde nærobservationer af henholdsvis første, anden og tredje klasse (betegnet i diagrammet med numrene I, II og III).
Nærobservationer af første klasse: denne kategori omfatter den simple nærobservation, hvor det rapporterede UFO ses på nært hold, mens
der ingen vekselvirkning foregår med omgivelserne (bortset fra observatørens chok).
Nærobservationer af anden klasse: disse ligner de ovenstående med
undtagelse af, at fysiske virkninger bemærkes på både levende og livløst materiale. Vegetation rapporteres ofte at være nedpresset, brændt
eller afsvedet; trægrene rapporteres knækkede; dyr er forskrækkede,
undertiden i den grad at de fysisk skader sig selv i deres angst. Livløse
genstande, for det meste køretøjer, rapporteres som forbigående ude af
drift, deres motor og radioen standser og lygterne lyser svagere eller går
ud. I sådanne tilfælde vender køretøjet ifølge rapporterne tilbage til det
normale, når UFOen har forladt området.
Nærobservationer af tredje klasse: i disse sager rapporteres tilstedeværelsen af ”besætningsmedlemmer” i eller omkring UFOen. Her må
der skelnes skarpt mellem tilfælde, der rapporterer tilstedeværelsen af
formodentlig intelligente væsener i ”rumskibet” og de såkaldte kontaktperson-tilfælde.
Almindeligvis bliver de sidstnævnte rapporter ”standset ved lågen”
ved sorteringsprocessen. Læseren vil huske, at indbefattet i vor UFOdefinition er rapportørens grundlæggende pålidelighed (uforklarede
rapporter fra tilsyneladende fornuftige, rationelle og agtværdige personer). Kontaktperson-tilfældene karakteriseres ved at omfatte et ”udvalgt” menneskeligt mellemled, som næsten altid er en enkelt ”kontaktmand”, og som på en eller anden måde har den specielle egenskab, at
han eller hun kan se UFOer og kommunikere med deres mandskab, næsten når han selv vil (ofte ved hjælp af telepati). Den slags personer viser sig ikke alene hyppigt at være pseudo-religiøse fanatikere, men de
har også ufravigeligt et lavt troværdighedsniveau, med deres regelmæssige budskaber fra ”rummændene” af bemærkelsesværdigt sparsomt
indhold. Budskaberne henvender sig sædvanligvis til hele menneskeheden, og anmoder folk om at ”være gode, holde op med at slås, leve i kærlighed og broderskab, forbyde bomben, standse forureningen i atmosfæren” og andre agtværdige banaliteter. Kontaktpersonerne betragter ofte
sig selv, som var det dem pålagt på Messias-vis at viderebringe budskaber til alle; af denne grund er flere flyvende-tallerkenkulter fra tid til
anden opstået. Kontaktpersoner anser sig afgjort for at være ”udvalgte”
og ignorerer fuldstændig (hvis han i det hele taget er i stand til at fatte
det) den statistiske usandsynlighed for, at en enkelt person på tilfældigt
grundlag har mange gentagne UFO-oplevelser (ofte næsten ugentlige),
mens flertallet af menneskeheden lever hele livet igennem uden at have
bare en eneste. ”Gentagelsesaspektet” hos nogle UFO-rapportører er
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efter min mening tilstrækkelig grund til at udelukke deres rapporter fra
videre overvejelse, i det mindste i denne undersøgelse.*)
Jeg må understrege, at kontaktperson-rapporter ikke er klassificerede som nærobservationer af tredje klasse. Det er uheldigt, for at sige det
mildt, at rapporter som disse har påført hele UFO-problemet hån og
latterliggørelse fra både videnskabens og offentlighedens side; de holder
liv i den populære forestilling om ”små grønne mænd” og den atmosfære af opdigtede eventyr, der omgiver dette aspekt af emnet.
Den typiske nærobservation af tredje klasse hænder for den samme
slags personer, der oplever alle andre typer af UFOer, og de repræsenterer samme gennemsnit af befolkningen. Oplevelsen kommer for disse
rapportører lige så uventet, og de bliver lige så forbløffede som rapportørerne af de andre typer af nærobservationer. Disse rapportører er på
ingen måde ”specielle”. De er ikke religiøse fanatikere; de er snarere
politibetjente, forretningsmænd, skolelærere og andre respektable borgere. Næsten uden undtagelse er deres UFO-møde en engangsforeteelse
(hvorimod kontaktperson-tilfældene, som vi har set det, så godt som al
tid omfatter gentagelser i overflod), og observation af ”besætningsmedlemmer” er almindeligvis kun en detalje. Besætningsmedlemmerne gør
i disse tilfælde næsten aldrig forsøg på at optage kontakt; tværtimod
meddeler rapporterne ufravigeligt, at de skynder sig væk eller tilbage i
deres fartøj og flyver bort. De ser ikke ud til at have ”budskaber” til
menneskeheden - bortset fra ”Lad mig være i fred”.
Vi har nu seks kategorier af UFO-rapporter at diskutere, tre i hver
sin store gruppe. Klassifikationen er alene baseret på den måde, UFOerne ifølge udsagnene er blevet observeret. Kategorierne overlapper selvfølgelig hinanden; en dagslysskive set nærved vil blive anbragt under
nærobservationer; et nattelys set i dagslys kan meget vel blive en dagslysskive o.s.v. Det er bekvemt at anbringe UFO-rapporter i disse kategorier, simpelthen fordi de beskrevne data er nært forbundet med den måde, de bliver oplevet på. Hvis alle rapporter i hver enkelt kategori diskuteres samlet, bliver det mønster, der viser sig i den, trukket klarere op.
Endelig må det bemærkes, at når man ved grovsorteringen fastslår,
at UFO-rapportens stimulans faktisk var en naturlig begivenhed eller
genstand, falder rapporten almindeligvis ikke let ind under nogle af de
seks beskrevne kategorier. En UFO-rapport, der som årsag har en
varmluftsballon, indeholder ikke de oftest gentagne træk fra det typiske
nattelys. En flykrop, der glimter i solen, men rapporteret af uvidende
personer som en UFO, farer ikke ifølge rapporten bort med utrolig hastighed.
*) Naturligvis bør muligheden for, at der virkelig findes ”udvalgte”, der for
sætligt udtages af UFO-besætninger til en speciel opgave, ikke fuldstændig ignoreres. I det tilfælde må man imidlertid mindes en englænders spydige udtalelse: ”Hvor uheldigt for disse rumbesøgende - at de hver gang får fat i en ’skør
kugle’!”
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Signallys kastet ned fra flyvemaskiner (hvilket ofte har givet anledning til UFO-rapporter) opgives ikke at have standset biler, forskrækket dyr eller hoppet rundt på himlen; ej heller indeholder rapporterne
henvisninger til ”besætningsmedlemmer” eller til ovalt formede fartøjer,
der svæver 2 meter over jorden.
Lad os nu, efter at vi kort har undersøgt naturen af UFO-oplevelserne og de personer, som rapporterer sådanne oplevelser, og efter at vi
har opdelt UFO-rapporterne i seks bekvemme kategorier og oprettet et
system til vurdering af dem, vende os til kernen i denne bog, de data,
som er tilgængelige for studium. Derefter vil vi med dette i tankerne gå
videre til en undersøgelse af, hvordan disse data er blevet behandlet
tidligere, først af luftvåbnet, og senere af Condon-kommissionen. Til
slut kommer vi til mine forslag til et positivt program for en undersøgelse af UFO-fænomenet.
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II. del
Materialet og problemet
INTRODUKTION: PROTOTYPERNE
Det centrale problem i denne afhandling er, om der i den betydelige
mængde af data omhandlende rapporterede UFOer findes nogen ”fuldstændig nye empiriske observationer”, der kræver ”nye begrebsrammer”. Kun meget lidt bør - og kan - der siges om, hvad disse nye begrebsrammer skulle omfatte, før en grundig undersøgelse af materialet
har fundet sted; det ville være at vende tingene på hovedet. I et så omstridt emne som dette, der så hyppigt har udløst voldsomme følelsesmæssige reaktioner, må undersøgelse af data komme i første række;
først herefter kan vi danne os noget skøn over nye empiriske observationer. At give sig til at skabe forklaringer, før man ved, hvad det er, der
skal forklares, er en luksus, som kun de magelige kan tillade sig.
Man kunne fristes til ikke at tage så tungt på dette, hvis materialet
var af den ”håndgribelige” art, den slags, som fysikeren er vant til at
have med at gøre ved laboratorieeksperimenter. Men fra et videnskabeligt synspunkt er materialet i dette problem yderst utilfredsstillende.
Det er snarere anekdotisk end kvantitativt, mere i slægt med eventyr
fortalt ved arnen end med instrumentaflæsninger, og ikke muligt at bevise ved gentagelse af eksperimentet.
Kendsgerningerne er ikke strengt videnskabelige. Men materialet
danner ikke desto mindre et fascinerende og provokerende studieområde for dem, som har et temperament, så de ikke bliver fornærmede over
oplysningernes karakter. Og det bør huskes, at der findes dem, hvis studieområde har en overflod af lignende ”utilfredsstillende” data. Antropologer, psykologer og endog meteorologer har dagligt at gøre med data,
som bygger på beviser og omstændigheder, der må stykkes sammen som
dele i et puslespil. Jurister og dommere må veje modstridende vidnesbyrd op mod hinanden; militære efterretningsagenter forsøger af og til
at danne et helt billede ud af yderst fragmentariske brudstykker. Det er
faktisk sådan, at det, der udgør håndgribelige data for et studieområde,
måske ikke anses som sådanne for et andet. Vi må derfor undersøge
UFO-materialet uden skelen til, om det imødekommer kravene om at
være ”håndgribeligt” inden for et bestemt felt. Hellere bør vi så objektivt
som muligt undersøge en specielt udvalgt række data: udsagn, der i
hvert tilfælde er afgivet af mindst to personer, der er klart mentalt sunde og ansvarsbevidste; udsagn, der ”ikke giver løsninger”, med mindre
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man anvender det banale kunstgreb på stående fod at afvise det hele,
og dermed blot narrer sig selv.
For at opnå dette, må vi konstruere et mønster for hver af de observerede kategorier, der er skitseret i forrige kapitel, hvor vi bygger disse
prototyper på eksempler taget helt eller delvist fra sager, jeg personligt
har studeret. Disse ”arketyper” vil være os til mere hjælp end et (nødvendigvis kort) resume over hele rækker af individuelle sager.*)
Der er ingen mening i at ”spille på antallet”, når man præsenterer
vidnesbyrd for den ene eller anden kategori af UFO-rapporter. Men faktum er, at der foreligger en rigdom af materiale, selv om det ikke altid
er nemt at få fat i. For eksempel er det sådan, at skønt det hævdes fra
luftvåbnets side, at ingen af de 12.000 tilfælde i Blue Book er hemmelige, men tilgængelige for publikum, opbevares de dog i et klassificeret
område, og en undersøgelse af personlige forhold kræves for alle, som
ønsker at gennemgå disse rapporter. UFO-rapporter bringes i mange
små, spredte tidsskrifter og lokale blade med begrænset udbredelse, og
den seriøse forsker må være i besiddelse af ikke blot videnskabelig uddannelse, men må også være en samlernatur, idet han må udsøge en
rapport eller to her og der ved at gennemse avisarkiver og tidsskrifter
fra organisationer som National Investigations Committee on Aerial
Phenomena (NICAP) og Aerial Phenomena Research Organization
(APRO), samt en hærskare af mindre organisationer her og i andre lan
de.
I mit eget arbejde med dette fænomen holder jeg det indsamlede materiale adskilt i tre forskellige arkiver: det ene indeholder særligt udvalgte sager med ansvarlige observatører. I det andet er der sager, som
måske kunne optages blandt de udvalgte tilfælde, men hvor der ikke er
tilstrækkelige oplysninger om observatørerne til at afgøre deres pålidelighed; og det tredje, en blandet samling, myldrer med rapporter, som
næppe har højere standard end en kort avisartikel, mange relevante
data mangler, og der siges kun lidt eller intet om vidnerne. Selv de
sidstnævnte sager danner et mønster, og ville sandsynligvis være nyttige i statistiske studier, skønt de faktisk er ubrugelige til detaljerede
undersøgelser.
Alle tre grupper viser omtrent samme ”ophobnings-rytme”, ifølge
datoerne for de rapporterede begivenheder. Det er sædvanligvis sådan,
at når der er mange avisartikler, så er der også mange veldokumenterede rapporter fra ansvarlige observatører. Der er intet i materialet, der
støtter den påstand, at veldokumenterede rapporter udspringer fra en
bølge af unøjagtigt rapporterede, overfladiske udsagn i pressen. Det kan
*) Jeg har personligt fundet det umådeligt svært at kapere et sådant katalog
over det ene UFO-tilfælde efter det andet, hvert kort fortalt, men uden detaljer
og dokumentation. Forstanden viger tilbage for den ”gentagne mærkværdighed”
og finder det vanskeligt på logisk måde at fordøje og gruppere denne overdådighed af besynderlige udsagn.
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snarere påstås, at de førstnævnte simpelthen er de relativt få veldokumenterede tilfælde, som man kan vente at finde, når der er en periode
med UFO-aktivitet.
Eftersom jeg i årene som konsulent for luftvåbnet har haft som opgave at prøve at skille ”fårene” fra ”bukkene”, det vil sige, at arbejde
mig igennem og bedømme en mængde svævende og ukomplette data,
kan vi nu drage nytte af denne erfaring og undgå mange besværligheder ved at undersøge, hvad beretningerne i hver kategori i alt væsentligt har tilfælles. I den hensigt har jeg i de følgende kapitler udvalgt en
halv snes eksempler i hver kategori. Rapportørernes karakter er taget
med i betragtning, og de væsentlige træk, der karakteriserer hver kategori, er fremhævet. Referencer til de enkelte behandlede tilfælde findes
i bilag 1.
Som en del af vurderingen af rapportørerne er det af interesse at
medtage mange af deres spontane reaktioner på ”hændelsen”. Sådanne
øjeblikkelige og åbenhjertige personlige bemærkninger og reaktioner er
nyttige til at karakterisere rapportørerne og til at belyse den usædvanlige begivenhed. I sidste instans må rapportørerne eller vidnerne spille
hovedrollen; de er vore skuespillere, og hvis ikke vi ved alt, hvad vi kan
få at vide om dem, kan vi komme til at stå i den kedelige situation, at vi
har ”et eventyr, fortalt os af et fæ... det betyder intet.” (Citat fra Shakespeares Macbeth o.a.).
Sagerne i de seks kategorier, som vi ønsker prototyper til, har naturligvis passeret gennem den i kapitel 3 og 4 beskrevne sortering, og for
ingen af de mere end 60 UFO-rapporter, der er anvendt i de kommende
kapitler, har jeg været i stand til at finde en logisk, hverdagsagtig forklaring - medmindre jeg altså antager, at de mere end 250 rapportører
faktisk er - nogle fæ.
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5.
Nattelys
De (lysene) sås neden under skyerne, og farven var temmelig kraftigt rød.
Da de kom nærmere skibet, så de ud til at stige og passere oven over det
brudte skylag. Efter at være steget op over skyerne, syntes de at bevæge
sig direkte bort fra Jorden. Det største var tilsyneladende så stort som
seks sole. Det var ægformet med den stumpe ende forrest. Det andet var
omkring to gange solens størrelse og det tredje ca. så stort som solen. Det
forekom højst bemærkelsesværdigt, at de kom så nær til vandoverfladen
og derefter fløj bort derfra. At de virkelig kom ned under skyerne og steg i
stedet for at fortsætte på deres sydøstlige kurs er også sikkert. Lysene
var inden for synsvidde i over to minutter og blev omhyggeligt observeret
af tre mennesker, hvis beretninger stemmer overens i alle detaljer.
...fra martsnummeret 1904 af Weather Review; en
rapport fra skibet USS Supply til søs.
Vi starter med de hyppigst rapporterede og ”mindst mærkelige”
hændelser: nattelys, lys på nattehimlen. Disse repræsenterer hovedpar
ten af de rapporter, som jeg i min egenskab af astronom siden 1948 er
blevet bedt om at forklare som astronomiske objekter og begivenheder,
hvis det på nogen made var muligt.
Man må være klar over, at ikke mange fra den oprindelige bunke af
lys-på-nattehimlen-rapporter overlever. En erfaren forsker genkender
straks de fleste af disse som det, de er: lysende meteorer, flyvemaskiners landingslys, balloner, planeter, kraftigt blinkende stjerner, søgelys, reklamelys på flyvemaskiner, optankning i luften o.s.v. Når man
bliver klar over, hvor lidt almindelige mennesker kender til lys på nattehimlen i disse forskellige former, er det indlysende, hvorfor så mange
af den slags UFO-rapporter opstår. Naturligvis svarer sådanne trivielle
sager ikke til definitionen på en UFO, som den bruges i denne bog. Ligeledes kan man, når en UFO defineres, som det var tilfældet i Condonrapporten, som ”enhver observation, der er gådefuld for observatøren”, i
stedet for som her - en rapport, der forbliver uforklaret af teknisk uddannede mennesker, der er i stand til at forklare det i almindelige vendinger - se årsagen til vedkommende undersøgelses i bund og grund
utilfredsstillende natur.
Særlig i nattelys-kategorien bør vi kun tage de tilfælde i betragtning,
der er rapporteret af to eller flere stabile observatører, hvor lysenes rapporterede adfærd og deres form og hele bane er sådan, at det med stor
sikkerhed kan udelukkes, at det drejer sig om almindelige fejlopfattelser af naturlige objekter.
Når så kritisk en vurdering er foretaget, er det mildest talt lidt for flot og
uansvarligt at affærdige så omhyggeligt udvalgte tilfælde som værende uden
værd eller potentiel betydning for fysikken eller adfærdsvidenskaberne.
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RAPPORTØRERNE
Eftersom observatørerne, der rapporterer UFO-begivenhederne, er
altafgørende for ethvert UFO-studium, lad os da først se på de 41 rapportører i de tilfælde, jeg har udvalgt til at skildre hovedkendetegnene i
denne kategori. Jeg mener, at de på grund af deres åbenbare kvalifikationer som kompetente vidner kan og bør tages alvorligt af forskerne.
Gennemsnitsantallet af rapportører af (vidner til) de udvalgte nattelystilfælde var 3,5; det almindeligste var 3. Blandt de 37 voksne observatører findes repræsentanter for mange forskellige erhverv 1) med for
skellige tekniske kvalifikationer - fra en slagter og tre husmødre til en
telekommunikationsofficer fra Royal Canadian Air Force, en sikkerhedsofficer fra U.S. Navy og en leder af et MIT (Massachusetts Institute of Technology) laboratorium - men i det hele taget beklædte de fleste af observatørerne ansvarsfulde poster på tidspunktet for deres observation: piloter (4), flyveledere (8), politibetjente og sikkerhedsofficerer (5) o.s.v. - poster, hvor vi nødig skulle finde personer, som er mentalt ustabile eller som har tilbøjelighed for enfoldige bedømmelser eller
fupmagerier. I alle tilfælde observerede rapportøren sammen med
mindst en anden ansvarsbevidst voksen.
Som det allerede er bemærket, kan rapportørernes øjeblikkelige reaktioner, fortalt med deres egne ord, ofte være meget oplysende.
I den første kategori, nattelys, kan vi udmærket starte med meddirektøren for laboratoriet ved Massachusetts Teknologiske Institut og
hans reaktioner (se bilag 1, NL-1). Da hans 11-årige søn kom løbende
ind i huset og råbte, ”Der er en flyvende tallerken udenfor”, gik han og
resten af hans familie ud for at se. I vort interview sagde faderen:
Da jeg gik ud af huset, tog jeg min lille kikkert (4 x 30) med for at
iagttage objektet. Jeg troede faktisk ikke, jeg ville komme til at se noget.
Imens gik min 15-årige dreng ind i huset igen og hentede min Bausch og
Lomb 6 x 30 kikkert. Vi observerede begge objektet.
Min allerførste indskydelse var... er det mon en særlig klar stjerne?
Men den tanke blev næsten øjeblikkelig forkastet. Den næste tanke - jeg
prøvede at finde en logisk forklaring - var, at det kunne være et landingslys fra et fly. (Denne teori blev snart afvist på grund af lysets mærkelige
bane, set af observatøren mod et træs nøgne grene. Det var midvinter.)...
Næste morgen bad jeg min ældste dreng beskrive sine iagttagelser for
mig, og disse stemte fuldkommen overens med mine.
Jeg kan ærlig talt ikke se, hvordan jeg skulle kunne kalde det et fly.
Desuden havde jeg både flyvemaskinen og helikopteren at sammenligne
med. (Disse passerede under den 20 minutter lange observationsperiode.)
Min kone sagde, det måske var en satellit. Jeg spurgte, hvordan i alverden en satellit skulle kunne foretage de bevægelser, som dette gjorde.

Otte flyveledere figurerer i de nattelys-sager, der er registreret i dette kapitel. En kommentar som den følgende - bakket op af flere andre
vidner - fortjener opmærksomhed:
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”Jeg har arbejdet i dette tårn i 27 år, og jeg har aldrig set noget lignende... Det var den voldsomme manøvre... og det øjensynlige samarbejde mellem de to lysende objekter, der gjorde observationen betydningsfuld.” (Se bilag 1, NL-2).
I en anden UFO-rapport fra en flyveleder, sagde vidnet: ”Jeg har været overflyveleder i de sidste fire år. Jeg er kendt med satellitundergange og satellitpassager. Jeg har prøvet at finde ud af, hvad jeg så og
forklare det for mig selv.” (Se bilag 1, NL-3).
Ligesom observatøren ikke kunne forklare det, måtte også luftvåbnet
melde pas. I et officielt kommunike stod der: ”I betragtning af observatørernes erfaring og pålidelighed (flyveledere), konkluderes det, at
der observeredes et fænomen af en eller anden art, men den logiske årsag kan ikke bestemmes.”
For at skifte fart (og erhverv) med hensyn til øjeblikkelige reaktioner
over for oplevelsen af en UFO-hændelse, bringer vi her kommentaren
fra en ung, men moden antikvitetshandlerske: ”... mens jeg blev ved at
sige, ’Hvad kan det være?’ blev han (hendes mand) ved at gentage, ’Ah,
Gud!’” (Se bilag 1, NL-4).
I den lettere genre har vi følgende rapport:
En aften engang i 1961 var jeg optaget af den ædle amerikanske tradition at ”parkere” med en pige... Det, der fangede min opmærksomhed,
og på det tidspunkt skulle der ikke så lidt til at forstyrre mig, var den
måde, hvorpå genstanden (et kraftigt nattelys) bevægede sig... Objektet
var lydløst og, for ikke at sige for meget, glødende. Det var meget klarere
end nogen stjerne på himlen... Så bevægede det sig langsomt nordpå. Jeg
regnede med, at det var en vejrballon, der reflekterede sollyset. Imidlertid står balloner ikke stille eller ændrer retning, og de har heller intet
bakgear, så at sige... Nå, til sidst henledte jeg pigens opmærksomhed på
det, for at være sikker på, det ikke var en illusion. Hun så det med det
samme og blev helt bange. Vi betragtede det sammen, mens genstanden
foretog sine krumspring ... Endelig, efter at have fjollet rundt i omkring
fem minutter, drog det bort mod andre græsgange. Fra langt mod syd
bevægede det sig ud af syne mod nord på ca. 5 sekunder. Jeg tog tid, så
jeg ved det. Jeg venter ikke, De skal tro det, men det skete virkelig. (Se
bilag 1, NL-5).

Man kunne helt bogstaveligt fylde en bog med den slags spontane
reaktioner, som modne observatører har i oplevelsesøjeblikket, men det
ville ikke tjene noget formål, bortset fra at forstærke indtrykket. Derfor
vil vi kun se på endnu en reaktion pa et UFO i denne kategori:
Tillad, at jeg først giver lidt oplysninger om mig selv, så De kan se,
jeg er en nogenlunde kvalificeret observatør. Jeg er 44 år gammel, har
været i Canadian Air Force i over 25 år, først som medlem af en flybesætning under anden verdenskrig. I de sidste 20 år har jeg arbejdet inden for
telekommunikation. Jeg har tilbragt over halvdelen af tiden på flyvebaser og har set de fleste maskiner, både de militære og de civile typer...
Jeg må tilføje, at jeg aldrig før har troet på UFOer, men dette er så ufor43

klarligt efter vor nuværende målestok, at jeg er begyndt at spekulere…
heller ingen af flyeksperterne fra basen har en forklaring på det. (Se bilag 1, NL-6).

Rapporterne
Når vi nu tager fat på, hvad disse modne personer rapporterede, lad
os så starte med en rapport overladt mig af Dr. David Layzer (men ikke
om noget oplevet af ham) fra observatoriet på Harvard College. I sit følgebrev skriver Dr. Layzer: ”Her er en absolut pålidelig øjenvidneberetning (otte observatører) om mystiske lys, der bevæger sig... set af min
nabo (fra fakultetet ved Harvard Medical School) og flere medlemmer af
hans familie.” (Se bilag 1, NL-7).
I sit brev beretter doktoren:
Objektet fangede min opmærksomhed, fordi... lyset så forkert ud for
en flyvemaskine. Vi ser ofte fra vort hus fly med landingslysene tændt
ved indflyvningen til Logan lufthavn; sædvanligvis kan jeg, når jeg ser
landingslysene, imidlertid også se de røde og grønne vingelys. I dette
tilfælde var det ikke muligt at se nogen (farvede) lys. Der var overhovedet ingen lyd, mens objektet syntes at komme nærmere... Det var en ualmindelig klar, kold og stille nat... Da objektet var nærmest, jeg vil tro et
halvt til et helt minut efter det først kom til syne, sås endnu et lys på
omtrent samme kurs som det første, og min nysgerrighed blev endnu
større, da et tredje lys dukkede op ca. et halvt minut efter det andet. Jeg
gik straks ind for at hente min feltkikkert.
Da jeg vendte tilbage så jeg, at alle tre lys stadig var i syne; de to første var standset ca. 15 til 25 grader over horisonten og stod ubevægelige i
nærheden af hinanden. Det tredje lys bevægede sig stadig. Selv i kikkerten kunne man ikke se hverken røde, grønne eller andre normale roterende lys. Nu kom der med ca. et halvt minuts mellemrum, vil jeg tro, en
række af dem, til der var i alt seks eller syv lys. Jeg er ikke nogen trænet
observatør, og i begyndelsen bestræbte jeg mig heller ikke særlig meget
for at holde rede på, hvad der skete. Flere af de første lys stod komplet
ubevægelige, mens andre bevægede sig hen over horisonten; til sidst så
det ud til, at to eller måske tre af dem, der stod stille, nedkastede mindre
lys, som tindrede eller blinkede, mens de faldt lodret ned, og da dette
skete, syntes de ubevægelige lys at blive tågede og at slukkes.

Denne rapportør siger, han ikke er en trænet observatør. Blot gennemsnits-UFO-rapporterne var så sammenhængende og detaljerede
som denne fra en ”utrænet” observatør! Han fortsætter:
… noget af det mest slående ved lysene var deres farve. De var orange
og lignede derfor ikke noget, jeg nogen sinde har set på en flyvemaskine.
Ikke en livlig eller skarp orange, men bare for orange til at være normale
landingslys... Mens lysene var synlige, passerede flere fly inden for hørevidde, men deres lyd blev svagere og lysene havde stadig ingen lyd, det vi
kunne høre... Deres fart er ganske afgjort umulig at bedømme, da vi ikke
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kunne sige, hvor langt borte de var, eller bare gætte på det. Hvad angår
vinkelhastigheden, bevægede de sig med en fart mellem en satellits og en
jet's med landingslysene tændt ved indflyvning til lufthavnen, sådan som
vi meget ofte ser.
… lysene var klare som Venus, når den er klarest; altså meget iøjnefaldende lys, men de kastede afgjort intet lys på jorden. Efterfølgende
samtaler med venner synes altid at resultere i to spørgsmål... For det
første var de lys, der kom fra syd og gik mod nordøst, helt rolige. De blinkede ikke, de flakkede ikke, de var lige så rolige som lyset fra Venus eller
en flyvemaskines landingslys. Jeg kunne ikke se nogen form eller facon
eller andet disse lys var anbragt på. Lysene, der blev udkastet eller udsendt fra objektet, blinkede, da de faldt.
… ved at gennemgå denne beretning igen, forekommer det mig, at
begivenhedernes rækkefølge ikke er klart fastlagt… Jeg havde været
ovre på den anden side af vejen hos genboen og var på vej tilbage, da jeg
så det første lys. Min kone var stadig ovre hos dem. Tre eller fire af lysene var kommet til syne, og jeg havde allerede hentet min feltkikkert inde
i huset, da min søster, hendes børn og mine forældre kom tilbage fra kirke. Skønt tre af objekterne var på himlen, var jeg stadig yderst skeptisk
med hensyn til, om det var noget ud over det sædvanlige, selvom jeg var
overordentlig nysgerrig. Ved at henlede det nyankomne selskabs opmærksomhed på disse lys, følte jeg mig ikke så lidt latterlig, og alle behandlede det som noget i retning af en spøg (en almindelig reaktion).
Kikkerten gik på omgang, og vi var alle enige om, at der ikke var særlig
megen forskel på, hvad vi kunne se med og uden kikkert... Jeg gik ind i
huset for at ringe til min ene nabo, Dr. David Layzer. Da jeg ikke fik noget svar, gik jeg ud igen... (De) betragtede stadig lysene, og der var gået
kludder i optællingen. Vi mener, der kom i alt seks eller syv... Hele episoden tog måske tyve minutter, før det sidste lys forsvandt ud af syne. Lysene, der nedkastede de små lys, var, så vidt jeg kunne se, stationære.
De bevægede sig ganske afgjort ikke vinkelret på vor synslinje. Det var
let at holde dem fast med kikkerten støttet mod et træ, og deres lys var
så roligt, at jeg er ret sikker på, de heller ikke bevægede sig bort fra os
ad synslinjen.

Jeg skrev til observatøren et år senere. Som svar på mine spørgsmål
skrev han:
Ja, jeg vil sige, at begivenheden stadig synes mig lige så mærkelig
som dengang... Min egen (utilfredsstillende, må det indrømmes) forklaring var, at lysene havde forbindelse med en eller anden form for artilleriøvelse, som offentligheden ikke skulle vide noget om. Jeg tilstår, at jeg
er åben, men i det væsentlige skeptisk med hensyn til ikke-jordiske objekter og besøgende... Jeg har vedlagt en kopi af et brev fra Donald Menzel (Harvard astronom), som David (Layzer) også sendte en afskrift af
min beretning. Jeg må tilstå, at jeg ikke besvarede hans brev; for bortset
fra at han åbenbart behandlede hele sagen som en spøg, havde han øjensynligt ikke læst rapporten ordentligt. Jeg mener, at hans endelige forklaring (i hovedsagen klare stjerner, plus landingslys fra et eller to fly,
og muligvis også en satellit) er udelukket; for når han prøver at anvende
en kombination af disse genstande, som han foreslår, til at forklare seks
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eller syv genstande som stort set opførte sig ens, så stiller han simpelthen for store krav til fantasien.

Blue Books reaktion var noget lignende - og negativ. Da jeg foreslog,
at man gennem militære sikkerhedskanaler forespurgte, om der virkelig
havde fundet hemmelige øvelser sted denne kolde vinternat, blev mit
forslag mødt med fuldstændig mangel på entusiasme. Eftersom en rådgiver ikke har nogen myndighed, blev der ikke mere ud af den sag.
Ovennævnte observation hører bestemt til de ”mindre besynderlige”;
muligvis har den en ”normal” forklaring. Jeg har omtalt den ret detaljeret her, fordi den for det første så udmærket illustrerer holdningen hos
nogle videnskabsmænd og hos Blue Book, og for det andet, fordi den afliver den påstand, at det kun er folk med manglende overensstemmelse
mellem uddannelse og social position, der rapporterer UFOer.
Hvis der imidlertid ikke fandtes større udfoldelse af fart, manøvrering
eller andre tegn på hemmelige fremdriftsmidler, havde vi sikkert ikke
noget problem. Men der findes tilfælde med højere besynderlighedsværdi,
og derfor betragtes ovennævnte observation som en UFO, da det imødekommer UFO-definitionen: de flyvende lys og deres baner forblev uidentificerede af personer, der må anses for egnede til at identificere dem, hvis
de virkelig var mulige at identificere som normale forekomster.
Blandt den halve snes tilfælde, der er under diskussion i denne kategori, finder vi følgende eksempel; det blev gengivet af en af de to involverede observatører, en ingeniørstuderende ved Massachusetts Teknologiske Institut:
På det tidspunkt stod Ursa Major (Storebjørn) næsten i zenit. Jeg bemærkede pludselig, at to af stjernerne bevægede sig... i en cirkel omkring
et fælles centrum, mens de indtog en position i hver ende af en diameter,
meget lig to malerpletter over for hinanden på en roterende grammofonplade. De roterede med en fart af ca. 30 omgange i minuttet i retning
modsat uret og med konstant hastighed... De roterende stjerner holdt
indbyrdes en afstand på... omkring halvanden månediameter. Objekterne, der lyste svagere end Arcturus og lidt svagere end Alpha, Beta og
Gamma i Ursa Major... standsede brat deres bevægelse og stod stille i en
næsten nord-sydlig position... De blev stående ubevægeligt, de begyndte
at bevæge sig væk fra hinanden, det sydgående stoppede pludselig...
”Stjernen”, der gik mod nord, fortsatte. På dette tidspunkt var dens fart
konstant og langsommere end de fleste meteorer, men hurtigere end en
almindelig flyvemaskine. (Se bilag 1, NL-8).

Sagen blev rapporteret til Det nationale Center for atmosfærisk
Forskning ved universitetet i Colorado (ikke til Condon-kommissionen)
efter råd fra to MIT-professorer, hvoraf den ene var rapportørens lærer.
Sagen blev også meddelt observatoriet ved Harvard College. Der blev
ikke foretaget undersøgelser i noget af tilfældene.
Observationen fandt sted i maj 1970, et godt stykke tid efter at Condon-kommissionen havde konkluderet, at der ikke var nogen mening i
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yderligere studium af UFOer. Man kan lige så godt bruge følgende nedskrevne uddrag af et båndinterview med to politibetjente, som rapporterede et nattelys-tilfælde, dengang Condon-kommissionen lige havde
startet sit arbejde. (Se bilag 1, NL-9). Sagen blev ikke undersøgt af kommissionen.
Betjentene observerede et stort, kraftigt lysende, rundt, hvidt objekt
50 grader over horisonten. Det befandt sig tilsyneladende mellem to
nabobyer (det blev bevidnet af radiomeddelelser fra disse og andre steder, hvilket muliggjorde en tilnærmelsesvis triangulering). Objektet
hang stille i ca. 15 minutter, og når betjentene vendte deres søgelys mod
det, blev det mørkt. De sagde, det var på størrelse med en sølvdollar
holdt i en arms længde.*
Kort efter for et mindre objekt - et lys - hen imod det fra nordvest,
kom helt nær det kraftigt lysende objekt og standsede. Så kom endnu et
lys farende fra sydøst og standsede ligeledes tæt ved det store lys. Så
gik det store lys omkring i en ”firkantet” bane og sendte samtidig af og
til blå lysstrålebundter mod jorden. Efter ca. 30 minutter med sådanne
manøvrer for de små lys afsted med høj hastighed i den retning, de var
kommet fra, og i løbet af 5 sekunder var de forsvundet. Ingen lyd hørtes.
Uheldigvis fik udspørgeren ikke så udførlig en beretning, som han kunne have fået, og jeg diskuterede ikke sagen med ham før længe efter
begivenheden. Men her, som i andre tilfælde, kommer vi direkte til det
spørgsmål, som alvorligt arbejdende forskere må stille sig selv igen og
igen: Hvordan opstår sådan en rapport? Enten må politibetjentene i mere end en time have været berøvet deres fornuft og have rapporteret ren
og skær fantasi, og politiradio-operatørerne i nabobyerne må have ligget
under for hysteri og været ude af stand til at adskille fakta fra fantasi,
mens de talte med deres kolleger; eller også så disse betjente virkelig
noget usædvanligt.
Politibetjentene udtrykte sig ikke så klart og var ikke så lærde som
doktoren, der rapporterede de mærkelige lys uden for Boston eller den
MIT-studerende og hans kone, som rapporterede de hvirvlende, stjernelignende lys; men båndinterviewet tyder på, at de sandelig var lige så
forbløffede.
Hvis konklusionen skulle blive, at den første hypotese er den sandsynligste - at observatørerne midlertidigt var berøvet deres fornuft - så
skulle vi måske, i betragtning af de mange mærkelige rapporter fra politibetjente over hele nationen (og i andre lande), forlange en grundig
revision af den metode, vi anvender ved udvælgelsen af folk til vort politi. Man ville sandelig være ilde faren, hvis betjente, der var så vildførte
og lidet objektive, skulle vidne imod en i retten. Hvordan skulle man
kunne tro deres vidneudsagn?
*) Dette er utvivlsomt en overdrivelse - en af de meget almindelige i UFOrapporter. Folk er ikke klar over, hvor stor en vinkel en sølvdollar holdt i en
arms længde modsvarer på himlen. Der er praktisk taget ingen, der er klar
over, at f. eks. en aspirintablet, holdt i en arms længde, vil dække månen.
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Og mon piloter ligeledes lider af manglende dømmekraft? I nattelyskategorien af UFOer har vi, som et eksempel ud af mange tilfælde i arkiverne følgende erklæring fra en ”uidentificeret” Blue Book rapport.
(Se bilag 1, NL-10) :
Et rødligt hvidt, uskarpt, stort og blændende lys kom til syne forude og
150 meter under flyvemaskinen på kollisionskurs. Det blev i samme høj
de, men drejede til højre, da flyets kaptajn foretog en undvigende manøvre
(rapporten er fra en major i luftvåbnet, en løjtnant og to besætningsmedlemmer). Undersøgelser indtil dato antyder ingen mulig årsag. 2)

I en officiel rapport fra en Eastern Airlines kaptajn, stationeret i Atlanta, dateret den 28. februar 1968, og stillet til rådighed af en luftfartsdirektør fra Eastern Airlines, finder vi denne interessante passage:
Jeg tog mikrofonen og spurgte, ”Hvem er det i vor 11.30 position?”
Kontroltårnet svarede, at det fly, han talte med, var 25 km borte. Jeg
sagde, ”Jamen, han her er ikke 25 km borte.”
Derefter gjorde jeg forberedelser til en undvigende manøvre. Kontroltårnet oplyste, at de stadig ikke kunne se noget, og jeg sagde, ”Ah, hold
nu op! Han går lige ud for os i vor kl. 9 position.”

Man må huske, at dette kun er to eksempler taget fra en stor bunke
pilotrapporter, og så er piloter endda varsomme med at afgive sådanne
rapporter, medmindre de har militære ordrer til at gøre det. 3)
Vi vender os nu til flyvelederne, hvis dømmekraft vi borgere mange
gange dagligt må stole på med hensyn til deres evne til at kende en maskine, der lægger an til landing og at skelne mellem et landingslys, Venus eller et eller andet ”ukendt fartøj”. Tre ud af de otte flyveledere, der
er med på listen over rapportører af udvalgte nattelys-tilfælde, kan skrive under på beretningen fra den ene af dem (der var tre i tårnet på det
tidspunkt) :
De to objekter (på en dybblå tusmørkehimmel, månen var oppe, men
stjernerne var endnu ikke synlige) var kun klare punkter af hvidt lys og
kunne tages for satellitter, hvis man så bort fra de pludselige manøvrer,
retningsændringer og den hastighed, de forsvandt med... En af dem var
på vej nordpå 45 grader over horisonten, den anden mod syd i ca. 30 graders højde. Det sydgående lys udførte en pludselig drejning på 180 grader, steg, sluttede sig til det andet objekt, svævede sammen med det som
i formation, og fløj så mod nordøst. (Se bilag 1, NL-2).

Meddeleren, en flyveleder med 27 års erfaring, var tilstrækkeligt imponeret til at ringe mig op udenbys for at rapportere det. Han havde fire
vidner, og to af dem fortalte mig i et personligt interview under mit ophold i North Dakota, observationens skueplads, at de havde kontaktet
Great Falls radar, og at tilstedeværelsen af et ukendt mål var blevet
telefonisk bekræftet. Denne erklæring blev officielt benægtet den følgende dag og forøgede således hærskaren af rapporterede benægtelser fra
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luftvåbnet og luftadministrationen, afgivet en dag eller så efter en rapporteret radarbekræftelse.
Et andet godt eksempel i nattelys-kategorien er ”MIT-sagen”, på
grund af hovedobservatørens uangribelige kvalifikationer, idet han er
grundigt inde i videnskabelige procedurer. Følgende direkte citater fra
mit båndinterview med ham omhandler beskrivelsen af det iagttagne
objekt, snarere end hans reaktioner. (Se bilag 1, NL-1).
Det var meget klarere end Venus. Det viste sig som en intens hvid
lyskilde, måske med et svagt gulligt skær, som så ud til at komme ikke
fra et, punkt, men fra en flade af en vis udbredelse.
Jeg ville beskrive det som en meget lille lyskilde i en meget hed ovn,
som en central lyskilde, en hvidglødende flamme, og så med disse farver
dansende rundt omkring i yderkanten, røde og grønne - det røde gik næsten over i det lyserøde. En anden ting, vi observerede, da vi betragtede
objektet gennem nogle mindre træer (uden blade) var, at objektet helt
tydeligt bevægede sig i forhold til træerne...
Spørgsmål: Hvor længe blev det i denne position?
Svar: Mellem fem og ti minutter.
Sp.: Da vi talte om det før, sagde De noget om, at det havde været en
uhyggelig genstand, De ikke havde været ude for før. Faktisk tror jeg ,De
sagde, det var en slags ”radioaktiv” genstand. Kan De forklare det lidt
nærmere?
Sv.: Jeg ved ikke hvorfor jeg sagde det, undtagen måske fordi lyskilden var så overordentlig intens, og det havde en farve, man ikke venter
at se fra kunstigt fremstillede genstande, som f. eks. en lampe - ikke nogen kendt form for lampe i det mindste.
Sp.: Kunne det sammenlignes med en kortslutning i elektriske ledninger, som man kan se det i en snestorm?
Sv.: Der er nogen lighed med undtagelse af farvernes bølgen frem og
tilbage. Det centrale lys var også meget mere konstant end ved den slags
tilfælde.
Sp.: Mener De, det kunne have været et forsøgsfartøj af en eller anden
art, der afprøvede blinklys? Havde det nogen lighed med et blinklys?
Sv.: Nej, det havde det ikke.
Sp.: Lad os nu gå tilbage. Hørtes nogen lyd, som kunne identificere
genstanden?
Sv.: Nej, overhovedet ingen.
Sp.: Hvad med dets senere bevægelser?
Sv.: Efter at have observeret objektet i omkring fem eller ti minutter,
mens det øjensynligt svævede og bevægede sig rundt, begyndte det at
stige og gå mod øst; jeg vil mene det gik op til omkring 30 grader, og da
det befandt sig ved en azimut på ca. 160 grader (sydøst), så det ud til at
standse og svæve igen. Denne bevægelse syntes at have nogen sammenhæng med en rutemaskines passage, skønt der ikke så ud til at befinde
sig i nærheden af den.
Sp.: Jeg tror, dette på en måde sammenfatter vor tidligere samtale.
Jeg kan ikke komme på noget vigtigt, vi har udeladt. Lad os prøve at
anslå vinkelhastigheden. Det har vi ikke fået med. Da det bevægede sig
hurtigst - tilsyneladende bevægelse - hvordan ville De...?
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Sv.: Det gik, vil jeg mene, noget mere end en grad i sekundet. Noget i
den størrelsesorden.

En tidligere førende videnskabsmand fra Pentagon, en personlig ven
af mig, samt ven og kollega med MIT-rapportøren, bad mig først se på
dette tilfælde, idet han dengang ringede til mig fra den anden ende af
landet. På trods af denne tilskyndelse fra en højt placeret, professionel
videnskabsmand, kunne jeg ikke få Blue Book til at undersøge sagen
nærmere.
Jeg tager endnu et nattelys-tilfælde med på grund af omstændighederne med min modtagelse af det. Da denne bog næsten var færdig,
havde jeg sendt et brev til udgiveren af Physics Today 4), hvori jeg efterlyste UFO-rapporter fra videnskabeligt og teknisk uddannede personer.
Den følgende nattelys-sag var en af de første reaktioner, jeg modtog.
Den er bemærkelsesværdig i flere henseender: rapporten er 11 år gammel; rapportøren, som i dag er professionel astronom, ønskede ikke at
rapportere den tidligere, da han var uvillig til at udsætte sig for latterliggørelse.*
Denne nattelys-observation fandt sted i Canada. (Se bilag 1, NL-11).
Rapportøren og hans bror var blevet alarmeret af en slægtning, en journalist, som på sin side var blevet ringet op af det lokale politi, der havde
prøvet at forfølge lyset i deres biler, men uden at det var lykkedes dem at
indhente det, da det bevægede sig fra sted til sted. Opringningen havde
været ca. kl. 2 om natten, og da havde jagten varet i næsten en time. Jeg
citerer direkte fra rapporten, men navne og steder er ikke opgivet (som
jeg lovede det i min efterlysning i Physics Today). (Se bilag 1, NL-11).
Vi fulgte landevejene, indtil vi kom til en afstand af under 100 meter
fra objektet.**)... Det svævede rundt om et stort træ, der stod alene midt
på en dyrket mark. Træet var ca. 100 meter borte og ca. 35 meter højt.
Objektet, som ”fyldte” en vinkel på omkring 1/4 grad (dette giver en diameter på mindre end en meter), var rundt i formen, sikkert kugleformet.
Det lyste kraftigt med den mørke himmel som baggrund og skiftede farve
gennem hele det synlige spekter med en periode på op til 2 sekunder
(temmelig uregelmæssigt). Da det lyste temmelig klart, kan jeg have
overvurderet vinkelstørrelsen en smule, og 1/4 grad kan måske siges at
ligge lige i overkanten. Det var i hvert fald mindst 1/8 grad.
Objektet så ud til at undersøge træet ret nøje. Det cirklede rundt om
de øverste grene, der nåede fra 15 til 30 meter over jorden, passerede

*) En anden, jeg fik svar fra, også en professionel astronom, skrev: ”... efter
som jeg er videnskabsmand, ville jeg aldrig have rapporteret…” Denne person
foretrak at betragte sin observation som en iagttagelse af et usædvanligt fysisk
fænomen, hellere end at indrømme den mulighed, måske ikke engang over for
sig selv, at det var en ”fuldstændig ny, empirisk observation.”
**) På grund af afstanden mellem rapportøren og objektet falder dette tilfæl
de inden for de øverste grænser for nærobservationer og kunne også godt betragtes som en sådan.
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foran træet, og sås derefter klart mellem grenene, da det passerede bag
om træet igen. Det fortsatte denne tilsyneladende ”observation” af træet
i adskillige minutter, mens vi så til. Derefter klatrede vi, i vor iver efter
at få taget et billede, over hegnet og gik langsomt hen mod træet i stik
vestlig retning. Vi havde ikke gået mere end 3 meter, før det ”bemærkede” os og uden en lyd accelererede til en meget høj hastighed, tog retning
omtrent direkte mod syd og forsvandt bag horisonten (i en let stigende
bane) i løbet af ca. 2 ½ sekund. (Jeg betragter mine længde- og tidsbedømmelser som ret pålidelige, da jeg dengang var aktivt engageret i terrænløb og således ganske kompetent til den slags bedømmelser. Selv de
usædvanlige omstændigheder taget i betragtning ligger disse tal højst
sandsynligt inden for ± 20 pct.)
Flere iagttagelser ved objektet:
1. Det var afgjort for lille til at indeholde mennesker;
2. Vi kunne ikke se fysiske overfladetræk, bortset fra den cirkulære
form - muligvis fordi ”overfladen” var så kraftigt lysende;
3. Det bevægede sig forsætligt og målbevidst ved sin ”inspektion” af
træet, standsede et øjeblik ved øjensynligt ”interessante steder” og gav
tydeligt indtryk af ”intelligent” opførsel;
4. Dets bevægelser var fuldstændig lydløse, endog den sidste, hurtige
acceleration;
5. Det var afgjort ikke noget af de naturlige, fysiske fænomener, jeg
har oplevet eller læst om (jeg tror næsten, De er klar over, hvad jeg henviser til - ”sumpgas” o. l.) ;
6. Det var afgjort ikke et fjernt, astronomisk objekt. Det var klart
synligt skiftevis mellem træets grene og foran (så det dækkede for) træets grene, hvilket klarlagde afstanden ganske nøje;
7. Det blev helt sikkert set af kompetente vidner (flere politibetjente)
foruden mig selv;
8. Ved acceleration fra træet må det ganske afgjort have overskredet
lydens hastighed. Men der var overhovedet ingen lydmæssige forstyrrelser. (Min onkel forsøgte at tage et billede af det, da det accelererede, men
resultatet var ikke godt nok til at offentliggøre på grund af den store
afstand fra objektet og dets hurtige bevægelse, der tilsammen resulterede i et meget svagt, sløret billede.)
De vigtigste punkter er disse: objektet så ud til at blive styret af en
intelligens, og det opførte sig ikke som noget fysisk fænomen vi kender.

Den anslåede ringe vinkelstørrelse på det sidste nattelys er usædvanlig.* Det almindelige indtryk man får fra rapportørerne af disse sager, er, at lyset er betydeligt større end en meter. Eftersom disse imidlertid er natlige observationer, og det kun sjældent er muligt at bedømme afstande med nogen pålidelighed, forbliver de virkelige størrelser
ukendte.
Det er vanskeligt at bedømme, hvor mange gode tilfælde af nattelys
en omhyggelig forsker er i stand til at indsamle. Der er, højst sandsyn*) Et nattelys-tilfælde i Fargo, North Dakota (25. februar 1967), som jeg per
sonligt undersøgte og var helt ude af stand til at forklare, drejede sig om et lys
med en anslået størrelse på nogle få fod. (Se bilag 1, NL-12).
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ligt, tusinder og atter tusinder af de oprindelige rå, usorterede rapporter om nattelys; hvor mange af dem, der vil overleve filtreringsprocessen og få adgang til arenaen med virkelig gådefulde tilfælde forbliver
gætteri, indtil der er foretaget seriøse undersøgelser. Imidlertid er prototypen for nattelysene klarlagt.
Det typiske nattelys er et klart lys, sædvanligvis fra en kilde af en
vis udstrækning, af ubestemmelig vinkelstørrelse og af varierende farve, men for det meste gulligt orange, skønt ingen af spektrets farver har
været konsekvent fraværende; det følger en bane, der ikke kan tilskrives en ballon, et fly eller andre naturlige objekter, og det giver ofte indtryk af intelligent handling. Lyset udviser intet direkte tegn på at have
nogen tilknytning til et fast legeme, men det kan formodentlig godt være tilfældet.
Angående baner og bevægelsesmanøvrer, synes nattelysenes rapporterede bevægelser, på trods af undtagelserne, der unddrager sig normale, fysiske forklaringer, selv når der er taget rigeligt hensyn til overdrivelser og fejlbedømmelser, ikke almindeligvis at overtræde de fysiske
love.
De 13 tilfælde, der anvendes i dette kapitel, repræsenterer mange
hundrede andre; de stemmer på ingen måde overens i detaljer, men almindeligvis passer de med prototypen, som den er opstillet ved hjælp af
1) Observatører af udvalgte nattelys-hændelser
Erhverv
Flyveledere … … … … … … … … … … … … … … … … …
Teenagere … … … … … … … … … … … … … … … … …
Børn … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Husmødre … … … … … … … … … … … … … … … … …
Politibetjente … … … … … … … … … … … … … … … …
Antikvitetshandlere … … … … … … … … … … … … …
Air Force besætningsmedlemmer … … … … … … … … …
Ansatte ved servicestation … … … … … … … … … … …
Slagter … … … … … … … … … … … … … … … … … ...
Arbejder … … … … … … … … … … … … … … … … … ...
MIT-studerende … … … … … … … … … … … … … … …
Telekommunikationsoperatør i Royal Canadian Air Force
Meddirektør i MIT -laboratorium … … … … … … … … …
Air Force major … … … … … … … … … … … … … … …
Air Force premierløjtnant … … … … … … … … … … …
Dr. med. … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Sikkerhedsofficer i U.S. Navy … … … … … … … … … …
Civilpilot … … … … … … … … … … … … … … … … …
Butiksindehaver … … … … … … … … … … … … … … …
Uoplyst … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Antal
8
4
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
i alt 41

2) Denne erklæring blev afgivet af en efterretningsofficer i luftvåbnet,
som undersøgte dette tilfælde..
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3) Disse instruktioner svarer fuldt ud til fremgangsmåden for ”Joint Army-Navy-Air Force Proceedings” (JANAP 146E).
4) Følgende er den fulde ordlyd af det brev, jeg skrev til Physics Today:
”Mere end et år er gået, siden luftvåbnet formelt lukkede Project Blue
Book, der tjente som national central for modtagelsen af rapporter af
en vis type mærkelige fænomener, almindeligt kendt som UFOer.
Som mangeårig rådgiver for dette projekt er jeg blevet klar over, at
hverken lukningen af Blue Book eller Condon-rapporten har dysset
UFO-problemet til ro, og en del af mine videnskabelige kolleger og jeg
nærer frygt for, at materiale af potentiel videnskabelig værdi skal gå
tabt i mangel af et rapportcenter. Som bevis for, at emnet stadig i allerhøjeste grad er i live i det skjulte, kan jeg anføre ikke blot min personlige post, som fortsat indeholder UFO-rapporter fra agtværdige
personer, men også materiale fra udklipscentraler. Sidstnævnte viser
en næsten fuldstændig mangel på UFO-rapporter fra storbyernes dagblade, men en fortsat strøm af UFO-rapporter fra lokale aviser, hvor
redaktøren enten er mindre blasert eller mindre tilbøjelig til at lade
sig påvirke af bureaukrati, eller hvor han måske har kendskab til
UFO-rapporternes oprindelse.
Ifølge mit skøn efter 20 års erfaring, er der for hver UFO-rapport
mindst 10, der ikke er rapporteret. Beviset for dette kommer fra gallupundersøgelser, fra de mange UFO-rapporter, jeg fik kendskab til,
der ikke var rapporteret til luftvåbnet, og fra mine egne forespørgsler.
Der har altid været stor uvillighed til at rapportere over for en næsten
sikker udsigt til latterliggørelse. Det ser ud til, at jo mere trænet og
bedre uddannet observatøren er, des mindre tilbøjelig er han til at
rapportere, medmindre han kan sikres anonymitet og respekt for sin
rapport.
Som følge heraf vil mine kolleger og jeg, alle tilknyttet universiteter,
sørge for at materiale af potentiel videnskabelig værdi ikke skal gå
tabt, og for at folk, særligt dem med videnskabelig uddannelse og erfaring, kan afgive en UFO-rapport uden frygt for latterliggørelse og publicity, hermed tilbyde at fungere som modtagelsescentral for UFOrapporter, der ellers højst sandsynligt ville gå tabt for videnskaben.
Jeg vil personligt sørge for, at de udleverede data bliver behandlet
seriøst, og at det ikke vil resultere i nogen form for vanskeligheder for
afsenderen. Navne vil f. eks. straks blive adskilt fra rapporten og ikke
brugt uden speciel skriftlig tilladelse fra ophavsmanden.
Det kan være af interesse i forbifarten at bemærke, at jeg gennem
årene har modtaget UFO-rapporter fra mange højtuddannede teknikere og videnskabsmænd. Det er en udbredt, men populær misforståelse at UFO-rapporter stammer fra ”tossehoveder”. Et studium af
materialet viser, at sådanne personer næsten slet ikke er repræsenteret. Eventuelle UFO-rapporter kan sendes til: J. Allen Hynek, Chairman, Department af Astronomy, Northwestern University, Evanston,
Illinois 60201.”
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Billedtekster til UFO-FOTOGRAFIER

Frasen ”Et billede er mere værd end tusind ord” synes at passe endog særdeles dårligt på de fleste påståede UFO-fotografier. Dette ville
naturligvis ikke være tilfældet, hvis ægtheden af de forelagte billeder
kunne fastslås. Dokumenteret ægthed ville blandt andet kræve agtværdige vidner til at tage fotografierne (helst levende billeder). Og fotografierne bør være nærbilleder, taget fra forskellige vinkler med så mange
referencepunkter, at det er muligt at konstatere tilnærmelsesvise størrelser og afstande. Uheldigvis ser man sjældent disse krav opfyldt.
Knapheden på UFO-fotografier er blevet påtalt. Men hvor mange
mennesker har et kamera ved hånden, når de pludselig kommer ud for
en usædvanlig situation i den daglige tilværelse? Og selv, hvis et kamera er disponibelt, hvor mange tænker så på at bruge det?
I sidste instans er et UFO-fotografi blot en anden form for UFO-rapport, og medmindre man præsenteres for en række detaljerede fotografier af en given UFO-hændelse, er en fuldstændig skriftlig rapport i forening med personlig udspørgen af rapportørerne langt mere pålidelig.
Imidlertid er jeg stødt på mange UFO-fotografier, som jeg ikke har
kunnet affærdige som fupnumre eller misidentifikationer. Som i resten
af denne bog vil jeg kun præsentere fotos fra fotografer, som jeg personligt har udspurgt, og som jeg har tillid til. Selv da må jeg minde læseren om, at følgende fotografier kun er eksempler på UFO-fotografier,
som jeg indtil nu har været ude af stand til at afsløre som forfalskninger.
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Jeg har modtaget mange fotografier af nattelys, men de viser ikke andet end det
- bare mærkelige lys på nattehimlen - og der kan kun gøres lidt af videnskabelig
værdi med dem. Dette gælder endog for dem, jeg har undersøgt omhyggeligt.
Hændelse NL-12 er et eksempel herpå. Project Blue Book reproducerede de originale aftryk, hvoraf et vises på figur 1. Dette mærkelige lys steg ifølge beskrivelsen op fra en snedækket stubmark et stykke vej fra byen Fargo, North Dakota. Fotografen giver den typiske mundtlige beskrivelse, jeg har hørt så ofte: så
kraftigt, at objektet totalt er skjult bag lyset, omgivet af en gløden (frynset i
dette tilfælde) og en bule på toppen, som kan give forestillinger om en ”kuppel”.
Ved min udspørgen af de to unge mennesker på det nøjagtige sted, hvor billedet
blev taget, kunne jeg ikke finde tegn på noget fupnummer, men eftersom dette
aldrig fuldstændig kan udelukkes, medmindre man selv tager billedet, så beviser fotografiet, når alt kommer til alt intet. Det kan kun give et tydeligt fingerpeg, og det gør dette i hvert fald efter min mening.
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Et andet nattelys, som jeg undersøgte ”på stedet” i Sherman, Texas, men ikke
har taget med i de sager, der danner prototypen (fordi den ikke er rigtig typisk),
fotograferedes af fjernsynsspeakeren Bob Campbell den 2. august 1965. Han
havde siddet og hørt politisamtaler på sin radio, som han plejede, og han forlod
sit hjem kl. 3.00 om natten, bevæbnet med et 4x5 Speed Graphic og Tri-X film
for at fotografere det mærkelige lys, han havde hørt om over politiets radio. Jeg
bad senere Mr. Campbell foretage flere prøver med det samme kamera, samt
fotografere gadelysene fra forskellige afstande, så jeg kunne sammenligne lys af
den art med de her viste fotografier (figurerne 2 og 3). Jeg har ingen grund til at
mistænke ham for at lave numre.
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Mange fotografier af dagslysskiver er forelagt igennem årene som bevis for
UFOernes fysiske realitet. Det tilfælde, jeg undersøgte mest omhyggeligt, var
DD-6. Figurerne 4 og 5 viser to fotos taget af Mr. Warren Smith, efter sigende
kun med 10 eller 15 sekunders mellemrum. Mr. Beckman og jeg havde adgang
til de originale negativer og kameraet, og jeg fik flere interviews med Mr.
Smith. Desuden fløj jeg hen over området med ham i et lille fly.
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På fotografiet peger pilen på en lille skyformation, der er praktisk taget den
samme på begge fotografier (som det også er tilfældet med de andre skyer), hvilket beviser det korte interval mellem billederne. Jeg fandt ved min undersøgelse intet tegn på svindel.
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Det næste fotografi viser et eksempel på de påståede virkninger efter en nærobservation af anden klasse, CE II-12. Figur 6 viser den afsvedne cirkel med en
diameter på ca. 13 meter i en ellers ubeskadiget, stor sojabønnemark. Jeg konstaterede personligt tilstedeværelsen af den ødelagte cirkel nogle dage efter
begivenheden. Det må understreges, at de her viste fotografier ikke har nogen
endelig bevismæssig værdi. Imidlertid er de alle uforklarede, og de støtter de
mundtlige beskrivelser af lignende observationer fra andre steder og under andre omstændigheder.
Se også omtalen i UFO-NYT nr. 2, 1970 o. a.
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Jeg viser endnu et par fotografier,
som jeg ingen forklaring har til.
Læseren har måske lyst til at prøve
at give en hånd med ved et af dem.
De viser måske fuldstændige naturlige objekter. Det første, figur 7,
blev givet mig af lederen for Ondrejov observatoriet i Tjekkoslovakiet.

Det andet, figur 8, er endnu et nattelys. Bemærk stjernesporet lige
over telefonpælen. Dette viser, at
eksponeringen varede i flere minutter. Det blev taget i Valentine,
Nebraska, den 2. august 1965 af
Judi Hatcher (nu Judi Turner) på
den tid, da ”midtvest-observationsbølgen” fandt sted, og samme
nat, som Mr. Campbell tog sine
billeder (figur 2 og 3). Tilsyneladende fandt der noget usædvanligt
sted over store dele af midtvesten
på det tidspunkt.
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Til sidst har jeg valgt to fotografier, figur 9 og 10, taget fra vinduet i en flyvemaskine i 9 km's højde, af et objekt, som jeg ikke har været i stand til at identificere. Måske kan nogle læsere identificere det som et naturligt objekt. Hvis det er
tilfældet, ville jeg sætte megen pris på at få løsningen at vide. Jeg kan absolut
garantere for, at disse to fotografier er ægte.
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6.
UFOer set om dagen - dagslysskiver
Som en stor flykrop uden vinger, er det nærmeste, jeg kan komme;
eller måske som den ydre kant eller omkreds af en skive, der rullede
henimod mig, diameteren omkring 5 meter eller mere.
- beskrivelse fra en observation den 4. februar 1966
i Houston, Texas, fra Blue Books samling.
I denne observationskategori - rapporter om UFOer set om dagen beskæftiger vi os fortrinsvis med diskosformede eller ovale objekter. Der
er færre rapporter over observationer om dagen end om natten; selv hvis
vi begrænser os strengt til velundersøgte, forbløffende sager - ægte
UFOer - har vi stadig flere nat- end dagtilfælde.
Måske er UFO-fænomenet i det væsentlige natligt. Selv hvis dette er
tilfældet, findes der dog stadig mange hundreder ”gode” dag-observationer registreret. I min egen samling står de udvalgte, sorterede dagslysobservationer, der er fundet værdige til den bedste gruppe, i antal
ikke meget tilbage for de strengt udvalgte natlige rapporter, men det
kan være, fordi jeg stiller meget store krav til natobservationerne, før de
indlemmes i samlingen.
Rapportørerne
Eftersom vi, da vi nu tager fat på dagslys-kategorien, må starte med
observatørerne og deres kvalifikationer endnu en gang, har jeg som før
valgt omkring en halv snes repræsentative tilfælde, hver med mindst to
rapportører.
Det totale antal vidner i disse dagtilfælde er 60; gennemsnittet pr.
sag er 4,8 og middeltallet 4. Mange ”iøjnefaldende” tilfælde med kun et
vidne kunne være taget med, men jeg har ment det klogest helt at udelade enkeltrapportørsager, selv i tilfælde hvor vedkommende person
rangerer højt i pålidelighed.1 )
Endnu engang kaster nogle af rapportørernes udtalelser i de 13 behandlede tilfælde lys over hele fænomenet. Udsagnene er alle taget fra
dagslysskivernes gruppe, registreret i bilag 1. Det er reaktionen og ikke
sagens indhold, vi her er interesseret i, øjeblikkelige reaktioner på observationen af en dagslysskive.
... min ven, som kørte vognen, sagde, ”Ser du, hvad jeg ser?”... Dette
sært udseende objekt lignede en forkrøblet syltet agurk. Vi var enige om,
at vi ikke vidste, hvad det var... Mens vi holdt der, kom en halvtons lastvogn forbi med to mænd - de var på vej til Calgary med en ladning svin.
Den ene af mændene spurgte, om vi havde vanskeligheder. Vi sagde nej,
men viste dem objektet og spurgte, hvad de mente om det. Den ene af
mændene sagde ”Åh det må være en af disse flyvende tallerkentinge62

ster…” Imidlertid sad jeg og tænkte over det hele dagen, og om eftermiddagen besluttede jeg at ringe til kontroltårnet i Calgary lufthavn, for at
høre, om de kendte noget til det. Der blev sagt, at det gjorde de ikke. (Se
bilag 1, DD-l).
--Jeg ville ønske nu, at jeg havde taget flere billeder, da det fløj ned
mod jorden og nærmede sig på en måde, som om det var kontrolleret,
men jeg var ivrig efter at se det med det blotte øje, hellere end gennem
søgeren. (Se bilag 1, DD-3).
--Jeg har været erhvervspilot i næsten fem år og har et meget skikkeligt syn, og naturligvis er jeg vant til at observere genstande på himlen.
Dette var ikke et flygtigt glimt. Mens jeg så på det, faldt flere forklaringer mig ind, men de blev alle affærdiget på stedet. (Fra en rapport fra en
BOAC pilot om en dagslysobservation den 13. juli 1971, Kent, England.
Se bilag 1, DD-4).
--Under anden verdenskrig var jeg pilot i det amerikanske luftvåben. I al
den tid så jeg aldrig, dag eller nat, noget usædvanligt på himlen. Nu, i en
alder af 43, har jeg observeret et fænomen, som ligger over min fatteevne,
og som stiller store krav til min fornuft og min selvtillid. (Se bilag 1, DD-2).

Dagrapportørerne røber den samme overraskelse og forvirring som
rapportørerne af natobservationerne. Man kunne meget vel forestille
sig, at flere samtidige observatører i god sigtbarhed i klart dagslys ikke
længe ville være forbavset over en observation på himlen, særligt, når
hændelsen er relativt langvarig. Men det er de, og sædvanligvis prøver
de forgæves at få en eller anden naturlig forklaring til at stemme med
oplevelsen. Så veluddannede, som nogle af vidnerne i disse valgte tilfælde er, er det overraskende at se, hvor ofte de føler sig ude af stand til at
sammensætte en rammende beskrivelse af deres oplevelse.
Objekterne
Vi kan starte med dem, som måske er de mindst teknisk uddannede
på vor rapportørliste, to farmere, som kl. 7.25 om morgenen befandt sig
ved Three Hills, Alberta, Canada. (Se bilag 1, DD-l). Den bedste beskrivelse af det rapporterede objekt, de kunne mønstre, var at det ”lignede en forkrøblet syltet agurk”. Tilhørerne til denne særegne beskrivelse, chaufførerne i lastbilen med svinene, beskrev objektet således:
Farven var blågrøn. Det så ud som om der var en slags fluorescerende
skær om det, men det var ikke helt som den fluorescerende farve, vi kender. Jeg tror, det mere lignede disse skilte langs hovedvejen, hvor der
star ”Calgary (så og så mange miles)”, noget i retning af lyset fra en refleksbrik på grøn baggrund. Der var faktisk ingen (afgrænsede) lys på
det overhovedet.

Uuddannede som disse mænd sikkert er, ville de dog nok være i
stand til mere klart at beskrive lys, de kendte i forvejen, som f. eks. lys
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på biler eller på stalde. Men her prøvede de at beskrive farven på skæret fra denne ”forkrøblede sylteagurk”, som bevægede sig af sted ved
siden af dem bakke op og bakke ned i det kuperede landskab.
Deres forbløffelse er ikke enestående. Gentagne gange har vidner udtalt ”Jeg kan simpelthen ikke beskrive farven. Jeg har aldrig set noget,
der var helt ligesom den. Jeg har aldrig set netop den røde farve (eller
blå eller grønne) før”. Hyppigt har objektet efter beskrivelsen et fluorescerende skær overalt omkring sig uden afgrænsede lys, som i et andet
tilfælde med to observatører, hvor det ene vidne fortalte, ”Konturerne
var afgrænsede, men der var ingen lys fra koøjer på det, som kunne få
en til at tro, at det var en slags luftskib eller noget i den retning. Ingen
udstødning eller jetflammer, faktisk overhovedet ingen lys (med undtagelse af skæret)”.
Beskrivelser uden præcision i terminologien er på ingen måde indskrænket til uuddannede observatører. Den samme famlen efter ordene
for at give intervieweren et rammende billede af, hvad observatørerne
er sikre på de så, forekommer også i sager med veluddannede observatører. Således var det bedste de to flyveledere og en tredje luftfartsmand
i tjeneste på vagtholdet for enden af startbanen kunne præstere ”to aflange indretninger, der så ud som en flad tallerken”. Og det var dog en
morgen med klart og køligt vejr og sigtbarheden var udmærket.* (Se
bilag 1, DD-3).
Afhøring af mange rapportører har overbevist mig om, at usikkerheden i deres beskrivelser (der kan se ud, som om de er overlagte forsøg
på at ”forvirre sagen” og således forhindre afsløring af en misforståelse,
som rapportøren inderst inde selv tror, han er skyldig i, men som han
holder fast ved), faktisk er resultat af observationens høje besynderlighedsgrad. Rapportørens ordforråd er simpelthen utilstrækkeligt til situationen. Jeg har erfaret, at vidnet forsøger at gøre sit bedste. Landarbejdere kan give nøjagtige beskrivelser af noget, de kender til - en traktor f. eks. eller andet maskineri fra landbruget. En lignende mangel på
fremstillingsevne plager rapportører med en betydelig teknisk uddannelse: politibetjente (som forventes at kunne give nøjagtige beskrivelser
af ulykker og forbrydelser), flyveledere, videnskabsmænd og ingeniører.
Måske er den naive beskrivelse fra føreren af lastbilen med svinene den
mest praktiske og saglige, når alt kommer til alt: ”Åh, det må være en
af disse flyvende tallerkentingester!”
Det er også min erfaring, at rapportører sædvanligvis har næsten
lige så vanskeligt ved at beskrive lydene fra det observerede objekt. Næsten altid siger de, ”Det var ikke helt sådan, men det er vist det nærme*) Meddelelsen, der blev sendt til Dayton fra den lokale luftbase lød: ”I be
tragtning af, at tre pålidelige mænd fra personalet rapporterede observationen... konkluderes det, at der har fundet en ægte observation af et fænomen af
en eller anden art sted, men at tilstrækkelige oplysninger ikke er til rådighed
til at afgøre, hvad årsagen var.” Så vidt jeg ved, har man ikke gjort forsøg på at
få flere oplysninger frem, efter at denne rapport blev modtaget af Blue Book.
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ste, jeg kan komme.” Observationer af dagslysskiver er næsten uden
undtagelse støjfri og dette er ifølge rapporterne ens over hele jorden.
Som f. eks. i Calgary-sagen (som i utallige andre): ”Der var overhovedet
ikke en lyd, men vi kunne høre lyden fra en flyvemaskine, der startede
fra Calgary lufthavn (meget længere borte).” (Se bilag 1, DD-1).
Med hensyn til dagslysskivernes baner og bevægelser rapporteres
det, at UFOernes handlinger sædvanligvis forekommer kontrollerede,
med undtagelse af en hyppigt beskrevet slingrende, tumlende eller
”blad” bevægelse. Skiverne synes at have en almindelig evne til at starte
lydløst, ofte med fantastiske accelerationer og sædvanligvis uden at
frembringe lydmursbrag.
Newtons anden bevægelseslov udelukker voldsomt store accelerationer for legemer af kendelig masse. Jeg tilstræber imidlertid ikke - her
eller noget andet sted i denne monografi - at sætte spørgsmålstegn ved
vor fysiske viden; det fordrer mere materiale, end der er til rådighed på
nuværende tidspunkt. Jeg spiller blot rollen som vurderingsmand af oplevelser, rapporteret af ”gode og ærlige” mennesker; og rapporter med
høj besynderlighedsgrad fra rapportører med stor pålidelighed eksisterer virkelig. Så meget er uomtvisteligt.
En del af den høje besynderlighedsværdi hidrører fra de rapporterede
baner. Her er et eksempel fra et båndinterview. (Se bilag 1, DD-1).
Sp.: Landskabet er noget kuperet på det sted. Fløj genstanden lige ud,
selv over bakkerne, eller fulgte den landskabsformerne?
Sv.: Det var en af de ting, vi lagde mærke til. Så højt oppe, den var
(150 til 180 meter), havde den ikke behøvet at gøre det, den gjorde. Når
som helst landskabet hævede sig en smule, steg den også. Når landskabet
sænkede sig, dalede den også. Det var også en af de ting, jeg ikke kunne
forstå.

Spørgsmålet blev stillet forsætligt som følge af mine tidligere erfaringer ved sådanne afhøringer. Skiven ”hænger” ved konturerne på jorden, den glider henover, og standser ofte over små vandansamlinger.
Andre observationer bidrager til mønstret i denne klasse af vore udvalgte sager med flere vidner:
Kort sagt, jeg så en lille, sølvhvid skive af ukendt diameter, ukendt
højde, men af afgjort fysisk eksistens; den var først stationær og under
visuel observation i omkring ti minutter. Så bevægede den sig tværs over
himlen, idet den tydeligvis passerede under skyerne, og endelig forsvandt
den i de hvide skyer. Der hørtes ikke en lyd.
Den hvide plet stod stille for længe og bevægede sig for lydløst til at
kunne have været en flyvemaskine; den bevægede sig i retning direkte
modsat skyerne, som for at udelukke... at den var en ballon. (Se bilag 1,
DD-4).

Dagslysobservationernes fremstilling er bemærkelsesværdigt enslydende: ovale eller diskosformede, hvide eller sølvagtige objekter, tilsyne65

ladende faste. Undertiden har skiven ifølge rapporten et mørkt bånd
langs periferien. ”Det lignede en bøfsandwich af sølv”, sagde en professionel billedhugger, hvis rapport ikke er taget med i dette kapitel, fordi
der kun var et vidne. Denne skive eller ”sølv-bøfsandwich” udførte ifølge
rapporten en stor firkant-bevægelse på himlen for derefter at fare bort
”som en forskrækket kanin”. Også i en anden enkelt-vidne sag brugte
rapportøren, en mekaniker, vendingen ”sandwich” med fartøjets centrale rand beskrevet som kødet, der stikker ud mellem brødskiverne.
Fotografier af rapporterede dagslysskiver er lette at få fat på, og selv
om omstændighederne ved deres optagelse ikke er blevet ordentligt undersøgt og mange er åbenbare forfalskninger, er det vanskeligt at afvise
andre. Nogle af de fotografier, jeg har undersøgt, kan godt være autentiske fotografier af dagslysskiver, for jeg har ikke været i stand til at
finde noget tegn på svindel i disse tilfælde. Eftersom nogle berømte fupnumre har været ledsaget af fotografier - det kunne se ud til, at spøgefugle bekender sig til den ide, at et billede er mere værd end tusind ord er jeg utrolig varsom med alle de fotografier, jeg får tilsendt. Efter min
mening burde et angiveligt UFO-fotografi (især af en dagslysskive) ikke
tages alvorligt, medmindre følgende betingelser er opfyldt: (1) optagelsen er bevidnet af agtværdige personer, som samtidig iagttog objektet visuelt; (2) det originale negativ (eller negativer) er til rådighed for
undersøgelser, da ingen fyldestgørende analyse kan foretages ud fra
aftrykkene alene; (3) kameraet er disponibelt til undersøgelser; og (4)
ejeren af fotografiet er villig til under ed at bevidne, at fotografiet efter
hans bedste vidende er ægte, altså, at fotografiet er, hvad det foregives
at være - et billede af en UFO. Den sidste betingelse behøver ikke tages
i anvendelse, hvis vedkommende fotografi er ledsaget af flere fotografier, taget uafhængigt af hinanden, helst fra helt forskellige steder.
Disse betingelser er naturligvis strenge, men det må de være - sædvanligvis er fotografiet ikke mere troværdigt end fotografen.* Selv når
alle betingelser er opfyldt, er alt, hvad man kan sige med sikkerhed, at
selv om sandsynligheden for fotografiets ægthed er meget stor, kan man
aldrig være sikker. Dog må man sige, at hvis f. eks. 25 af den slags tilfælde hver kan gives meget høj sandsynlighed, vil den samlede sandsynlighed for, at fotografisk bevis for UFOerne foreligger, næsten ikke være
til at skelne fra vished.
Jeg kender ikke til 25 af den slags tilfælde, men der er flere, der opfylder næsten alle de nødvendige betingelser. Et af dem er det klassiske
Great Falls, Montana, tilfælde fra den 15. august 1950 (Se bilag 1, DD5), hvor der blev taget film af to punktlignende lys på den klare dag
*) Det samme kan siges om radarfotografier. Her er det ikke spørsmål om
forfalskninger, men om operatørens fortolkning (idet vi går ud fra, at udstyret
fungerer tilfredsstillende). Så også her er vi henvist til den menneskelige fejlbarlighed. Når alt kommer til alt er UFOer ”menneskelige” oplevelser og må
bedømmes som sådanne.
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himmel sammen med et antal referencegenstande (f. eks. et vandtårn),
nok til at sætte os i stand til at foretage et meningsfyldt studium af billedserien. Forsøget på at tilskrive de registrerede parametre fra objekternes bevægelser flyvemaskiner, balloner o.s.v. var fuldstændig mislykket. Dr. Baker, som skrev en artikel i Journal of the Astronautical
Sciences, konkluderede:
På grund af konflikten mellem alle hypotetiske, naturlige fænomener
og en eller flere detaljer fra de sikre data i det analyserede fotografiske
bevismateriale (samt usikkerheden ved det mindre pålidelige materiale)
kan ingen klar konklusion fremlægges...
Forfatteren har set på en del andre film, som efter sigende forestiller
UFOer, og de er alle dårlige billeder med ringe skarphed... De fleste af
dem er taget med amatørapparater... ligesom Montana-filmen. Og som
Montana-filmen kan nogle af disse film afgjort ikke forklares på basis af
naturlige fænomener (andre kan forklares, hvis man bruger fantasien). 2)

Jeg har undersøgt mange angivne UFO-fotografier. De fleste af dem
har kun ringe videnskabelig værdi (objektet er for langt borte, der er ingen referencepunkter, billedet er udvisket o.s.v.), selv hvis de skulle være ”ægte”, og mange virker ikke overbevisende. Måske er det bedste af
dem, jeg personligt har undersøgt nogenlunde grundigt, og som i det
væsentlige opfyldte de ovenfor nævnte betingelser, det, der vises på fig.
4. Det bringes ikke her som fotografisk bevis for eksistensen af dagslys
skiver, men som det bedste fotografi af en dagslysskive, jeg personligt
har undersøgt. Men heller ikke ved denne optagelse er alle omstændigheder så klare, som man kunne ønske.
I dette tilfælde kunne jeg få fat på de to originale negativer, og med
tilladelse fra ejeren overlod jeg dem til laboratoriekontrol, hvor standardhinden fjernedes og negativ-kopier blev fremstillet, hvorefter man
undersøgte dem mikroskopisk, og ved hjælp af en lyspunktscanner undersøgte kornstrukturen i de originale negativer. 3)
Foruden undersøgelsen af negativerne blev også kameraet undersøgt4) og afprøvet, og de tre vidner, hvoraf et, fotografen, var ejer af ka
meraet - blev interviewet, og jeg fik beedigede, skriftlige erklæringer fra
to af dem.
Resultatet af prøverne efterlader ingen tvivl om, at der virkelig er
noget på farvefotografierne, og at billederne svarer til den angivne tidsrækkefølge og de lysbetingelser, som ifølge rapporten var til stede, da
billederne blev taget (der er intet tegn på uoverensstemmelser i skygger, skyændringer o.s.v.). Naturligvis kunne det virkelige billede forestille en stor tallerken, kastet højt op i luften og fotograferet. (Jeg siger
stor, fordi et nært objekt ikke ville udvise den ”blødgørende” effekt, som
atmosfæren frembringer, når objektet ses i nogen afstand, især når det
er skinnende).
For at overbevise mig om, at observationsstedet virkelig var ”ude i
det helt vilde”, og at det absolut ikke var noget let tilgængeligt sted til
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iscenesættelse af sådan en spøg, fik jeg arrangeret en flyvning hen over
området i en lille maskine. Det var i høj grad ujævnt, bakket, kratbevokset land - forbjergene til de canadiske Rocky Mountains - men ikke
ufremkommeligt. At lave en forfalskning på det sted, ville kræve en kolossal motivering, og tilmed efter min mening meget fine udsigter til
økonomisk gevinst.
Mine gentagne samtaler og korrespondancer med hovedobservatøren
Warren Smith fra Calgary, har ikke vist tegn på en sådan motivering:
Smiths beedigede erklæring, skrevet i henhold til de strenge forholdsregler i den canadiske bevisforordning, støtter yderligere min opfattelse.
Skønt formålet med disse kapitler er at konstruere prototyper for de
oftest observerede UFO-kategorier, snarere end at præsentere detaljerede beretninger fra individuelle observationer, vil en oversigt over Warren Smith observationen være formålstjenlig.
Warren Smith og to af hans kammerater, som alle er amatørgeologer, var en julidag med ret klart vejr på vej hjem efter at have været
ude på en weekendtur, da den yngste af de tre, en ung mand, ca. kl.
17.30 fik øje på noget, som alle først troede var en flyvemaskine i van
skeligheder. Der hørtes ingen støj, så de mente, motoren var slået fra.
Så snart det blev klart, at objektet ingen vinger havde, og at det gled
lige så stille nedefter, afskrev mændene flyvemaskine-hypotesen.
Imidlertid bad Warren Smith endnu før dette tidspunkt ophidset om
sit kamera med farvefilm, som han kom i tanke om, han havde i bagagen, og begyndte at fotografere. Han troede, objektet var en flyvemaskine, der var ved at falde ned, og det faldt ham ind, at fotografiet kunne
sælges til et blad, når de kom tilbage. (Det var det eneste tidspunkt,
ideen om økonomisk gevinst kom ind i billedet, så vidt jeg har kunnet
konstatere). Et af billederne blev ifølge rapporten taget, mens objektet
var på vej ned mod træerne i forgrunden, som objektet hurtigt forsvandt
bag. Derefter, fortalte mændene, kom objektet igen til syne bag træerne
og steg mod skyerne. Observatørerne rapporterede også, at objektet udkastede noget materiale, men denne meddelelse blev aldrig helt dokumenteret.
Hele hændelsen tog omkring 25 sekunder. Det eneste håndgribelige
bevis vi har, er de to farvebilleder - uheldigvis taget med et kamera
uden afstandsindstilling - begge med aftegninger på negativerne og ganske uden tegn på forfalskning.
Den fjerntliggende mulighed eksisterer, at nogen, helt uafhængig af
Smith og hans fæller og uden deres vidende, i samme øjeblik ”opsendte”
en ”tallerken” i nærheden, som Smith var så ”heldig” tilfældigvis at fotografere. Men vi har stadig både Smiths ord for, at de først så skiven
glide nedad og derefter stige og forsvinde i skyerne, samt den konstaterede rækkefølge i negativerne, som viser, at det angivne fotografi med
den nedadgående bevægelse blev taget først. Man kunne så hævde, at
den usynlige tallerkenkaster havde kastet to gange, og at Smith fotograferede den første, da den gik nedad og den anden, da den gik opad
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omkring 15 sekunder senere, men vi har rapportørernes ord for, at det
afgjort ikke var tilfældet, og de må have været uden forbindelse med
kasteren. I hvert fald viser en grundig undersøgelse af skyernes udseende, at de to fotografier blev taget lige efter hinanden. Selv efter ganske
kort tids forløb, ville der have været små, men dog synlige forandringer
i skyernes kanter. Der er imidlertid ingen at se.
Smiths billeder viser ganske godt den typiske dagslysskive, og de fleste af rapportørernes beskrivelser i de andre sager med flere vidner, som
vi omtaler her, støtter Smith-fotografierne i denne henseende. Hvis vi går
så langt tilbage som til 1952, støder vi på denne beskrivelse af en dagslysskive fra to ansatte ved Carco Air Services hangar, der grænser op til
Kirtland Air Force base i Albuquerque, New Mexico. (Se bilag 1, DD-7).
Der, på himlen lige over Kirtland Air Force base, kom et objekt til
syne, som først så ud til at være en vejrballon, men efter nærmere undersøgelse afgjorde observatørerne, at det var af en konstruktion, de ikke
kendte. Derefter bemærkedes det, at der var et lignende objekt af samme
udseende i nærheden. De to objekter bevægede sig langsomt mod syd...
uden at observatørerne kunne høre en lyd. Objekterne var af en rund,
diskoslignende udformning og sølvfarvet. De syntes begge at sætte farten
op, og de steg næsten lodret. Det ene objekt fortsatte på en sydsydøstlig
kurs, mens det andet ændrede retning til en næsten stik østlig kurs. Hele
observationen fandt sted inden for 30 sekunder. Vinden var sydvestlig
med en styrke på 25 km/t.

Man kunne nemt ”bortforklare” denne hændelse ved at sige, at observatørerne tog fejl af nogle meget nære objekter, der hvirvlede rundt i
vinden, eller måske af noget andet. Eller kunne man? Vinden kom fra
den ”gale” retning, objekterne forsvandt i forskellige retninger, og de
steg lodret. Det ser højst usandsynligt ud, at alt dette kunne finde sted,
og at objekterne kunne blive drevet hurtigt opefter ved en sydsydvestlig vind på 25 km/t.
Så vidt jeg ved, blev der her, ligesom i så mange andre Blue Book tilfælde, ikke foretaget yderligere undersøgelser. Observatørernes pålidelighed (udover den kendsgerning, at de var ansat i lufthavnen), deres
motiv til at udfærdige sådan en rapport, måden det blev gjort på og deres holdning til den, blev aldrig undersøgt.
Tidligere det år, den 16. januar, bidrog en lignende begivenhed i Artesia, New Mexico, til mønsteret for denne kategori. (Se bilag 1, DD-8).
Rapporten i Blue Books arkiver lyder således:
Den 16. januar 1952 observerede to medarbejdere fra et ballonprojekt
ved General Mills aeronautiske forskningslaboratorium og fire andre
personer to uidentificerede, flyvende objekter i nærheden af den ballon,
de holdt øje med. Ballonen var oppe i en højde af 34.000 meter og var
33,5 meter i diameter på tidspunktet for observationen.
Objekterne observeredes to gange, en gang fra Artesia, New Mexico,
og en gang fra Artesia lufthavn. I det første tilfælde svævede et rundt
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objekt ubevægeligt i nærheden af, men øjensynligt højere oppe end ballonen. (Der siges intet om, hvad det andet objekt foretog sig). Ballonens
tilsyneladende størrelse var 3,8 cm i diameter og objektet 6,35 cm i diameter (altså i forholdet 3 til 5), og farven var mathvid. Denne observation
stammer fra to observatører fra General Mills.

Der siges intet om sandsynligheden for, at de to objekter, som observeredes fra ballonopsendelsesstedet og senere fra lufthavnen, var det
samme par. Detaljer af den art har kun ringe betydning for Blue Book
forskerne.
Blue Book rapporten fortsætter:
Kort efter observerede de to samme observatører samt fire civilpiloter
den samme ballon fra Artesia lufthavn. To objekter, øjensynligt umådelig
højt oppe, sås på vej ned mod ballonen fra nordvestlig retning. De cirklede rundt om ballonen, eller så ud til at gøre det, og fløj bort mod nordøst.
Observationen varede omkring 40 sekunder. De to objekter var af samme
farve og størrelse som det første objekt. (Her kunne det forstås, som om
den første observation kun omfattede et objekt). De fløj side om side.
Mens objekterne så ud til at kredse rundt om ballonen, forsvandt de (for
et øjeblik må man formode, eftersom de senere fløj bort mod nordøst), og
observatørerne mente, de var diskosformede og havde vendt kanten til,
da de krængede.

Der blev ikke foretaget videre efterforskninger af Project Blue Book
af følgende grunde:
Uheldigvis blev denne rapport ikke udfærdiget før den 5. april og kom
ikke ATI C i hænde før den 16. april. Som følge af dette tidsforløb blev
yderligere undersøgelse ikke foretaget. Observatørerne er kendt for at
være meget pålidelige og erfarne.

Konklusioner: ”Ingen”.
Tidsforløbet var sandelig ingen undskyldning for manglende efterforskning. Rapportørernes kvalifikationer kunne sagtens have været
undersøgt, selv på et langt senere tidspunkt. ”Observatørerne er kendt
for at være meget pålidelige og erfarne”, er en meningsløs erklæring
uden yderligere dokumentation.
Det følgende år figurerede personale fra General Mills laboratorium i
en anden UFO-rapport fra kategorien ”dagslysskiver”. (Se bilag 1, DD-9).
Tre forskningsteknikere observerede et hvidt røg- eller dampspor i
12.000 til 15.000 meters højde, mens de fulgte en 24 meters ballon i
22.250 meters højde gennem en teodolit. Objektet bevægede sig i horison
tal flugt i omkring 30 sekunder med en fart af 10 grader pr. 9. sekund
(beregnet til 1.450 km i timen), og startede derefter et lodret dyk, der
varede i 10 til 15 sekunder. Under dykket sås det flere gange, at objektet
lyste. Da det rettede op igen, hørte røgudviklingen op. Observationen
fandt sted fra taget af General Mills laboratorium.
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Videre kommentarer fra Blue Books kartotekskort over tilfældet lyder som følger:
En af observatørerne er meteorolog og betragtes som fuldstændig
pålidelig. De to andre kilder anses også for at være pålidelige. Det nærmeste AC&W (radar) var ude af drift på tidspunktet for observationen.
To F-86 fly var oppe i området sydvest for Minneapolis på observationstidspunktet, men de kan ikke sættes i forbindelse med UFOen. Konklusion: UIDENTIFICERET.

Ikke optegnet på kartotekskortet, men opgivet af observatørerne i
den originale rapport var det udsagn, at objektet passerede nedenunder
Solen, hvilket antyder en højde over horisonten på omkring 25 grader.
Der hørtes ingen lyd.
Observatørerne var en tidligere B-17 pilot, nu meteorolog, en privatpilot med to års efteruddannelse i supersonisk aerodynamik, og en
forskningsingeniør, som observerede med det blotte øje, mens de andre
iagttog objektet gennem teodolit. Observatørerne erklærede samstemmende, at ”muligheden for, at det, der så ud som et dyk, blev frembragt
ved at objektet blot trak sig tilbage i det fjerne, forekom usandsynlig,
eftersom hastigheden vinkelret på sigtelinjen var uformindsket i dykket.” De påpegede også, at der intet lydmursbrag hørtes, og at ”det lodrette dyk var en farlig, for ikke at sige selvmorderisk, manøvre.”
Det tilfælde, der bedst bevidner, at ”UFOerne ser ud til at være interesseret i ballonopsendelser” - for at tænke på menneskevis et øjeblik kom fra min ven Charles Moore, jr., der er aerolog og ballonskipper, i
1949. (Se bilag 1, DD-l0). Moore beskrev personligt hændelsen for mig.
Han havde kommandoen over en flådeafdeling med fire menige; de
havde sat apparatur op til observation og registrering af det lokale vejrlig som forberedelse til opsendelse af en Skyhook ballon. De forhåndenværende instrumenter bestod af et stopur og en ML-47 (David
White) teodolit, et sporingsinstrument bestående af et teleskop med 25
ganges forstørrelse, beregnet til at give elevations- og azimutpejlinger.
Kl. 10.20 om formiddagen opsendte gruppen en lille 350-gram vejrballon til observation af de øvre vindhastigheder og -retninger. Moore
fortalte mig, at han fulgte ballonen med en teodolit i flere minutter,
hvorefter han overgav sporingsinstrumentet til en mand fra flåden med
formaning om ”ikke at tabe den af syne, eller han skulle få med ham at
bestille”. Moore fandt derefter vejrballonen med det blotte øje, og da
han kort efter så tilbage på manden ved teodolitten, bemærkede han, at
instrumentet var rettet mod noget andet.
Med et skønsomt udvalg af flådens bedste kraftudtryk skulle Moore
til at snappe instrumentet fra manden og rette det mod vejrballonen, da
manden sagde, ”Men jeg har det her.” Moore kiggede efter og så et hvidligt ellipseformet objekt i teodolittens synsfelt. Det bevægede sig mod
øst med en fart af 5 graders azimut-ændring pr. sekund. Det var ca. 2½
gange så langt som det var bredt. Det var klart synligt med det blotte
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øje, og blev set af alle i gruppen. I teodolitten så man, at det fyldte en
vinkel på flere bueminutter på himlen.
Da objektet blev mindre i tilsyneladende størrelse, bevægede det sig
hen til en azimut på 20 til 25 grader, og her blev det. Samtidig blev elevationsvinklen større, og objektet kunne ikke mere ses i teleskopet. Det
forsvandt i en stejl opstigning - i lighed med andre dagslysskiver - efter
at have været synligt for Moore og hans gruppe i over et minut. Himlen
var uden skyer; der var ingen dis. Objektet efterlod intet spor af damp
eller udstødning. Der hørtes ingen støj af nogen art i forbindelse med
observationen, og der var ingen biler, fly eller andre støjende motorer i
nærheden, der kunne have overdøvet eventuelle lyde fra objektet. I løbet
af dagen fløj mange flyvemaskiner hen over og i nærheden af ballonopsendelsesstedet, og Moores gruppe kunne identificere dem ved udseendet og motorstøjen. De så ikke mere den dag, som havde nogen som
helst lighed med det hvide, elliptiske, uidentificerede objekt. For en
mand med Moores uddannelse, var dette en ”virkelig” begivenhed. Og
som senere hændelser beviste, var det ikke et isoleret tilfælde, skønt det
som sædvanligt, efter hvad jeg ved, ikke blev taget alvorligt af Blue
Book. Der blev ikke foretaget yderligere undersøgelser.
Tre andre tilfælde, som her er brugt til at opridse prototypen for
dagslysskiverne, hændte i 1967, et år, der ligger højt med hensyn til
UFO-hændelser af alle typer i USA. Disse tre bærer betegnelsen
”uidentificeret” hos Project Blue Book og fandt sted i Crosby, North Dakota (se bilag 1, DD-11), i Blytheville, Arkansas (se bilag 1, DD-3), og i
New Winchester, Ohio (se bilag 1, DD-12).
I sagen fra North Dakota var der syv vidner, fem fra en familie og to
observatører, der befandt sig 32 km borte. Alligevel gjorde manden, der
undersøgte sagen for luftvåbnet, sig ikke den ulejlighed at udspørge de
to fuldstændig uafhængige vidnegrupper og gik således glip af en chance til at få geografisk ”hold” på objektet til hjælp ved bedømmelse af dets
fart og bane og til at få et fuldstændig uafhængigt vidneudsagn angående vedkommende objekts natur. Af de fem vidner fra samme sted blev
kun en udspurgt og kun telefonisk. Hvor havde situationen været helt
anderledes, hvis man havde undersøgt dette ordentligt!
Ifølge oplysningerne fra North Dakota tilfældet ved vi, at et ovalt,
strålende objekt efter sigende kom til syne bag en lade og et læbælte, at
det derefter steg lydløst opefter og forsvandt. Eftersom det var en civilpilot (og hans familie), der så dette, vil jeg ikke ignorere denne observation som en simpel misopfattelse.
Den rapporterede hændelse fra New Winchester, Ohio, med fem vidner blev også dårligt undersøgt, skønt den var opført som ”uidentificeret” hos Blue Book. Den oprindelige rapport kom frem i lyset på grund
af en artikel, jeg havde skrevet for en ven, som dengang var udgiver af
et internt blad hos et forsikringsselskab med sæde i Columbus, Ohio. 5)
Ohio-tilfældet tilføjer sine egne oplysninger til prototypen for dagslysskiverne:
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Objektet var ovalt og gik i en lige linje fra sydøst til nordvest på en
meget tumlende måde... UFOen eller hvad i alverden det var, krydsede
den vej, vi gik på. Det var klart solskin, som reflekteredes fra det metalliske objekt; det var ikke af aluminiumsfarve som flyvemaskiner, men
lignede snarere messing eller kobber. Hvad der drev objektet frem, ved vi
ikke, men vi hørte ikke en lyd.

Tydeligvis er der ikke mange ”sikre oplysninger” her, og hændelsen
kunne let affærdiges, hvis ikke den passede med mønstret for så mange
andre lignende rapporter. Der var ingen trænede vidner i dette tilfælde,
men afsenderens brev har en aben og oprigtig stil:
Vi kørte mod øst og så en holdende bil med tre unge mennesker fra 18
til 20 år gamle, der kiggede efter noget pa himlen... Jeg så også noget, så
efter at have kørt et lille stykke, standsede jeg, gik ud af bilen og så op
mod himlen... De tre unge mænd... kørte hen til mig og parkerede bilen
ved siden af min, og vi iagttog det alle; men trafikken kom fra modsat
retning, så vi måtte begge flytte os... Ingen af os fem havde nogen forklaring, men vi så det alle meget tydeligt.

Når man har haft den oplevelse at udspørge mange observatører og
læse mange breve og rapporter (og også har rigelig lejlighed til at møde
og udspørge folk fra vanviddets overdrev), ville man være meget sløv,
om man ikke efterhånden udviklede en fornemmelse for beretninger,
der har præg af ægthed i modsætning til dem, der er produkter af forvirrede hjerner. Oprigtigheden og forbløffelsen hos mange vidner kan
der ikke diskuteres om.
I Blytheville, Arkansas, så to observatører i tjeneste i kontroltårnet
ved Blytheville Air Force base og en tredje observatør i tjeneste på den
sydlige ende af startbanen (alle de tre observatører var ifølge Blue Book
”fuldstændig pålidelige”) ”to aflange genstande”, der lignede serveringsfade. Objekterne, der var mørke mod himlen, men med en udstødning
på omkring 2 meter, sås pludselig fra kontroltårnet. Højden bedømtes
til mellem 360 og 460 meter. De gik i lige linie fra øst til vest, men forsvandt efter 15 til 30 sekunder under en drejning mod sydvest.
Rapporten berettede, at den visuelle iagttagelse blev ”bekræftet af
Blytheville Air Force base, RAPCON, som værende i en afstand af omkring to sømil.”
Denne begivenhed er ikke blevet registreret som et radar-visuelt tilfælde, da der ikke foreligger specielle radar-oplysninger. En talsmand
fra flyvevåbnet erklærede: ”Dette er det første fænomen af denne art,
rapporteret fra området omkring Blytheville-basen, på hvilken der ikke
har været nogen umiddelbar forklaring.”
Han fortsatte, ”I betragtning af det faktum, at tre pålidelige ansatte
rapporterede observationen... må det konkluderes, at der virkelig har
fundet en observation af en eller anden art sted, men at der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger til at klarlægge årsagen til hændelsen.”
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Blue Book var tilfreds med at opføre sagen som ”uidentificeret” uden
nærmere undersøgelse. Dette er i en vis henseende forståeligt på baggrund af Blue Books utilstrækkelige personale.
Min anmodning i Physics Today om gode UFO-rapporter resulterede
i et godt tilfælde af dagslyssskiver med flere vidner. (Se bilag 1, DD-14).
Det blev rapporteret af en professionel astronom og fandt sted i 1965,
men observatøren havde af indlysende grunde tøvet med at rapportere
det.
Observationen hændte lige efter solnedgang, men den klare himmel
var stadig uden stjerner. Rapporten berettede, at objektet havde lys og
også, at det var diskosformet, hvilket måske kunne tyde på, at vi her
har et grænsetilfælde mellem nattelysene og dagslysskiverne. Banerne
og bevægelserne i de to kategorier har slående ligheder, måske fordi
nattelys er dagslysskiver set om natten, og forskellen mellem de to kategorier derfor blot ligger på observationsplanet.
Observatøren, ledsaget af sin kone, hendes veninde og to børn, kørte
østpå med ca. 50 km i timen. De bemærkede ”et sølvformet, diskosformet objekt langsomt på vej mod syd. Bunden af objektet havde en ring
af blåhvide lys, som gav indtryk af at objektet roterede.” Objektet fyldte
en vinkel på to til tre grader på himlen og havde et hvidt lys i toppen.
Efter at være kommet lidt syd for os, accelererede objektet hurtigt i
en øst-nordøstlig retning... Vi kørte ind på en motorvej, stadig mod øst,
men nu med 115 til 130 km i timen. Genstanden blev hurtigt til et hvidt,
stjernelignende objekt (nattelys) langt mod øst. Den bevægede sig fem til
10 grader op og ned i omkring fem minutter. Så fløj den hurtigt mod syd
og forsvandt ud over Atlanterhavet.

Prototype
På basis af disse rapporter kan vi nu opsummere dagslysskivernes
hovedtræk. De af dem, jeg har undersøgt grundigt, karakteriseres af
lighed i form, i farve og især i deres måde at bevæge sig på, hvilket kan
være umådelig langsomt - til tider standser de helt nær ved jorden eller
udfører langsomme gentagne manøvrer - eller umådelig hurtigt, så skiven kan forsvinde i løbet af sekunder.
På trods af dagslyset i den halve snes tilfælde, der er anvendt til at
danne vor prototype, er alt vi faktisk erfarer fra dem, at objektet (ofte et
par stykker ad gangen) beskrives henholdsvis som ovalt, diskosformet,
som ”en forkrøblet syltet agurk” eller ellipseformet. Det er almindeligvis
skinnende eller lysende (men næsten aldrig med lyset udsendt fra et enkelt punkt), gulligt, hvidt eller metallisk. Det udviser for det meste,
hvad vi med vor menneskelige tankegang ville fortolke som ”meningsfyldte”, kontrollerede bevægelser og er i stand til umådeligt store accelerationer. Ingen høje lyde eller brøl synes at optræde i tilknytning til
dagslysskiverne; undertiden er der en svag hvislende lyd.
Den sørgelige kendsgerning er, at selv efter at have indsamlet rapporter om ”dagslysskiver” i årevis fra forskellige dele af verden og på
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trods af nogle tilsyneladende ægte fotografier, er det materiale, vi har
til rådighed, højst utilfredsstillende set fra et videnskabeligt synspunkt.
Nogle af grundene til dette er indlysende: officiel apati og ”latterliggørelsens spidsrod”.
Hovedparten af de rapporter om dagslysskiver, som jeg har ofret tid
på, kommer fra folk med i det mindste nogen uddannelse, med almindelig sund sans og rimelig evne til at udtrykke sig. Dog synes de ønskede detaljer, der er så vigtige for ethvert betydningsfuldt studium, at
unddrage sig os. Hvorfor? I meget store træk simpelthen fordi ingen
med myndighed (og det vil i USA sige luftvåbnet) har gennemført nogen
nævneværdig undersøgelse.
De undersøgelser, der blev foretaget (og jeg har hørt på mange telefonsamtaler under mine regelmæssige besøg hos Blue Book) og de
spørgsmål, der blev stillet, havde næsten altid det formål at fastslå en
misopfattelse, og spørgsmålene var indrettet derefter. Sjældent stilledes
spørgsmål med tanker som disse bag ”Her er der måske noget helt nyt;
lad os finde ud af alt, hvad vi kan om det. Hvilke detaljer er der om dets
bane (lad os ikke tage os af, om de virkelig syntes at overtræde de fysiske love)? Beskriv så godt De kan nøjagtigt, hvad der skete først, og
hvordan det derefter udviklede sig. Hvor lang tid tog det om at udføre
den og den del af dets bevægelser, hvor mange gange i sekundet vibrerede det, hvor mange sekunder var det om at bevæge sig 25 grader?”
Tror De ikke gennemsnitsobservatøren kan besvare sådanne spørgsmål? Sludder! Ved tålmodig udspørgen (hellere end at kræve et spørgeskema hurtigt udfyldt) af en normal person kan man, ved at ”rekonstruere forbrydelsen” - helst på stedet for observationen - skaffe sig et
begreb om rækkefølgen i tid og bevægelser, selv om undersøgeren må
oversætte observatørens ord, ”Det tog det så lang tid, som det tager mig
at tælle til ti, at flyve fra det træ til hjørnet af laden” til ”objektet fløj
med en vinkelhastighed på to grader i sekundet”.
Farver kan konstateres ved hjælp af en god farveskala (jeg traf aldrig en Blue Book undersøger, der brugte sadån en); og klarhed, ”Så
klart som lyset i gården derovre” kan oversættes til lysstyrkelumen, og
endelig til en tilnærmelsesvis beregning af erg pr. kvadratcentimeter,
også hvis man kun kan konstatere den yderste grænse for afstanden,
som det er tilfældet, når lyskilden passerer foran en genstand (træ, hus,
bakke), hvis afstand kendes.
Men sådanne undersøgelser udførtes vitterligt ikke af Blue Book.
Undersøgerne formodede på forhånd, at alle UFO-observationer enten
var misopfattelser eller produkter af forvirrede hjerner. Sådanne officielle svagheder er yderst tragiske, skønt de, som vi har set, ikke er ualmindelige. Gennemgangen af en anden række sager; de, der omfatter
både radar- og visuelt bevismateriale, viser dette ganske tydeligt.
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NOTER
1)

Observatører i udvalgte tilfælde med dagslys-iagttagelser.
Erhverv
Antal
Artillerirekrutter … … … … … … … … … … … … … … …
12
Teenagere … … … … … … … … … … … … … … … … …
6
Civilpiloter … … … … … … … … … … … … … … … … …
4
Landmænd … … … … … … … … … … … … … … … … …
4
Børn … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
5
Teknikere … … … … … … … … … … … … … … … … …
3
Forskningsingeniører … … … … … … … … … … … … …
2
Amatørgeologer … … … … … … … … … … … … … … …
2
Videnskabelige ballonobservatører … … … … … … … …
2
Husmødre … … … … … … … … … … … … … … … … …
4
Personale fra Air Force base … … … … … … … … … … …
2
B-17 pilot… … … … … … … … … … … … … … … … … …
1
Astronom… … … … … … … … … … … … … … … … … …
1
Meteorolog … … … … … … … … … … … … … … … … …
1
Transportpilot … … … … … … … … … … … … … … … …
1
Fysioterapeut og tidl. USAF pilot … … … … … … … … …
1
Krigsveteran, nu universitetsstuderende … … … … … …
1
Sekretær … … … … … … … … … … … … … … … … … …
1
Ejer af baseball-hold … … … … … … … … … … … … … …
1
Mand fra sikkerhedspolitiet … … … … … … … … … … …
1
Uoplyst… … … … … … … … … … … … … … … … … … …
3
I alt

2)
3)
4)
5)

60*

Baker. ”Observational Evidence of Anomalistic Phenomena.” Journal of
the Astronautical Sciences, 15, 31 (1968).
De originale negativer blev returneret til ejeren, som derefter sendte dem
til Condon-kommissionen. I kommissionens rapport erklæredes det, at
disse fotografier ”ikke har nogen værdi som bevismateriale”.
Mr. Fred Beckman, en kollega, som ofte har assisteret mig med fotografiske UFO-sager, udførte denne prøve på de omtalte negativer.
Jeg nævner kun dette for at vise, at denne rapport aldrig var blevet udfærdiget, hvis det ikke var for denne omstændighed, og jeg regner med,
den så ville være blevet i den store bunke af skjulte rapporter. De oprindelige observatører havde ikke i sinde at rapportere begivenheden officielt. Gennem mine mange år som UFO-forsker har jeg gentagne gange
mødt en overvældende modvilje mod at rapportere officielt, især til politiet eller til luftvåbnet. Mange af de breve, jeg har fået, har denne særlige
påmindelse om ikke at give oplysningerne videre til luftvåbnet. I dette
specielle tilfælde blev rapporten imidlertid overgivet direkte til Dayton,
hvor jeg stødte på den ved rutinegennemgangen af rapporterne .

*) Fejl i originaludgaven. O. a.
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7.
Radar-visuelle UFO-rapporter
Omkring kl. 10.40 GMT rapporterede ECM-operatør nr. 2, at han da
havde to signaler i retningerne henholdsvis 040 og 070 grader. Luftkaptajnen og andenpiloten så samtidig disse to objekter med samme
røde farve. Kaptajnen fik tilladelse til at afbryde flyveplanen og forfølge
objektet. Han underrettede ADC station Utah, som øjeblikkelig bekræftede tilstedeværelsen af objekterne pa deres skærme.
-- af en officiel rapport fra en efterretningsofficer i luftvåbnet.
Umiddelbart kunne det se ud til, at tilfælde med gensidige UFObekræftelser ved iagttagelse både på radar og visuelt måtte være fremragende ”sikre data”. Dog er dette uheldigvis ikke tilfældet. Manglen på
efterforskning og anvendelsen af Blue Books ”motto” - ”Det kan ikke
være sådan, derfor er det ikke sådan” - forhindrede efter min mening
sådanne sikre data i at blive ordentligt registreret og præsenteret.
Radarobservationer af UFOer kunne synes at udgøre sikkert materiale, men de mange uregelmæssigheder ved udbredelsen af radarbølger
er af en sådan art, at det næsten altid er muligt at tilskrive en radar
UFO-observation den slags unormaliteter, hvis man prøver længe nok.
Ikke desto mindre er der i Blue Books arkiver eksempler på radarobservationer, der bærer klassifikationen ”uidentificeret” (selv om en overordnet officer fra Project Blue Book over for Kongressen bevidnede, dog
ikke under ed, at der ikke fandtes noget radar UFO-tilfælde i Blue
Books samling, der ikke var blevet tilfredsstillende forklaret 1)). Eksempler på uidentificerede radartilfælde i Blue Book er observationerne den
13. september 1951 fra Goose Bay, Labrador; 13. august 1956 ved Lakenheath i England, hvorfra citatet i starten af dette kapitel er hentet,
(se bilag 1, RV-4); den 3. juni 1957 i Shrevport, Louisiana (se bilag 1,
RV-6); og 6. december 1952 i Den mexikanske Golf (se bilag 1, RV-10).
Det hævdes ofte, at UFOer ikke viser sig på radar. Det er rigtigt nok,
at den stærkt forsvarsorienterede radardækning af landet, så vidt det
er blevet offentligt afsløret, ikke synes at vise UFO-observationer.
”UCTs” - ukorrellerede mål - er observeret på radarskærme hos Nord
amerikas Radarforsvar (NORAD), men eftersom disse ikke opfylder betingelserne for en ballistisk bane, bliver de automatisk sorteret fra uden
yderligere behandling. Det ville have været en let sag at indføre et ekstra led i NORAD computersystemet, der udskilte disse UCTs, uden at
det kolliderede med NORAD’s hovedopgave; men på trods af mit forslag
desangående, gik Blue Book aldrig ind på ideen. Som følge deraf kan
man ikke sige noget om, hvorvidt rapporter med radarmedvirken er
særligt sjældne. Det kan tænkes, at de, selv om de ikke er officielt rapporterede, alligevel på ingen måde er sjældne.
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I hvert fald, radarobservationer er rapporteret. Når en visuel observation ledsager en radar-UFO-observation, og når det kan konstateres,
at de afgjort henviser til samme objekt eller begivenhed, er der naturligvis stort håb om ”videnskabelig gevinst”, hvis tilfældet undersøges ordentligt. Som tidligere har jeg valgt en del repræsentative tilfælde
(opført under bilag 1) til at illustrere denne kategori og til at konstruere
en prototype, der fremviser et generelt observationsmønster, ved som
tidligere at anvende direkte citater fra observatørerne. Foruden den
”menneskelige oplevelse” har vi tilføjet en ”instrumentel oplevelse”, som
i betydelig grad støtter førstnævnte.
Rapportørerne
Vi starter, også som før, med den type rapportører, der er involveret i
denne kategori af tilfælde.2) I ingen af de rapporterede observationer er
der færre end to observatører. Gennemsnitsantallet af vidner er 5,0;
middeltallet 4,5. Ti af disse sager er fra Blue Books samling, og kun to
heraf er officielt opført som ”uidentificeret”. Et tilfælde, som Blue Book
har opført som ”unormal spejling af radarstråler”, har Condon-rapporten betegnet som ”uidentificeret”. Blue Book har bedømt de syv resterende sager som: sandsynligvis flyvemaskiner (4); muligvis flyvemaskine (1); flyvemaskine, luftspejling og radarinversion (1); sandsynligvis
ballon og sandsynligvis flyvemaskine (1). Ingen af Blue Books identifikationer er dokumenteret af positivt bevismateriale, måske stort set
fordi ingen af tilfældene er blevet ordentligt undersøgt bagefter.
De forskellige observatørers reaktioner over for deres oplevelser er
interessante. En pilot og hans elev havde fra tårnet fået at vide, at radaren havde vist en UFO bagved dem i de sidste fem minutter. Piloten
bekræftede rapporten, idet han berettede, at objektet ikke var en konventionel flyvemaskine. Piloten sagde: ”Vi var fuldstændig forstenede
over det, vi så. Vi vidste ikke, om det måske ville skyde os ned.”
Rapporterne
Følgende uddrag fra en afskrift af en samtale mellem en Learjetpilot, Albuquerque kontroltårn (se bilag 1, RV-1) og en pilot fra National
Airlines er afslørende med hensyn til både reaktioner og holdning.
Før det omtalte uddrag havde en samtale udviklet sig mellem kontroltårnet i Albuquerque og piloten i Learjetmaskinen ved Winslow, Arizona.
Piloten havde først beskrevet et rødt lys i sin kl. 10 position, det tændtes og
slukkedes og firdoblede sig selv i lodret retning. Albuquerque-radaren opfangede kun et objekt, når lyset var tændt, intet når det var slukket. Lyset
gentog den firdoblende proces en del gange, idet det syntes at ”trække lysene nedenunder det originale lys ind i sig selv igen”; da tårnet derefter advarede jetmaskinen om, at objektet nærmede sig, syntes det at lege katten
efter musen med jetmaskinen og foretog nogle hurtige accelerationer.
Efter omkring 25 minutters forløb steg objektet med enorm acceleration til en vinkel på 30 grader, ifølge jetpiloten, som jeg interviewede
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omhyggeligt, men som insisterede på anonymitet, og det var borte på
mindre end 10 sekunder. Ifølge jetpiloten opfangede Albuquerqueradaren objektet indtil dets sidste acceleration og forsvinden. Et kort
uddrag af radiosamtalen mellem Learjetpiloten (L), Albuquerque-tårnet
(A) og en pilot fra National Airlines (N) afslører både reaktioner og
holdning.
A til N: Ser De noget i Deres kl. 11 position?
N til A: Vi ser ikke noget.
A til N: Er De sikker på, at der ikke er noget i Deres kl. 11 position?
A til N: Hørte De samtalen med Learjetten?
N til A: Ja, vi har objektet nu - vi ser på det.
A til N: Hvad synes objektet at foretage sig?
N til A: Nøjagtigt, hvad Learjetten sagde.
A til N: Vil De rapportere en UFO?
N til A: Nej.
A til L: Vil De rapportere en UFO?
L til A: Nej. Vi vil ikke rapportere.
I et andet repræsentativt radar-visuelt tilfælde, betegnende ikke alene for radar-visuelle tilfælde i almindelighed, men for funktionen af
Blue Books ”motto” i særdeleshed, medvirker to transportmaskinepiloter og en operatør fra Air Traffic Control Center. (Se bilag 1, RV-2).
Blue Book afviste sagen som ”landingslys” på grundlag af udsagnet fra
en uvillig American Airlines pilot, som tydeligvis ikke ønskede at blive
indblandet i affæren. Jeg modtog et brev fra flyvelederen, som besvarede min anmodning om flere oplysninger således:
Jeg har overvejet, om jeg skulle besvare Deres brev... Men jo mere jeg
tænker over den forklaring, luftvåbnet gav på hændelsen, des mere foruroliget bliver jeg... Jeg har været flyveleder i 13 år; tre år for U.S. Air
Force og ti for FAA. Følgende er, hvad der skete den 4. maj 1966: Jeg havde fået overdraget Charleston, West Virginia, radarsektoren for store højder på midnatsskift... Omkring kl. 04.30 kaldte en Braniff Airlines Flight
42 mig på en VHF frekvens på 134.75 og spurgte, om jeg havde nogen
trafik på hans rute. Min opmærksomhed var for et øjeblik blevet bortledet
af en jordkontakt, og da jeg var færdig (efter 10 til 15 sekunders forløb),
så jeg på radarskærmen og observerede et mål til venstre for Braniff 42,
som var på vej østover på jetrute 6, ca. 8 km borte i hans kl. 11 position.
Jeg underrettede Braniff 42 om, at jeg ikke havde nogen kendt trafik
i nærheden af ham, men at der aftegnede sig et ukendt mål omkring
hans kl. 10 position; det viste imidlertid ikke en transponder (kodesignal,
hvormed man kan identificere luftfartøjer individuelt. O.a.), og objektet
befandt sig sandsynligvis i den lave sektor (7,3 km og derunder). Braniff
42 berettede, at objektet ikke kunne være i den lavere sektor, for det var
over ham og gik nedad gennem hans højde, der var 10,0 km... Jeg var
helt ude af stand til at forklare det, og jeg underrettede ham om, at der
på det tidspunkt kun var to flyvemaskiner under min kontrol - hans egen
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og en fra American Airlines, ca. 32 km bag ham. Jeg bad Braniff 42 give
mig en beskrivelse af objektet med tanke på, at det kunne være et forskningsfly fra luftvåbnet eller muligvis et luftfartøj af typen U-2. Braniff 42
svarede, at hvad det så end var, så var det ikke en flyvemaskine, at objektet udsendte strålende, flammende lys i skiftevis hvide, grønne og røde
farver, og at det nu drejede bort fra ham. Samtidig spurgte American
Airlines maskinen, som havde aflyttet samme frekvens, om Braniff havde
landingslysene tændt. Braniff svarede benægtende. Selv hvis Braniff 42
havde haft landingslysene tændt, ville American maskinen ikke have
været i stand til at se mere end et utydeligt skær, for der var 32 km imellem dem, og de gik i samme retning! Hvilket efter min opfattelse betyder,
at American maskinen så det samme strålende objekt. Da jeg spurgte
American maskinen, om han kunne give mig flere detaljer, klappede han
høfligt i. De fleste piloter ved, at hvis der er en officiel UFO-observation,
skal de (eller de forventes at) udfærdige en udførlig rapport, når de lander. Denne rapport (-formular) er temmelig omfangsrig, har jeg forstået.
Jeg kontaktede Braniff 42 og sagde, at jeg så dette mål komme mod
ham ca. 13 til 16 km borte på hans kl. 10 position og i en afstand af omkring 5 km, foretage en venstredrejning og fortsætte mod nordvest fra
den retning, det var kommet. Braniff 42 bekræftede dette og tilføjede, at
det var for nedadgående, omkring 20 grader fra horisonten.
Som jeg har sagt, jeg tror min tidligere erfaring taler for sig selv, og
jeg ved, hvad jeg så; så jeg er sikker på, at piloten i Braniff 42 ikke havde
hallucinationer. Målet, jeg observerede, gik med tilnærmelsesvis 1600 km
i timen og foretog en fuldstændig 180-graders vending inden for et luftrum på 8 km, noget intet fly, jeg har fulgt på radar, har været i stand til,
og jeg har fulgt B-58'ere, der har meldt, at de gik gennem lydmuren, alle
typer af civilmaskiner for fuld kraft (i jetstrømmen), og endog SR-71 fly,
som normalt opererer med hastigheder over 2.400 km i timen.
Doktor Hynek, her slutter min beretning. Jeg sender Dem et diagram,
der viser den geografiske beliggenhed af jetmaskinerne og objektet.

Modstridende udsagn blev givet af kaptajnen fra American Airlines
maskinen i et brev til Project Blue Book:
Hændelsen forekom mig ikke særlig betydningsfuld, og for mig så det
kun ud til at være et fly i nogen afstand, lad os sige 10 eller 13 km, der
tændte sine landingslys og holdt dem tændt i tre eller fire minutter, for
derefter at slukke dem.
Jeg spurgte radaroperatøren, om han havde et mål i min kl. ni eller ti
position; han svarede, at det havde han ikke, og jeg sagde, ”Der er nu
noget, det er sikkert”. Jeg havde ingen ide om, at han ville indlevere en
UFO-rapport. Jeg tænkte ikke mere over det. Jeg formoder, det var luftvåbnet, der tankede op. Jeg tror stadig, det bare var et fly med landingslysene tændt.

Flyvelederens og Braniff kaptajnens udsagn er samstemmende, det
er American Airlines pilotens korte udredning derimod ikke. Det er
utænkeligt, at en af luftvåbnets optankningsmanøvrer, som involverer
mindst to manøvrerende maskiner, ville finde sted 10 eller 13 km foran
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en maskine på en kommerciel jetrute. En optankningsmanøvre viser
ufravigeligt en masse lys. Hvorfor skulle American spørge Braniff, om
han havde landingslysene tændt, særlig når Braniff var mange kilometer foran ham og vendte den gale vej? Desuden placerede både Braniff
og flyvelederen objektet i Braniffs kl. 10 position og således foran Braniff, som i forvejen var 32 km foran American maskinen.
Dog sagde American, at han så noget i sin kl. 10 position, og hvis lysstyrken fik American til at fejlbedømme afstanden og placere det meget
nærmere ved ham og derfor tilsyneladende bag Braniff, svarer dette stadig ikke til kl. 10 positionen. Og hvis det var en snes km bag Braniff,
hvorfor så spørge Braniff, om han havde landingslysene tændt?
Eftersom Project Blue Book holdt sig til American Airlines pilotens
udsagn og intet gjorde for at efterprøve denne sag ved at få fat på vidneforklaringer fra flyvelederen, fra Braniff og fra American, udgør dette
tilfælde og mange andre lignende ikke videnskabeligt materiale, og de
beviser kun lidt.
Alt hvad der faktisk kan siges om de radar-visuelle sager er, at ansvarlige personer i en del tilfælde på radarposter og på visuelle poster
(flyveledere, piloter o.s.v.) - poster, der kræver en ansvarsbevidst ind
stilling - er enige om, at højst gådefulde begivenheder sås samtidigt visuelt og på radar. Men hvordan var de nøjagtige tidsbevægelsesrækkefølger, de nøjagtige baner, accelerationer, radarblipenes detaljerede natur, og hvor langt er de forskellige observatører enige om detaljerne?
Alle disse faktorer er sørgeligt ukendte og vil fortsat være det i fremtidige radar-visuelle sager (og i andre kategorier), hvis ikke UFO-emnet
tilstås videnskabelig agtværdighed, og grundige undersøgelser tillades
udført på ansvarlig made.
For så vidt angår prototypen for radar-visuelle tilfælde, kan det siges, at radaroperatøren observerer et blip på sin skærm, som han forsikrer er der, som er beslægtet med blip-typen fra store flyvemaskiner, som
ikke er resultat af fejl i apparatet, og ikke ligner ”vejrfænomener”. En
karakteristisk visuel observation er et lys eller muligvis en formation af
lys, påfaldende ukendt for observatøren, sædvanligvis kun med en formodning, og ikke altid det, om et objekt, der er uklart optegnet ved
hjælp af lysene. Farten er altid høj, men kombinationer af høj hastighed
på et tidspunkt og svæven på et andet, er ikke ualmindeligt. Bevægelsesændringer og skarpe drejninger, for ikke at tale om pludselige 90graders vendinger, er karakteristiske for de radar-visuelle sager.
Praktisk taget alle radar-visuelle tilfælde finder sted om natten, et
punkt, der måske kan betragtes som fældende bevis for, at genstandene
ikke reelt er til stede. Men vi undersøger det materiale og de udsagn,
der efter sigende er oplevet af observatørerne, uden at vi på forhånd
fastlægger, hvad man burde se. I nærobservationskategorien forekommer dagobservationer ret så hyppigt.
Et interessant eksempel på et radar-visuelt tilfælde, der bidrager til
prototypen og illustrerer Blue Books overlegne tilsidesættelse af prin81

cipperne for videnskabelig forskning fandt sted i New Mexico den 4. november 1957 (se bilag 1, RV-3), lige før de berømte Levelland, Texas,
nærobservationer (kapitel 8). Officeren, der udfærdigede rapporten, en
oberstløjtnant i luftvåbnet, sagde om dette tilfælde:
Officeren, der udfærdiger denne rapport er af den mening, at dette
objekt muligvis kan have været en uidentificeret flyvemaskine, der muligvis er blevet forvirret af landingsbanerne ved Kirtland Air Force base.
Grundene til denne mening er:
1. Observatørerne anses for kompetente og pålidelige kilder, og efter
denne interviewers mening så de virkelig et objekt, de ikke kunne identificere.
2. Objektet sporedes på en radarskærm af en kompetent operatør.
3. Objektet kan ikke identificeres som noget andet fænomen.

Det vil sige, at observatørerne var pålidelige, radaroperatøren var
kompetent, og objektet kunne ikke identificeres: derfor var det en flyvemaskine. Stillet over for den slags ræsonnementer kunne man spørge
sig selv, om det nogensinde vil være muligt at opdage eksistensen af
nye empiriske fænomener inden for noget menneskeligt erfaringsområde.
Rapporten over denne hændelse i Blue Books samling lyder som følger:
Kildebeskrivelse af observation: Den 5. november kl. 05.45 GMT (kl.
22.45 lokal tid), var de to KILDER alene i tjeneste i kontroltårnet på
Kirtland Air Force base, New Mexico; dette tårn er lidt over 30 m højt.
En af flyvelederne så op for at kontrollere skyforholdene og bemærkede
et hvidt lys på vej mod øst med mellem 240 og 320 km i timen i en højde
af omkring 450 meter på Victor 12 (en luftvej i lav højde). KILDEN kaldte derefter radarstationen og bad om at få objektet identificeret. Radaroperatøren rapporterede, at objektet befandt sig ved en azimut på 90
grader fra observatøren; det forsvandt ved 180 graders azimut fra observatøren i tårnet. Objektet krængede henover den østlige ende af startbane 26 i sydvestlig retning og begyndte at gå brat nedefter. En af KILDERNE kaldte over radioen i et forsøg på at få kontakt med objektet,
som han troede var en ukendt flyvemaskine, der havde taget fejl af landingsbanerne. En LOGAIR C-46 havde netop kaldt op for at få landingsinstrukser. Objektet blev nu observeret i kikkert og syntes at have facon
som ”en bil på højkant”. Den bedømtes til at være 4½-5½ meter høj. Et
hvidt lys observeredes på den nederste ende af objektet. Det sagtnede
farten til omkring 80 km i timen og forsvandt bag et hegn ved
”Drumhead”, et lukket område, som er badet i lys. Det ligger tilnærmelsesvis trekvart km fra kontroltårnet. Det kom til syne igen på vej østover, og en af KILDERNE gav det grønt lys fra tårnet, idet han troede
det kunne være en helikopter i nød. Objektet var på dette tidspunkt 6090 meter oppe; det skiftede derefter kurs til sydøstlig retning, steg brat
med en anslået stigning på 1370 meter pr. minut og forsvandt. KILDEN
berettede, at objektet steg ”som en jet”, hurtigere end nogen helikopter.
(KILDEN anslog denne stigningshastighed).
82

Skønt der var spredte skyer og himlen var overtrukket højere oppe,
var sigtbarheden god. Overfladevindene varierede fra 10 til 30 knob.
KILDERNE observerede objektet i fem eller seks minutter, ca. den halve
tid i kikkert.

Officeren i luftvåbnet, der udfærdigede denne rapport, erklærede:
Begge KILDER, der blev interviewet samtidigt, gav identiske svar på
alle spørgsmål og beskrev observationen enslydende. Begge forekom
modne og ligevægtige, tilsyneladende en del over gennemsnittet i intelligens, og temperamentsmæssigt velkvalificerede til de store krav arbejdet
som flyveleder stiller. Skønt fuldstændig samarbejdsvillige og ivrige efter
at besvare ethvert spørgsmål, forekom begge KILDER let forlegne, fordi
de ikke kunne identificere eller finde en forklaring på objektet, som de er
urokkeligt overbevist om, at de så. Efter interviewerens mening kan begge KILDER anses for fuldstændig kompetente og pålidelige.

Hvad sagde nu radaroperatøren - der var fysisk adskilt fra de visuelle observatører - at han så på sin skærm? Følgende fjernskrivermeddelelse viser, at overensstemmelsen med den visuelle observation var udmærket med undtagelse af den måde, objektet forsvandt på. De visuelle
observatører hævdede, at det steg brat i sydøstlig retning; ifølge radarrapporten forsvandt objektet endeligt i nordvest, omkring 16 km fra radarstationen. Der er muligvis en uoverensstemmelse i dette, men det
kan lige så vel være, at radaren kan have haft objektet på skærmen betydeligt længere end de visuelle observatører havde det i sigte. Radarrapporten beretter:
Observatøren blev kaldt op af flyvelederen for at identificere et objekt
i nærheden af den østlige ende af øst-vest startbanen. Objektet sås ved
en 90-graders azimut (øst) i forhold til observatøren. Objektet forsvandt
ved 180 azimut (syd) for observatøren). Objektet sås først omtrent ved
den østlige grænse af KAFB (Kirtland Air Force Base) på en øst-sydøstlig
kurs, hvor det vendte om til en vestlig kurs og fortsatte til Kirtland lavfrekvensstation (er denne den samme som ”Drumhead”?), hvor objektet
begyndte at kredse. Fra stationen satte objektet kursen mod nordvest
med høj hastighed og forsvandt ca. 16 km fra observatøren.

Radarrapporten tilføjer noget, der ikke er bemærket af de visuelle
observatører:
Ca. 20 minutter efter (det ukendte objekts) forsvinden startede en AF
C-46 4718N mod vest, og foretog en venstredrejning; på dette tidspunkt
rettede observatøren radaren mod syd og så objektet (formodentligt det
samme ukendte) over den yderste markering, ca. 6½ km syd for den
nord-sydgående startbane. Objektet fløj mod nord med høj hastighed mod
et punkt beliggende knapt 1½ km syd for den øst-vestgående startbane,
hvor det foretog en brat vending mod vest og lagde sig bag C-46'eren.
Objektet opretholdt omkring en 3/4 km's afstand fra C-46'eren på en syd
lig kurs over en strækning pa ca. 22½ km. Så drejede det mod nord for at
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svæve over den yderste markering i omkring 1½ minut, hvorefter det
tonede bort fra skærmen. Radarobservationens hele varighed: 20 minutter (i modsætning til den 4 eller 5 minutters lange visuelle observation).

Hvad i alverden skal man sige til et radar-visuelt tilfælde som dette?
Den grundlæggende overensstemmelse mellem radarbilledet og den visuelle rapport, samt de tre observatørers kompetence udelukker efter
min mening spørgsmål om luftspejlinger, falske tilbagekastninger på
radaren o.s.v. Der var ganske afgjort noget. Hvis det var et ordinært
luftfartøj, må man spørge, hvordan det kan være, at de to visuelle observatører med i alt 23 års erfaring som flyveledere, ikke i forening kunne
have genkendt det, når sigtbarheden var god. Selv hvis der ikke havde
været nogen radarbekræftelse på objektets langsomme og hurtige bevægelser, eller i det hele taget tilstedeværelsen af et ukendt objekt, måtte
dette spørgsmål stadig skulle besvares. Beskrivelsen af objektets udseende, iagttaget gennem kikkert - ”som en bil på højkant”, kræver også
en forklaring.
Manglen på fyldestgørende efterundersøgelse - tilsyneladende uoverensstemmelser mellem radaren og de visuelle rapporter med hensyn til
forsvinden skulle have været gennemgået, og en langt mere detaljeret
dokumentation af hele hændelsen skulle ligeledes have været foretaget
- dette tillige med anvendelsen af Blue Book mottoet førte ubønhørligt
til ”det vildledte fly” som den eneste mulige løsning for Project Blue
Book. Da radar-visuelle rapporter bedre kan undersøges end UFOrapporter af de første to kategorier, vi har gennemgået, udgør de en speciel udfordring for forskeren. To klassiske tilfælde, undersøgt af afdøde
Dr. James McDonald så detaljeret som det var muligt efter så mange
års forløb, har været behandlet i henholdsvis Flying Saucer Review 3) og
i Astronautics and Aeronautics. 4)* Vi behøver derfor ikke her at gå i de
taljer. Den ene fandt sted den 17. juli 1957 i [USA (se bilag 1, RV-8) og
den anden den 13. august 1956 i**] Lakenheath, England. (Se bilag 1,
RV-4).
I Lakenheath tilfældet medvirkede to adskilte jordradaroperatører,
en militærpilot og en flyveleder. Det var genstand for en yderst mangelfuld undersøgelse både fra Blue Book og fra Condon-kommissionen, hvis
konklusioner imidlertid er værd at notere: ”Alt i alt er dette den mest
gådefulde og usædvanlige sag i radar-visuel samlingen. UFOens tilsyneladende rationelle, intelligente opførsel antyder en mekanisk opfindelse
af ukendt oprindelse som den mest sandsynlige forklaring på denne ob*) UFO-underkommissionen ved det Amerikanske Institut for Aeronautik og
Astronautik (AIAA) bekendtgjorde efter offentliggørelsen af deres Vurdering af
UFO-problemet (nov. 1970), hvori de konkluderede, at UFO-fænomenet var et
videnskabeligt studium værd, at de fra tid til anden i deres blad ville offentliggøre udvalgte UFO-sager, så deres læsere selv kunne bedømme problemet. Lakenheath-sagen, studeret af Dr. McDonald, var et af de tilfælde, de valgte.
[**) [ ] = Tilføjelse i dansk redaktion.
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servation.” Men så kommer den ”sunde sans” til undsætning: ”Imidlertid kan mere konventionelle forklaringer af denne rapport ikke fuldstændig udelukkes i betragtning af vidners uundgåelige fejlbarlighed.”
Rapporten antyder ikke, hvilke konventionelle forklaringer, der kunne dække situationen. I et andet afsnit af Condon-rapporten bliver dette
tilfælde bragt frem igen med denne utilfredsstillende erklæring: ”Sluttelig må vi sige, at skønt konventionelle eller naturlige forklaringer bestemt ikke kan udelukkes, synes muligheden for dette i denne sag kun
lille, og sandsynligheden for, at der var i det mindste en ægte UFO indblandet, forekommer temmelig stor.” Condon-rapporten omtaler ikke
yderligere og gisner heller ikke om, hvad denne ”ægte UFO" kunne tænkes at være.
Sandsynligheder kan naturligvis aldrig bevise en ting. Når man
imidlertid i løbet af sine UFO-undersøgelser støder på mange tilfælde,
hvor der i hvert enkelt er ret stor sandsynlighed for, at det drejer sig om
”en fuldstændig ny, empirisk observation”, bliver sandsynligheden for,
det ikke var et nyt fænomen, der observeredes, meget, meget lille, og
den bliver stadig mindre, efterhånden som antallet af tilfælde stiger.
Derfor er chancerne for, at det drejer sig om noget virkelig nyt meget
store, og enhver spiller, der får udleveret sådanne odds, ville ikke tøve
et øjeblik med at satse højt.
Dette punkt bør kraftigt understreges. Ethvert UFO-tilfælde kan,
hvis det tages for sig selv uden hensyn til de indsamlede verdensomspændende data (idet vi forudsætter, at disse allerede har passeret
”UFO-filteret”) næsten altid affærdiges ved at antage, at der i dette særlige tilfælde fandt et sammentræf sted af en række meget usædvanlige
omstændigheder med ringe sandsynlighed (og mærkelige ting og sammentræf med yderst ringe sandsynlighed finder virkelig undertiden
sted). Men når tilfælde af denne art samler sig i bemærkelsesværdigt
antal, er det ikke længere videnskabeligt korrekt at anvende det samme
ræsonnement, som man anvender over for et enkelt isoleret tilfælde.
Således er chancen for, at en grundigt undersøgt UFO-sag med udmærkede vidner kan tilskrives en misopfattelse i virkeligheden meget lille,
men den er der afgjort. Imidlertid er det ikke logisk at anvende samme
argument over for en anseelig samling tilfælde, der ligner hinanden,
eftersom den samlede sandsynlighed for, at de alle skyldes misopfattelser kan sammenlignes med sandsynligheden for, at den mønt, der står
på kant ved første kast, vil stå på kant hver gang, den bliver kastet.*
*) Der kan rejses den indvending, og det helt korrekt, at det ovennævnte argu
ment er bestikkende derved, at chancen for, at en given rapport ikke er resultat
af en misopfattelse ikke kan gives en numerisk sandsynlighedsværdi. Analogien
er kun gyldig for så vidt som man mener det berettiget at sige det samme som
Condon-rapporten udtalte i et tilfælde i særdeleshed og antydede i flere andre,
nemlig at sandsynligheden for, at mindst en ægte UFO var blevet set var stor,
og at sandsynligheden for at observationen således skyldtes en misopfattelse
talmæssigt var ret ringe.
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Et uddrag af det andet klassiske tilfælde er bragt i introduktionen til
artiklen i Astronautics and Aeronautics:
En RB-47 fra luftvåbnet, udstyret med elektronisk apparatur (Electronic Countermeasures) (ECM) og bemandet med seks officerer, blev fulgt
af et uidentificeret objekt på en strækning af godt og vel 1.100 km og i en
periode på halvanden time, da det fløj fra Mississippi, gennem Louisiana
og Texas og ind i Oklahoma. Objektet blev flere gange set visuelt af
mandskabet i cockpittet som et kraftigt, strålende lys, fulgt af jordradar
og opfanget på ECM-modtageren ombord i RB-47'eren. Af særlig interesse i denne sag er flere tilfælde af samtidige tilsynekomster og forsvindinger på alle disse tre fysisk forskellige ”kanaler”, samt hurtighed i manøvrer, der overgik, hvad mandskabet tidligere havde været ude for.
Et radar-visuelt tilfælde, som Condon-kommissionen ikke undersøgte, og som det muligvis ikke engang kendte til - som Blue Book afviste
på grund af ”utilstrækkelige data”, skønt man ikke gjorde forsøg på at
få fat på mere materiale, og betegnede som ”flyvemaskine” - rapporteredes fra et flådeskib ved Philippinerne. Observationen fandt sted den 6.
maj 1965. (Se bilag 1, R V -5). Jeg citerer fra den officielle rapport:
Den 6. maj kl. 09.10, i positionen 20 grader 22 minutter nord, 135
grader 50 minutter øst, kurs 265, fart 15, rapporterede første signalmand, hvad han mente var et fly, pejling 000, positionsvinkel 21. Betragtet gennem kikkert viste der sig at være tre objekter tæt ved hinanden;
det ene objekt var af første størrelse; de to andre af anden størrelse. Objekterne kom med umådelig stor hastighed henimod skibet i ukendt højde. Kl. 09.14 opfangedes 4 bevægelige mål på SPS-6C luftsøgningsradaren i afstande op til 35 km og blev fastholdt i op til 6 minutter. Da objekterne var direkte over skibet spredtes de til en cirkulær formation og
holdt den i omkring 3 minutter. Denne manøvre observeredes både visuelt og på radaren. Det klart lysende objekt, som svævede ud for styrbords
side, så større ud på radarskærmen. Objekterne foretog flere kursændringer under observationen, bekræftet visuelt og på radar, og hastigheden var over 3.000 (tre tusinde) knob. Ved IFF prøvede man at opnå forbindelse, men uden held. Efter at have svævet i tre minutter bevægede
objekterne sig bort i sydøstlig retning med umådelig høj hastighed. Ovennævnte udfoldelser observeredes af CO (den befalhavende officer), hele
mandskabet på broen og talrige folk fra dækket.

Skibet fra Philippinerne tilføjede følgende til rapporten til forsvar for
dets besætnings renomme som omhyggelige observatører:
I tiden fra den 5. til 7. maj, mellem kl. 18.00 og 20.00 observeredes
flere objekter. Disse objekter havde alle sammen satellittens kendetegn,
inkl. fart og udseende. Dette rapporteres for at vise den bemærkelsesværdige forskel i fart og manøvredygtighed mellem disse sikre satellitter
og de ovennævnte objekter.

Rapporten er ikke ganske videnskabelig. Man kunne lide at vide,
hvor meget disse ”umådeligt høje hastigheder” drejede sig om, og hvor86

dan det var muligt for radaren at ”holde” objekterne ved så store hastigheder i så lang tid som seks minutter. Var de tre minutters svæven inkluderet i de seks minutter? Hvilken slags blip observeredes på radarskærmen? Hvilke kursændringer var der tale om, og hvor stor var accelerationsvinklen? Og da objekterne ”spredtes i en cirkulær formation
direkte over skibet”, var de da stationære? Slingrede de eller bevægede
sig frem og tilbage? Blue Book skulle have stillet den slags spørgsmål.
Vidnerne til radar-visuelle sager er blandt de bedst teknisk uddannede af dem, som har rapporteret en UFO-oplevelse, og dog afspejler
deres ord samme forfærdelse og manglende forståelse som den knap så
veluddannedes. I Lakenheath tilfældet bad radaroperatøren piloten fra
Venom Interceptor flyet om at bekræfte, at UFOen havde lagt sig i halen på kampflyet, som for at stadfæste hans oprørende observationer.
Piloten bekræftede det og meddelte, at han var ”ude af stand til at ryste
målet af sig”, bad om assistance og bemærkede, at det var det
”tydeligste mål, han nogen sinde havde set på radar.”
En beretning om en radar-visuel observation fra en kaptajn på en
Trans-Texas rutemaskine (se bilag 1, RV-6) illustrerer ikke alene prototypen for disse sager, men endnu engang den allestedsnærværende
ulyst, især blandt teknisk uddannede personer, til at rapportere en
UFO. Det medlem af 4602. Air Force efterretningseskadrille, som interviewede piloten i dette tilfælde og udfærdigede rapporten til Blue Book
skrev:
KILDEN var uvillig til at udtale sig om objektet, da han var noget
oprevet, fordi han var blevet udspurgt om observationen. Han mente, at
han ikke havde andet at gøre med at udfærdige den første rapport end at
spørge AC&W (radar)stationen, om han havde følgeskab på sin flyvning.
Efter en forklaring fra undersøgeren, blev han samarbejdsvillig og han
kan anses for at være pålidelig.

Her følger så dette i den originale Blue Book rapport:
KILDENS fremstilling af observationen: et objekt blev iagttaget ved
afgangen fra Shreveport lufthavn i Louisiana omkring kl. 20.30 CST
(Central Standard Time - midtstatstid) den 3. juni 1957. Objektet var i
en højde af ca. 120 meter, da man først så det. KILDEN berettede, at
kontroltårnet henledte hans opmærksomhed på objektet, der så ud som
et lille lys. Landingslysene på KILDENS fly blev tændt og slukket, og
objektet svarede øjeblikkeligt med et meget strålende lys, rettet mod flyet. Objektet steg fra en tilsyneladende svævende position med stor fart.
På dette tidspunkt sås endnu et objekt i omtrent samme højde og med
samme udseende som det første. KILDEN berettede, at han derefter kontaktede tårnet for at høre, om de havde objektet i sigte. Tårnet så begge
objekter i kikkert. De fløj nu parallelt med flyvemaskinen med samme
fart, omkring 110 knob, blot højere oppe end flyet. Ved Converse i Louisiana bekræftedes det, at objekterne stadig sås hos dem, så KILDEN besluttede at kalde GOA TEE (radarstationen) for at høre, om de havde
objektet på deres våben (det står der virkelig i rapporten). Et bekræften87

de svar blev modtaget. KILDEN sammenlignede objekternes størrelse og
udseende med en stjerne; han nævnede imidlertid, at han på et vist tidspunkt kunne se silhuetten af objekterne, uden at han dog ville fremkomme med kategoriske udtalelser desangående.

Da andenpiloten blev interviewet, bekræftede han fuldtud pilotens
udtalelse, men tilføjede, at objektet var 300 meter oppe og en trekvart
km borte, da han først bemærkede det. Han sagde, at lyset bevægede
sig på en kurs af 170 grader, mens det steg til en højde af omkring 3.000
meter med betydelig fart, hvorefter det holdt samme position i forhold
til KILDENS fly i den næste time. Han berettede også, at radarstationen rapporterede to objekter i 2.950 meters højde.
De to piloters korte udtalelser og det rapporterede svar fra radarstationen er utilfredsstillende og ufuldstændige og derfor skuffende. Project Blue Book opfører tilfældet som ”uidentificeret”, men som så mange
gange før og efter denne hændelse, ansporede årsagens ukendte natur
ikke til undersøgelser og ihærdig efterforskning. UFOen var blevet tilfredsstillende identificeret - som uidentificeret. Med objektet i syne i
omkring en time, hvis rapporten da er korrekt, kunne en detaljeret og
samvittighedsfuld undersøgelse ganske sikkert have afsløret, om de
ukendte muligvis kunne være naturlige objekter, der var blevet misopfattet af både piloten og andenpiloten, tårnobservatørerne og formodentlig også af radaroperatøren, skønt det aldrig blev sikkert fastslået,
at radaren virkelig observerede de objekter, der blev set visuelt. Naturligvis kan det siges, at hvis radaren ikke viste de visuelt iagttagne objekter, hvad viste det så? De indtil nu beskrevne sager er tilstrækkelige
til at forme prototypen for den radar-visuelle kategori. Gode radarvisuelle tilfælde, ordentlig undersøgt, er sjældne. De, der imidlertid findes, kan ikke så let afvises. Det allerede beskrevne tilfælde med RB47'eren, der i sin fulde længde bragtes i Astronautics and Aeronautics i
juli 1971, er bestemt et, der må tages alvorligt i betragtning som illustration af et utvivlsomt mærkeligt fænomen. (Se bilag 1, RV-8). Det er
umuligt at opfatte tilfældet som resultat af en misopfattelse og heller
ikke som en funktionsfejl ved radaren eller som unormal radarspredning. Denne radar-visuelle iagttagelse fandt sted den 17. juli 1957,
mens et specielt, elektronisk udstyret fly fløj gennem Mississippi, Louisiana, Texas og Oklahoma. Det var på ingen måde et lokalt fænomen af
kort varighed; mandskab på jorden og i luften samt flere former for radarinstallationer var involveret.
Tidligere samme år, den 13. februar 1957, fandt et udfordrende radar-visuelt tilfælde sted på Lincoln Air Force base i Nebraska. (Bilag 1,
RV-7). Blue Books uddrag lyder:
Objekterne observeredes visuelt af tre flyveledere og af en operationsleder, som var i byen for at tilse en flyveøvelse. Objekterne observeredes
også på radar af NCOIC og GCA stationerne (to forskellige radarinstallationer). Objekterne observeredes i en periode på fra tre til fem minutter.
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... De enkelte objekter var otte til ti kilometer bag en rutemaskine og
bevægede sig dobbelt så hurtigt... Et af objekterne delte sig i to, og et
andet foretog en 180-graders vending. Alle objekter blev prøvet med IFF,
men uden resultat. Visuel bedømmelse af objekternes størrelse var umulig, men radaroperatøren erklærede, at blipet på hans skærm var omkring samme størrelse som fra en B-47. Objekterne stod stille og satte så
fart på og for bort.

Blue Book bedømte med anvendelse af sit standardmotto observationen som ”sandsynligvis ballon” og ”sandsynligvis flyvemaskine”.
NOTER
1)

2)

”Unidentified Flying Objects”, høring af kommissionen for militærvæsen i
Repræsentanternes Hus, 89. kongres, 2. samling (5. april 1966), under
direktion af det ærede medlem L. Mendel Rivers (formand for kommissionen) s. 6073.
Mr. SCHWEIKER: ... er nogen af de uforklarede objekter iagttaget på radar. Jeg synes, De sagde nej til det for et par minutter siden.
MAJOR QUINTANILLA: Det er korrekt. Vi har ingen radar-tilfælde, der
er uforklarede.
Observatører af udvalgte radar-visuelle UFO-rapporter:
Erhverv
Antal
Radaroperatører … … … … … … … … … … … … … … … … … …
15
Flyveledere ... … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
7
Skibsbesætningsmedlemmer … … … … … … … … … … … … … …
6
Militærpiloter … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
6
Civilpiloter … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
5
Militærflyvere … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
3
Skibspersonale fra broen … … … … … … … … … … … … … … …
3
Privatpiloter … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
3
Passagerer i privatfly … … … … … … … … … … … … … … … …
2
Flyvere (2. grad) … … … … … … … … … … … … … … … … … …
2
Flyvere (3. grad) … … … … … … … … … … … … … … … … … …
2
Flyvere (1. grad) … … … … … … … … … … … … … … … … … …
1
Skibsfører … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
1
Helbefaren sømand … … … … … … … … … … … … … … … … …
1
Jungmand … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
1
3. styrmand … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
1
Befalhavende officer (på skib) … … … … … … … … … … … … …
1
Operationsleder - bombeflyver … … … … … … … … … … … … …
1
I alt
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3)
4)

Flying Saucer Review. 16. årgang nr. 2, marts/april 1970, siderne 9-17.
Astronautics and Aeronautics. Juli og september 1971.
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8
Nærobservationer af første klasse
Pludselig blev jeg klar over, at lyset kom ovenfra. Jeg kiggede op og
så omridset af et objekt bevæge sig forbi tagryggen på mit hus 75 til 150
meter oppe. Det røde skær kom fra undersiden af objektet, omkring midten.
- Se bilag 1 CE 1-3.
UFO-observationsrapporter, der omtaler objekter eller meget strålende lys nær ved observatørerne - i almindelighed mindre end 150 m borte
- falder pr. definition ind under den anden store gruppe af UFO-observationer: Nærobservationerne. Efter al sandsynlighed består denne
gruppe ikke af en anden slags UFO-rapporter, men er blot rapporter
over samme stimulus som i de første tre kategorier, som nu tilfældigt
eller ikke tilfældigt er set tæt på. Det er særdeles sandsynligt, at UFOer, der ses på afstand, også undertiden ses på nært hold, og det er derfor
ene og alene fordi det er bekvemt ved beskrivelse og studium, at vi skelner mellem disse grupper.
Efterhånden deler denne store kategori helt naturligt sig selv op, operationelt og observationelt, i tre tydelige grupper: nærobservationen per
se, hvor observatørerne rapporterer en oplevelse lige i nærheden uden
håndgribelige fysiske virkninger; nærobservationen, hvor målelige fysiske virkninger på jorden og på levende og ikke levende væsener (ofte
kaldet ”humanoider”, ”UFO-besætning” eller undertiden ”UFOnauter”)
er rapporteret. Vi har allerede trukket skellet op mellem denne sidste
kategori og ”kontaktperson-beretningerne”.
Definitionen på en nærobservation gives bedst af observatøren selv
ved fremstillingen af processens forløb: hvilke afstande rapporteres hyppigst i sager, hvor objektet var nært nok til at vise kendelig vinkelstørrelse og betydelige enkeltheder, hvor objektet formodentlig blev set tredimensionalt, og hvor frygt for mulig øjeblikkelig fysisk kontakt rapporteredes? Fra rapporterne selv viser dette sig at være nogle få hundrede meter og ofte meget mindre - undertiden 6-7 meter eller endnu mindre. I alle tilfælde er den rapporterede afstand sådan, at der kun er meget ringe sandsynlighed for, at rapportens virkelige udløser kunne have
befundet sig længere væk, særligt når objektet eller lyset passerede mellem observatøren og genstande (træer, huse, bakker o.s.v.) i kendt afstand.
Det er i nærobservationstilfældene vi begynder at få skovlen under
”misopfattelses-hypotesen” i UFO-rapporterne. Mens et og andet muligvis kan tale for denne hypotese i den første hovedgruppe af UFO-rapporter - de af dem, der henviser til observationer på afstand - bliver den
faktisk uholdbar i nærobservationstilfældene. UFO-rapporterne, som
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her beskrives, hver udfærdiget af to eller flere observatører med evne til
at sammensætte en sammenhængende, tilsyneladende saglig rapport,
rejser det spørgsmål, om den rapporterede opfattelse muligvis kan siges
at falde inden for ”grænserne for misopfattelse”, anvendt over for normale og ansvarlige mennesker.
Min egen mening, som jeg tror læseren vil holde med mig i, er, at de
accepterede, logiske grænser for misopfattelse i disse tilfælde er overskredet i så høj grad, at man må antage, observatørerne enten virkelig
havde den rapporterede oplevelse eller var berøvet deres fornuft og sanser. Men oplysningerne om observatørernes erhverv, uddannelse og tidligere opførsel peger på ingen måde mod denne sidstnævnte omstændighed i de ”filtrerede” tilfælde, vi har anvendt i dette kapitel.
Har vi da et fænomen, hvor flere mennesker lider af midlertidigt
vanvid i et givet øjeblik, men på intet tidspunkt før eller efter? Hvis det
er tilfældet, må vi drøfte en ny dimension af UFO-fænomenet. Men problemets data - emnet i denne bog - ville være uforandrede. Problemet
med, hvordan de er opstået, måtte simpelthen tackles fra en anden side.
Ved behandlingen af sagerne i denne kategori vil vi følge samme hovedretningslinjer som i den første store kategori: UFOer på himlen. For
det første gøres der rede for antallet og karakteren af de involverede observatører i hver af undergrupperne; for det andet berettes der om deres
førstehåndsreaktioner over for oplevelsen; og for det tredje vil kategoriens prototype blive dannet ud fra elementer, der er fælles for de fleste
observationer. De individuelle sager er som tidligere registreret i bilag 1.
Det må understreges, at de sager, jeg har brugt her, er repræsentative for dem, der opfylder udvalgskriteriet for ægte UFO-rapporter, med
et indhold, der ikke kan forklares i almindelige vendinger.
NÆROBSERVATIONER AF FØRSTE KLASSE
Nærobservationer, hvor der ingen gensidig påvirkning er rapporteret
mellem UFOen og omgivelserne eller observatørerne, kalder vi nærobservationer af første klasse. Et repræsentativt udvalg af disse sager fra
min samling stammer hovedsageligt fra Blue Book, og vi vil undersøge
dem for at nå frem til prototypen for denne kategori.
Observatørerne er karakteriseret ved manglen på specialiserede erhverv - radaroperatører, piloter og flyveledere - der helt naturligt findes
i de radar-visuelle observationer. Vi synes at have et mere repræsentativt gennemsnit af befolkningen som rapportører i kategorien for nærobservationer af første klasse.
Som før har jeg udvalgt omkring en halv snes flervidne-tilfælde,
hvoraf jeg danner en prototype. Størstedelen af de pågældende rapportører blev interviewet personligt pr. telefon, og samtalen blev optaget på
bånd, eller det blev ordnet pr. brev. I hvert tilfælde overbeviste jeg mig
om, at jeg havde at gøre med helt normale personer og forsøgte at kontrollere det ene vidne mod det andet, for at se om de stemte overens.
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Overbevisende, sammenhængende rapporter fra enkeltrapportører findes i anseligt antal, og i visse henseender forekommer det meget unfair
ikke at tage mange af disse med, for nogle er af stor interesse og passer
med prototypen. Dog har jeg for overensstemmelsens skyld ikke afveget
fra den plan, jeg har fulgt i de første tre kategorier.
I de sager, jeg her har brugt, er der 41 rapportører; l) der var mindst
to vidner i hvert tilfælde, gennemsnitsantallet er 3,5, middeltallet 3.
Almindeligvis var observatørerne ikke uafhængige i den forstand, at de
var placeret forskellige steder, men de var uafhængige hvad angår deres baggrund, erfaring og formodentlig også psykologisk temperament.
De adskilte sig også fra hinanden med hensyn til deres tidligere kendskab til UFO-fænomenet. I fire af de rapporterede begivenheder befandt observatørerne sig ikke det samme sted, og var ikke i forbindelse
med hinanden før senere. Observatørernes erhverv viser i mange tilfælde nogen grunduddannelse i kritisk tænkning og behørig ansvarsbevidsthed: der er f. eks. en leder af et lille luftfartsselskab, en skolebestyrer og syv politibetjente.
I nærobservationstilfælde er det ikke let at adskille observatørernes
reaktioner fra beskrivelsen af begivenheden; de to synes at gå hånd i
hånd.
Et standardspørgsmål jeg har stillet vidnerne i de sidste år lyder:
”Hvis De kunne sætte et kendt objekt - en genstand fra husholdningen
eller noget andet, der er Dem bekendt - i stedet for det objekt, De så,
hvad ville De så vælge, som havde størst lighed, særlig med hensyn til
faconen?”
Svaret på dette spørgsmål har ofte været afslørende. I et tilfælde
sagde et vidne, ”En badebold. Nøjagtigt ligesom en af disse smukke badebolde.” Et andet vidne, en overbetjent, der befandt sig flere husblokke
borte og formodentlig så det samme objekt fra en anden kompasretning,
sagde, ”Det lignede en yo-yo. Det bevægede sig mod nordøst. Jeg betragtede det over toppen af nogle træer. Det lignede en glødende bold en lysende bold.”
Denne observation fandt sted kl. 3.00 om morgenen. Overbetjenten
rapporterede, at objektet svævede og derefter fløj bort meget hurtigt.
(Se bilag 1, CE I-1). En oplyst ballon passer ikke med begge de uaf
hængige observationer, selv bortset fra det forhold, at det ikke er særlig
sandsynligt, at en eller anden spilopmager ville opsende en ballon kl. 3
om natten uden for en meget lille by i North Dakota. Og bevægelserne,
med først en fastholdt, helt vandret bane, dernæst svæven og til slut
den pludselige opstigning, tilfredsstiller heller ikke ballonhypotesen.
Overbetjenten fartsatte:
Som jeg sad der, følte jeg en slags angst; jeg var ikke bange for min
egen skyld, men for hvad det kunne betyde. Jeg sad der i omkring fem
minutter, tror jeg. Det sprang op og ned som en bold springer til hvert
ord i en sang i en filmscene, men pludselig var det borte -pst - var det ude
af syne på mindre end fem sekunder. Det gik lige op, fuldstændig lodret.
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... Efter min mening blev det dirigeret af nogen eller noget, for en
ballon, der svæver i luften, ville ikke kunne bevæge sig på den måde.

Hvad er det for en slags fænomen, vi beskæftiger os med?
I en anden sag (se bilag, CE I-2) med flere vidner i samme bil, svarede hovedvidnet, en tidligere sygeplejerske:
Tja, De har jo nok set disse tallerkener, som børn glider ned ad bakkerne på, De ved, hvad jeg mener? Sæt to af dem sammen med en smule
afstand mellem kanterne, og jeg sværger på, det er det nærmeste jeg kan
komme... Jeg ville ikke sige, den reflekterede, jeg ville snarere sige, den
var (selv) lysende - De ved, som når man ser på den slags urvisere, der
lyser om natten.

Uden opfordring sagde vidnet:
Jeg har ingen militær erfaring, men er ofte ude for kritiske situationer som sygeplejerske på hospitalet og har lært at bevare fatningen,
hvilket efter min mening kom mig til gode ved vor nærobservation. Jeg
har arbejdet som sygeplejerske i 25 år, og jeg prøver altid på at opdrage mig selv til ro og ikke blive panikslagen. Jeg tror, det hjalp mig noget.

Hun fortsatte beskrivelsen på følgende måde:
Jeg ved, det var noget fysisk. Jeg vil aldrig kunne overbevises om
andet... Jeg kan simpelthen ikke tro, det var en gasart eller noget i den
retning. Omridset var meget skarpt. Det var ikke på noget tidspunkt
udvisket... Da vi så havde betragtet det i omkring fem minutter, satte det
i med kolossal fart og for lige væk. Men uden en lyd. Det var noget af fast
form, ligesom om jeg så en flyvemaskine... Det var som at se op under en
flyvemaskine, nøjagtigt som om en flyvemaskine stod der i luften... fuldstændig ubevægelig.

Endnu et par direkte citater vil hjælpe til at fastlægge prototypen.
Det ville være så meget lettere at gøre det, hvis man kunne sige, at alle
observationerne i en given kategori havde visse ting tilfælles - fire hjul,
vindspejl, forlygter, vinger som en flyvemaskine o.s.v. Men fællesnævneren i observationer som disse synes faktisk at være forvirring og en
almen famlen efter ord til at beskrive med.
Da jeg kiggede ud ad vinduet, så jeg nabohuset oplyst af et rødt skær.
Min første tanke var, at en politibil var parkeret i nærheden, eller en
brandbil. Jeg råbte til min kone, at der måtte være noget galt i nabolaget
og bad hende komme og se. Pludselig blev jeg klar over, at lyset kom oppefra. Jeg kiggede op og så omridset af et objekt bevæge sig hen over
tagryggen på mit hus i ca. 75 til 150 meters højde. Det røde skær kom fra
undersiden af objektet, omkring midten. Det lignede en lysstråle, der
kom indefra gennem et hul... Min nabos grønne pick up-lastvogn så brunlig ud (Se bilag 1, CE I-3).
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Derefter beskrev vidnet, der så vidt jeg ved er helt uden kendskab til
”UFO-annalerne”, en effekt, jeg ofte har hørt rapporteret: Et fly startede
fra lufthavnen og fløj henover objektet. Alle lysene gik ud, indtil flyet var
passeret. Derefter blussede lyset kraftigt op omkring fire gange, og objektet bevægede sig herunder fra vest til sydvest og op gennem skydækket.
... Det forekom mig, at dette objekt var ved at lægge en kurs eller under
søgte forskellige genstande på jorden; for lysene standsede op ved bestemte genstande, som f. eks. biler, lastbiler, hegn, buskadser, huse, telefonledninger og -pæle.

Man kan næsten sympatisere med Project Blue Books medarbejdere,
der valgte at ”identificere” et tilfælde som dette med ”uidentificeret” og
ikke foretog sig andet. Den ovennævnte sag står stadig som ”uidentificeret” i Blue Books arkiver; der blev end ikke gjort forsøg på at affærdige
den ved at hæfte et ”muligvis helikopter” på denne sag (som på så mange andre), sandsynligvis fordi det ville have været for langt ude, selv for
Blue Book: Det var jo nemlig kl. 6.00 en søndag morgen midt om vinteren, en usandsynlig tid for en helikopter at befinde sig der, selv hvis det
ikke i forvejen var udelukket på grund af den fuldstændige mangel på
lyde.
Vi vender os nu til et andet tilfælde med to drenge fra en gård i Oklahoma. De var ved at stakke hø i timerne før solopgang og forbløffedes
over den pludselige tilsynekomst i nærheden, af et klart oplyst, cirkelrundt, men vingeløst luftfartøj. Uddrag af et temmelig langt båndinterview kan hjælpe læseren til at danne sit eget billede af en nærobservation af første klasse og at fastlægge prototypen for denne klasse. (Se bilag
1, CE I-4).
Sp.: Har du nogensinde set noget lignende før?
Sv.: Nej, jeg har ikke.
Sp.: Hvad gjorde størst indtryk på dig?
Sv.: At det lyste så klart.
Sp.: Hvad tror du, det var?
Sv.: Det ved jeg ikke. Det forskrækkede mig først.
Sp.: Tror du, det kan have været en ballon eller noget i den retning?
Sv.: Nej, det var ikke en ballon eller noget lignende... Vi troede først,
det var helikoptere fra Quentin Air Force base, så vi ringede, men de sagde, der ikke var nogen helikoptere oppe på det tidspunkt.
Sp.: Sagde de, om de havde noget på radaren?
Sv.: Nej, de sagde, der ikke var nogen flyvemaskiner eller andet ude
den nat.
Sp.: Havde det nogen virkning på dyrene?
Sv.: Ja, hundene begyndte at gø. Jeg lagde ikke mærke til noget med
køerne, men hundene begyndte at gø.
Sp.: Tror du, de gøede af det eller af noget andet?
Sv.: Det ved jeg ikke, men det var det eneste, der var at gø af.
Sp.: Du kender ikke til andre, der så det den nat?
Sv.: Nej, jeg tror ikke, der var mange oppe kl. fire om morgenen.
Sp.: Hvordan kan det være, I to var oppe så tidligt?
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Sv.: Vi stakkede hø.
Sp.: Hvordan så du det først? (Her bliver spørgsmålene pr. telefon
rettet til det andet vidne i en anden del af landet.)
Sv.: Han så det tilfældigvis først og kom tilbage, og han var bange.
Jeg vidste ikke, hvad det var, der var sket.
Sp.: Så han bange ud?
Sv.: Ja, han var bange. Han var virkelig bange. Det var derfor, jeg gik
derud, for at se hvad han var bange for.
Sp.: Hvordan kan det være, I ikke så det tage bort?
Sv.: Det var fordi, jeg troede, det ville styrte ned, så jeg skyndte mig
også ind i laden.
Sp.: Jeg forstår, I løb begge ind i laden?
Sv.: Ja, det gjorde vi faktisk.
Sp.: Det er der ikke noget at sige til. Jeg ville sikkert også have været
bange. Hvilken farve havde det?
Sv.: Det var bare strålende hvidt.
Sp.: Hvad gjorde mest indtryk på dig?
Sv.: Jeg tror, det var det, at det ikke var en flyvemaskine. Det var en
anden slags objekt.
Sp.: Har du før set noget lignende?
Sv.: Nej aldrig.
Sp.: Kunne du tænke dig at se et igen?
Sv.: Nu, da det er sket, kunne jeg på en måde godt tænke mig at have
et billede, bare for at bevise, jeg så det. Der er mange, der ikke tror mig.
Sp.: Hvor længe tror du, du var bange for genstanden?
Sv.: Tja, vi var faktisk oprørte i et par uger. Jeg har haft svært ved at
falde i søvn. Jeg tror på dem nu; det gjorde jeg ikke før... indtil jeg så det.
Sp.: Har du læst meget om UFOer?
Sv.: Ja, efter den tid. Jeg vil også begynde at lære astronomi her på
skolen.
Sp.: Vi gør vort bedste for at prøve at finde ud af, hvad det hele er for
noget.
Sv.: Jeg skal sige Dem noget, den måde disse fyre derude optrådte,
sagde mig, at de måske vidste noget, de ikke ville fortælle os om.
Sp.: Du mener fyrene fra luftvåbnet? (Interviewere fra luftvåbnet blev
udsendt fra den lokale Air Force base for at undersøge sagen.)
Sv.: Ja.

Fartøjet og dets bane blev beskrevet ved hjælp af tegninger i korrespondance med drengene. Det klare lys kom ned til en vinkel på 45 grader, på højde med nogle telefontråde i nærheden, bevægede sig horisontalt tværs over gårdspladsen og blev sidst set over en lille silo. I størrelse så det ud som fuldmånen eller større. Tegningen viser et cirkelrundt
fartøj uden synlige fremspring eller mekaniske træk, og det havde ifølge
beskrivelsen ”talrige lys rundt langs ydersiden”.
Observationen fandt sted ca. kl. 4.00. Solen stod op kl. 4.44 lokal tid;
derfor var himlen på ingen måde fuldt belyst. En af teenagedrengene
berettede, ”Fartøjets midte forbløffede mig mest, da enten den eller hele
skibet roterede mod uret. Det var også meget skinnende i midten og lyste meget, meget skarpt.” Hele hændelsen varede mindre end tre mi95

nutter, men efter varigheden eller banen kunne det under ingen omstændigheder identificeres med et lysende meteor. Drengene havde meget vanskeligt ved at beskrive det, der for dem var en yderst virkelig
oplevelse, med kendte ord - en almindelig vanskelighed, som vi har set.
Afvigende fra den generelle plan for denne bog, vil jeg nu fremlægge
materiale fra en anden forsker, Raymond Fowler, en erfaren og oprigtig
observatør. Materialet er taget fra en 68-siders rapport, udfærdiget af
ham, og omhandlede en observation i Beverly, Massachusetts. 2) Fowler,
som har foretaget en langt mere udtømmende undersøgelse af rapporten end både Condon-kommissionen og Blue Books folk, sendte sin
fulde rapport til Blue Book; typisk nok kunne de ikke beskæftige sig
med sagen, da observationsrapporten ikke var kommet gennem de officielle kanaler. Og således blev dette højst interessante tilfælde, som
Condon-gruppen ikke kunne opklare, ikke alene ikke undersøgt, men
endog ignoreret af Blue Book.
Tilfældet omhandler en temmelig langvarig observation af en ”lysende tallerken”, der lydløst svævede over en skole, og som til tider kom så
nær til rapportørerne, at de var bange for, den skulle falde ned over
dem. Nogle få uddrag fra den detaljerede Fowler-rapport må være tilstrækkeligt her til at bidrage til prototypen for denne kategori af observationer. Lad os endnu en gang tage fra et par båndinterviews, for disse
giver os måske den største indsigt i UFOerne som en menneskelig oplevelse.
Dette objekt blev større og større, efterhånden som det kom nærmere... Alt, hvad jeg kunne se over mit hoved var den uklare atmosfære og
klare lys, der langsomt glimtede (ikke blinkede) rundt. Jeg var meget
ophidset - ikke bange - meget nysgerrig. Jeg ville slet ikke have løbet,
hvis det ikke var, fordi objektet kom for tæt på, og jeg troede, det ville
falde ned i hovedet på mig.

Og et andet vidne til den samme observation fortæller:
Jeg begyndte at løbe. Så kaldte min ven på mig, ”Se op. Det er lige
over os - så jeg så op og stod forbavset stille. Jeg så et stort, rundt objekt
netop i højde med trætoppene. Det var nøjagtigt som at se op på bunden
af en tallerken (et kendt mønster). Det var af fast form... Jeg hørte overhovedet ikke en lyd, men jeg følte det, som om denne tingest var ved at
lande i hovedet på mig. (Den lignede) en gigantisk champignon. Jeg var
fascineret, overvældet, ude af stand til at tænke, og jeg begyndte automatisk at løbe væk fra det.

En af politibetjentene, som var blevet tilkaldt, rapporterede:
Kl. 21.45 tog jeg efter ordre fra stationen sammen med betjent B. til
Salem Road, hvor Beverly High School ligger, da der var rapporteret en
UFO. Ankommet dertil, så jeg noget, der lignede en stor tallerken svæve
over skolen. Den havde tre lys - rødt, grønt og hvidt - men der hørtes ingen støj, der kunne tyde på, det var en flyvemaskine. (Observationens
96

varighed - 45 minutter - udelukker afgjort, at det kan have været en flyvemaskine). Dette objekt svævede over skolen og standsede næsten. Lysene glimtede. Objektet gik to gange hen over skolen og forsvandt så.

Dette var en sag med flere vidner, deriblandt to politibetjente, og
Blue Book tog sig ikke af den af den simple årsag, at den ikke var blevet
officielt rapporteret. Condon-kommissionen var end ikke i stand til forsøgsvis at tilbyde en naturlig forklaring på hovedobservationen, og med
hensyn til den hypotese, at det drejede sig om en fejlagtig tolkning af
Jupiter, hævder Fowler på det bestemteste, at det var udelukket, blandt
andet fordi sigtelinjerne, der konstateredes ved udspørgningen af de adskilte vidnegrupper, viste, at sigtelinjen til Jupiter og objektets middelposition afveg indbyrdes med omkring 50 grader. (Det er naturligvis
muligt, at nogle af de talrige vidner kan have taget Jupiter for objektet,
da det var kommet længere bort, idet de ikke tidligere havde bemærket
Jupiter under indtrykket af øjeblikkelige og mere nære omstændigheder.)
For så vidt angår mønsteret for nærobservationer af første klasse må
vi sige, at rapportørerne først får øje på et lysende objekt, undertiden
meget klart - så kraftigt som en svejseflamme - og undertiden blot glødende som et neonrør eller en lysende urviser. Fartøjets form forekommer underordnet i forhold til lysstyrken i observatørens opfattelse, men
når en form er beskrevet, hævdes den sædvanligvis at være oval,
”fodbold-formet”, (som en amr. fodbold, O.a.) ofte med en kuppel på toppen. Rotation af lysene og formodentlig af fartøjet rapporteres tit at være i retning modsat urets. Ofte svæver objektet, der høres sjældent en
lyd, og meget hyppigt rapporteres en hurtig start uden ledsagende lydmursbrag.
For rapporter så mærkelige som disse er spredningen i oplysningerne bemærkelsesværdigt ringe. Man kunne vente, at f. eks. hallucinationer ville dække et meget omfattende spektrum. Det gør UFO-nærobservationer ifølge rapporterne ikke; der er endog en slags monotoni i UFOrapporterne (som UFOer defineres i denne bog), især i nærobservationskategorien. Man får det indtryk, at de forskelle, der er, til dels stammer
fra observatørernes varierende evne til at beskrive en ukendt hændelse.
For at give flere enkeltheder til vort signalement af prototypen bringer vi følgende beskrivelse af en nærobservation af første klasse (se bilag 1, CE I-6) fra en tidligere flådeofficer. Observationen startede, da
officerens far kørte sin søn hjem fra jernbanestationen lidt før midnat
og så et objekt svæve frem foran dem, næsten direkte over bilen. Da det
var sket tre gange, sagde han til sin søn, ”Så du noget svæve hen over
vognen?”
”Ja, jeg gjorde”, svarede sønnen. ”Det lignede en eller anden enorm
forhistorisk fugl.” Da jeg senere i et interview fremsatte mit standardspørgsmål om, hvilket kendt objekt, det kunne sammenlignes med i
form og - i dette tilfælde - i størrelse, sagde vidnet:
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Det er meget svært at sige... Jeg har aldrig set noget lignende... Måske en undervandsbåd, men ikke helt sådan naturligvis... Jeg forestillede
mig, jeg kunne ramme det med en sten... Så nær var det... Meget tydeligt... lige så tydeligt et omrids, som hvis der havde været, skal vi sige, en
dampkedel deroppe.

Den observation faderen og hans søn beskrev, varede i fem til otte
minutter; faderen tilføjede desuden:
Jeg bøjede hovedet og så op gennem forruden, og jeg så lige på det der var det. Jeg sagde til John, ”Du gode gud - det er en flyvende tallerken” - det var næsten som i en science fiction-film i fjernsynet... Det hang
der bare, fuldstændig lydløst, som et kirketårn, der er oplyst om natten.
Eller det lignede disse japanske selvmordsfly, der kom ind i projektørlysene om natten - det mindede mig faktisk om dem. Det svingede i en bue
på en hundrede meter eller så - som om der var noget alvorligt i vejen.

Da to andre biler kom til på den øde vej, rapporterede de, at ”det”
slukkede lysene ”nøjagtig som en reostat til spisestuens loftsbelysning
(en reostat er en modstand til regulering af elektrisk strøm eller spæn
ding. Meningen er sikkert, at lyset dæmpedes langsomt ned til det forsvandt. O.a.) og efterlod kun en mørk skygge”, hvorefter det skød op
mod himlen med et blåt lys efter sig. Faderen fortsatte:
Da vi kom tilbage til hytten, sagde John, ”far, der er noget, du ikke
ved - da du stod ved siden af vognen og bøjede dig over kameraet, fløj
denne tingest hen over vognen og kom ned til en afstand af fem meter fra
dig... men jeg hørte ikke en lyd.”
Hvis John ikke havde været sammen med mig, var jeg gået til en psykiater.

Undervandsbåde, dampkedler, forhistoriske fugle, fodbolde, champignons, suppeterriner, bøfsandwiches og mange andre analogier - alle
for at beskrive noget, der for observatørerne var i høj grad ubeskriveligt
i almindelige vendinger. Det er den slags, forskerne får at høre.
Men lad os fortsætte, denne gang med et andet ”uidentificeret” tilfælde fra Blue Books arkiver, rapporteret af en skolebestyrer og hans
venner (i en anden vogn). (Se bilag 1, CE I-7).
Jeg var pa vej hjem fra et skolekommissionsmøde (PTA) og kørte ned
ad en lille landevej med asfaltbelægning, mens jeg sad og tænkte på de
vægtavler, PTA havde lovet at give mig til skolen. Pludselig lagde jeg
mærke til et lysskær, der kom fra den anden side af en klippe - og jeg
tænkte: det er en af de gamle banditter til C-47'ere der er på afveje og
skal til at lande i kornmarken. Det var det første, der faldt mig ind. Så
kom dette utrolige objekt - formet som noget i retning af en hjelm fra
første verdenskrig - op over toppen af klippen... Så sagtnede jeg farten...
jeg kunne ikke forstå, hvorfor en flyvemaskine skulle svæve sådan - og
dette enorme objekt, 100 meter ville jeg tro, det var, kom hen over klippen og stod stille næsten direkte oven over mig i en brøkdel af et sekund
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som et objekt, der vil skifte retning, og fløj så bort mod lufthavnen... Det
var et gevaldigt skarpt lys. Bilens tag syntes slet ikke at lukke lyset ude.
Det var et gevaldigt skarpt lys, utroligt, sagde jeg til mig selv. Da jeg så
på mine hænder, var det som om jeg kiggede på røntgenfotografier.

Bestyreren sluttede sig til sine venner i en anden vogn, som kom
bagefter i nogen afstand, og sammen så de objektet svæve over nogle
elektriske ledninger i omkring 10 minutter.
Nå, så besluttede jeg, at lufthavnen skulle have det at vide, så jeg
kørte i retning af lufthavnen. Men jeg behøvede ikke sige noget til folk
udenfor. De havde set det. Et par jurister fra Kansas City stod der stadig
og måbede. Det var fløjet praktisk taget direkte hen over lufthavnen,
men de havde endnu ikke fortalt tårnet noget. Det er en lille lufthavn, og
der er intet glastårn, hvor de kunne have set det. De havde travlt derinde, fordi maskinen fra Ozark skule til at lande... I parentes bemærket
sagde Ozark-piloten… hvis jeg husker det rigtigt, jeg hørte i radioen,
”Jeg ser det - det er nedenunder mig - det er enormt”, da han lagde an til
landing… Da der kom en mand fra luftvåbnet … var hans (løjtnanten,
der skulle undersøge sagen) holdning ikke ”så De det?”, men ”hvor meget
af det så De?”

Denne observation er forblevet uidentificeret indtil dato. Karakteristisk nok støttede Blue Book ikke, så vidt jeg ved, nogen form for omfattende undersøgelse. To af observatørerne, lærere, har foretrukket at
forholde sig tavse, og jeg kunne kun få et interview på bånd med skolebestyreren. I en anden observation, langt mod nord, i Canada (se bilag
1, CE I8), rapporterede direktøren for et lille canadisk luftfartsselskab
og hans nattevagt:
Det var af form som to tallerkener med de åbne sider mod hinanden,
den ene oven på den anden... Hele objektet havde en smuk, sølvhvid farve og udsendte stråler fra overfladen, der fik objektet til at ligne et lys i
en tåget nat.

Direktøren var gået ned til dokken for at kontrollere vandflyenes for-tøjninger. Det var nattevagten, der først henledte hans opmærksomhed på:
et objekt, der kom farende mod os fra vest. Det var tallerkenformet,
svingede rundt og dykkede omkring nogle lave skyer. Det holdt sig fri af
alle de lave skyer, der jog hen over himlen. Det hældede til den ene side
ca. 200 meter fra os og rettede sig så op med den flade side parallelt med
jorden... Det standsede helt foran os, 15 meter over søens overflade og ca.
70 meter fra os. Men afstanden er svær at bedømme om natten, når man
ser på et klart objekt. Ingen lyd kom fra det, og vi kunne ikke lugte noget
heller... Genstanden forekom mig kun at være 1,2-1,5 meter i diameter
og 20 til 25 cm tyk.

Dette objekt synes afgjort mindre end lignende rapporterede objekter, skønt forskellen kan skyldes fejlbedømt afstand. Der har også været
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andre tilfælde, hvor det rapporterede objekt har været overraskende
lille. I hvert fald kan det ikke betvivles, at de to mænd uafhængigt af
hinanden opfattede et mærkeligt ”objekt” og var fælles om en for dem
virkelig oplevelse. Jeg førte en ret omfattende korrespondance med hovedrapportøren, og Brian Cannon, en dygtig UFO-forsker fra Winnipeg,
har overladt mig resultaterne af sine interviews med begge mændene.
Hvad kunne man en skyet nat i sø- og skovdistrikterne i det nordlige
Canada, ”misopfatte”, der kunne svare til ovennævnte beskrivelse?
Canadieren fortsatte sin fremstilling:
Det syntes at gnistre, som om en elektrisk kraft eller meget varm luft
strømmede ud fra hele overfladen... Objektet svævede efter dets første
stop sidelæns i en afstand af 15 meter og standsede igen. Farten var ikke
større end 6-7 km i timen. Efter omkring et minut eller to, kunne vi se
det accelerere så hurtigt, at det forsvandt som en stjerne, der skrumpede
ind, på tre sekunder fra at have været stationært. Retningen var den
samme, det kom fra, nemlig vestlig. Det steg i en vinkel på ca. 40 grader.
Jeg rapporterede denne observation til den canadiske regering... Farven
var sølvhvid. Jeg kan ikke betegne den nærmere. Jeg har aldrig set sådan en farve... Lyset var klart, men det blændede ikke. Det så snarere ud
som et fluorescerende skær... Det gnistrede hele tiden som en diamant.
Det var en klart lysende, smuk genstand.

Nu skulle læserene have fået et indtryk af, hvad der rapporteres i
nærobservationstilfældene. Men hvad var disse stimuli, der gav stødet
til observatørernes forbløffelse?
Den åbenbare oprigtighed hos dem, der rapporterer UFOer (som de
defineres her) og bevidner virkelige hændelser i rum og tid, står i kontrast til det relativt lille antal personer, der rapporterer den enkelte,
givne UFO. Hvorfor er der ikke flere, der rapporterer specielle observationer, eller, hvis vi ser bort fra modstanden mod at rapportere, hvorfor
synes der at være så få til stede, når en ”ægte” UFO viser sig? Det ser
ud til at være et fænomen forbundet med fravær af store folkemængder
(der er imidlertid undtagelser). Det er umuligt at konstatere, hvor mange mennesker, der har set en UFO, men ikke har rapporteret den, eller
hvor mange himmelobservations-stationer, som f. eks. satellitsporingsstationer, der observerer UFOer og aldrig rapporterer det. 3)
Naturligvis er der mange ukendte faktorer. Vi må acceptere knapheden på UFO-observatører og rapportører som en omstændighed ved
UFO-fænomenet, som vi gør det ved resultaterne af Michelson-Morley
eksperimentet*) eller det, at energi er kvantiseret. Som fænomenet selv
kræver det en forklaring og kan ikke tages som argument for fænomenets ikke-eksistens.
Et af tilfældene bringer ikke blot nærobservationsfænomenets karakter frem i lyset, men står tillige som et eksempel på den latterlige
*) Modbeviste æter-teorien, og gav stødet til udarbejdelsen af relativetsteorien o. a.
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måde, Blue Book undertiden gik frem på, når de undersøgte en sag. Et
mere lysende eksempel på ignorering af bevismateriale, der ikke stemmer overens med en forud dannet forklaring, kan næppe findes. Hvis en
så grov ignorering af bevismateriale fandt sted i retten, ville det blive
betragtet som en skændig parodi på retsproceduren. Den forbløffende
ignorering og forvrængning af rapporterede fakta, undladelsen af at lytte til vidner, samt det forstokkede og ubøjelige snæversyn, kan enten
forklares som inkompetence af groveste art eller som et forsætligt forsøg
på at give det udseende af inkompetence af andre grunde.
Vor beretning er som et skuespil - med fejltagelser, med topmålt ligegyldighed over for vidneudsagn, med tilsyneladende intriger, med spænding (herunder en biljagt med 170 km i timen) og endelig med tragedie.
Den fortjener at blive fortalt ret detaljeret og burde før eller senere offentliggøres i sin fulde længde. Jeg var kun periferisk indblandet i affæren, da jeg ikke blev tilkaldt som rådgiver før på et meget sent tidspunkt, men jeg så det udvikle sig fra starten med stor interesse. Megen
anerkendelse må gå til William Weitzel, lærer i filosofi ved universitetet
i Pittsburgh, Bradford afdelingen; han samlede med omhu, flid, takt og
ihærdighed de mange enkeltheder i denne nærobservation. Jeg har Mr.
Weitzels tilladelse til at bruge materiale fra hans udtømmende rapport
over sagen, der indeholder en hel del personlig korrespondance med observatørerne og med talsmænd fra regeringen.
Tilfældet blev ikke undersøgt af Condon-kommissionen, som dog muligvis aldrig har hørt om det, selv om rapporten blev udfærdiget blot et
halvt år før kommissionen startede sit arbejde. Var der blevet foretaget
en undersøgelse, er jeg fast overbevist om, at man havde tilføjet endnu
et ”ukendt” til det anselige antal Condon-tilfælde, der ikke blev løst. Var
en fordomsfri undersøgelse af sagen blevet udført af Colorado-gruppen,
ville nogle interessante data sikkert være blevet gravet frem.
Hvis det ikke var for den ulykkelige omstændighed, at den oprindelige rapportør, som tog det værste stød af latterliggørelsen, faktisk blev
fredløs, fik splittet sit hjem og sit ægteskab og kom ud for oprørende
personlige vanskeligheder, kunne denne historie betragtes som den helt
store komedie. Tre andre observatører - hvoraf to var geografisk uafhængige af hovedvidnet og hans ven - slap, ved pressedækningens lunefuldhed og luftvåbnets manglende afhøring af dem, for den antydede
anklage for grov inkompetence, hallucinationer og endog sindssyge selv om de uafhængigt af hinanden beskrev UFOen næsten på samme
måde som vidnet, der kom i rampelyset.
Det hele startede meget rutinemæssigt. Om aftenen den 16. april
1966 tog vicesherif Dale F. Spaur, heltidsansat på sherifkontoret i Por
tage amt efter en middag med bøf og spejlæg, en lur på et par timer, fik
to kopper kaffe og meldte sig til tjeneste ved midnatstide. (Se bilag 1,
CE I-9). Han blev straks sendt ud for at tage sig af en klage over nogen,
der luskede omkring (intet blev fundet). Han blev over telefonen bedt
om at tage Wilbur Neff med, en mekaniker som af og til tog ud sammen
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med den faste vicesherif som ”bereden vicesherif”. De to mænd blev derefter sendt ud for at undersøge, hvad der lå bag en opringning om en bil,
der havde brækket en telefonpæl ved Arwater Center, Ohio. De fik bilisten sendt på hospitalet og vognen bugseret bort. Derefter kom en mand
fra Ohio Edison for at reparere pælen.
Vicesherifferne kørte til et sted ved Deerfield for at få fat på en kop
kaffe til dem selv og for at tage en kop med tilbage til manden, der reparerede pælen. I Deerfield hjalp de en mand, hvis vogn var brudt sammen og arrangerede en bugsering. De vendte tilbage til stedet med den
knækkede telefonpæl omkring kl. 4.45.
Mens de talte med manden fra Ohio Edison, meddeltes det over politiradioen, at en kvinde i Summit amt, direkte vest for Portage amt, havde rapporteret et klart oplyst objekt ”så stort som et hus”, der overfløj
hendes nabolag. Objektet var ifølge kvindens rapport for lavt nede til at
kunne være en flyvemaskine og for højt oppe til at kunne være gadelygter. Vittigheder blev øjeblikkeligt udvekslet over politiradioen og med
Edison-manden. Hverken Spaur eller Neff tog emnet alvorligt.
Sherifferne kørte så mod vest på vej 224 med den hensigt at udfylde
en ulykkesrapport på hospitalet. De så en vogn parkeret på yderrabatten på vejens sydside. De vendte deres patruljevogn og nærmede sig den
forladte bil bagfra. Spaur rapporterede, hvad der hændte:
Han (Neff) stod ud til højre, jeg stod ud til venstre, han gik hen til den
højre forende af patruljevognen, hvor han standsede - en slags sikkerhedsforanstaltning - og jeg gik hen til den venstre bagende af det andet
køretøj. Jeg vendte mig om for at overskue området, for at overbevise mig
om, at ingen var gået ind i skoven, De ved, for at træde af på naturens
vegne eller noget andet. Jeg ser mig altid tilbage, så ingen kan snige sig
ind på mig bagfra. Og da jeg så ind i dette skovdækkede område bag os,
så jeg denne genstand. Den var på vej opad på dette tidspunkt. Og terrænet stiger lidt der; den gik op til omtrent på højde med trætoppene, jeg vil
mene ca. 30 meter. Den begyndte at bevæge sig henimod os; - træerne,
som den holdt sig klar af, var lige på toppen af denne stigning og lige ved
siden af vejen ... Og på det tidspunkt iagttog jeg det. Det gik så lavt, at
man ikke kunne se det, før det var lige henover. Jeg så på Barney (Neff),
og han kiggede stadig på bilen, bilen foran os - og genstanden blev stadig
klarere og klarere og området begyndte at blive lyst, og jeg så endnu en
gang på Barney og bad ham så om at se sig tilbage. Det gjorde han. Han
sagde ikke noget, han stod bare der med åben mund i et minut, og fordi
den lyste så kraftigt, så han ned. Og jeg så også ned. Jeg så på mine hænder, og mit tøj brændte ikke eller noget, da den standsede lige ovenover
os. Det eneste der var, den eneste lyd i hele området var en summen. Den
var ikke hvinende eller vild på nogen måde. Og den forandrede sig en
lille smule - den lød som en transformator, der bliver opladet eller en
overladet transformator, da den forandrede sig.
Jeg var ret så bange i nogle minutter; jeg var faktisk forstenet; så bevægede jeg min højre fod, og alt syntes at fungere udmærket. Og øjensynligt fik han den samme indskydelse som jeg, at komme i dækning bag et
eller andet. Så vi gik begge hen til vognen, vi gik ind i vognen og satte os.
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Jeg vil ikke driste mig til at bedømme, om det varede 10 sekunder, 30
sekunder eller 3 minutter - og det stod der, og det svævede, og vi gjorde
ikke noget - ingenting - og det bevægede sig lige mod øst (de så nu mod
øst), og vi sad der et sekund, og der skete stadig intet med mig, og Barney så ud til at være i orden. Jeg trykkede på knappen til mikrofonen og
lyset tændtes, så jeg tog den i hånden. Jeg begyndte at fortælle dem, De
ved, at denne tingest var der. Og jeg tænkte, hvis jeg gør det, vil han tro så jeg sagde bare til Bob over radioen, ”Dette klare objekt er lige her, det
som alle siger er i området.” Og han svarede ”Skyd det ned!” Denne genstand var sandelig ikke legetøj; den var - for fanden, den var lige så stor
som et hus! Og den var meget skarpt lysende; den fik øjnene til at løbe i
vand.

De fik ordre til at følge fænomenet, og således startede den måske
vildeste UFO-jagt i historien. Objektet blev jagtet over mere end 110
km, med hastigheder undertiden op til 170 km i timen.
Mens sagen var under udvikling, aflyttede overbetjent Wayne Huston fra sin politibil ved East Palestine, Ohio, ca. 65 km øst for, hvor
jagten startede, radiosamtalen mellem Spaur og hans station i Ravenna. Senere indrømmede Huston i et underskrevet vidneudsagn over for
Weitzel:
Jeg talte med Spaur over radioen. Jeg mødte ham i den nordlige udkant af byen på vej 14. Jeg så genstanden, da Dale var ca. 8 km borte fra
mig. Den fulgte vej 14 omkring 250 til 300 m oppe, da den kom forbi. Det
var den laveste højde, jeg så den i.
Da den fløj forbi, stod jeg ved siden af min bil. Jeg så den gå lige over
hovedet på mig. Den havde form omtrent som en isvaffel med delvis
smeltet top. Den spidse ende af keglen vendte nedad; toppen lignede noget i retning af en kuppel. Spaur og Neff kom ned ad vejen lige efter den.
Jeg sluttede mig ti] dem. Vi kørte med 130 til l40 km i timen, et par gange omkring 170 km i timen. På et tidspunkt var jeg næsten oppe ved
Spaurs kofanger, og vi talte sammen om, hvad vi så. Den var ret forude,
en 800-1200 meter forude.
Jeg er godt kendt med Rochester (de var nu i Pennsylvania, omkring
25 km øst for grænsen ti] Ohio), og jeg viste ham vej ved hjælp af radioen.
Hele tiden prøvede vi at få kontakt med en vogn fra Pennsy]vania. Vi fik
stationen til at kalde Chippewa statspolitistation for at se, om de havde
en vogn på vej nr. 51; det havde de ikke. Den første vogn fra Pennsylvania vi så, var i Conway (nogle få km øst for Rochester). Dale var ved at
løbe tør for benzin, og vi standsede, hvor Frank Panzanella holdt parkeret.

Således kommer den fjerde observatør ind i billedet. Frank
Panzanella, politibetjent i Conway. Hans underskrevne vidneudsagn lyder:
Kl. 5.20 standsede jeg ved Conway hotel og fik mig en kop kaffe. Jeg
forlod derefter hotellet og kørte ned ad Second Avenue. Idet jeg så til højre, fik jeg øje på et skinnende objekt. Jeg troede, det var en refleksion fra
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en flyvemaskine. Så stod jeg ud af politibilen og så på objektet igen. Jeg
så to andre patruljevogne standse, og betjentene stod ud og spurgte mig,
om jeg så det. De pegede på objektet, og jeg fortalte dem, jeg havde iagttaget det i de sidste ti minutter. Objektet havde facon som en halv (amr.)
fodbold, var meget klart og ca. 8 til l0 meter i diameter... Derefter fløj
objektet af sted mod Harmony Township i tilnærmelsesvis 300 meters
højde; så standsede det og gik lige op meget hurtigt til omkring 1 km's
højde (og der standsede det ifølge andre vidneudsagn). Jeg kaldte derefter
hovedstationen og bad radiooperatøren underrette Pittsburgh lufthavn.
Han spurgte mig, om jeg var syg. Jeg sagde, at hvis jeg var syg, så var de
andre tre politimænd det også. Objektet fortsatte opad, indtil det blev så
lille som en kuglepen. I forhold til månen var objektet ret langt borte og
til venstre for månen (Venus stod til højre for månen). Jeg kunne ikke se
månen fra min position. Objektet sås mellem to antenner i gården på den
anden side af gaden mod øst. Vi så alle fire objektet skyde lige op og forsvinde.

Objektet svævede, da en startende flyvemaskine fra lufthavnen passerede under det, derefter forsvandt det lige opefter ifølge alle vidnerne.
Major Quintanilla, der dengang var leder af Project Blue Book, forsøgte
at tolke det på den måde, at alle de fire politibetjente, der efterhånden
og uafhængigt af hinanden blev involveret, først havde set en satellit
(skønt ingen satellit kunne ses på det tidspunkt over Ohio 4)) og på en
eller anden måde havde overført deres opmærksomhed på Venus (som
blev set af observatørerne, mens objektet også var i syne). Den originale ”undersøgelse” var overfladisk; det første forhør af kun et af vidnerne, Spaur, bestod af en telefonsamtale på to og et halvt minut, som
ifølge Spaur begyndte med ordene, ”Fortæl mig om denne spejling, De
så”. Det andet interview, også telefonisk, varede kun halvandet minut.
Ifølge en underskrevet erklæring fra Spaur ønskede Quintanilla øjensynligt, at Spaur skulle sige, han kun havde set UFOen i fem minutter;
da han fik fortalt, at det havde været i syne næsten uafbrudt, mens observatørerne jagtede det fra Ohio ind i Pennsylvania, en distance på
omkring 95 km, afsluttede han hurtigt samtalen.
Quintanillas metode var enkel: han så bort fra alt materiale, der gik
imod hans hypotese. Et telefoninterview på mindre end fem minutter
var tilstrækkeligt for Blue Book til at komme til en ”løsning” på sagen;
der skulle lægges pres på ham fra kongressens side, før Quintanilla rejste til Ravenna, Ohio, til sherifkontoret i Portage amt, for at interviewe
Spaur og Barney Neff.
Interviewet blev efter Spaurs anmodning optaget på bånd af Weitzel,
og det giver en usædvanlig indsigt i Blue Book-projektet. Denne gang
var interviewet langt og indviklet. Foruden vidneudsagn fra Spaur og
Neff indeholdt det udsagn fra vicesherif Robert Wilson, radiooperatøren,
som havde været i radiokontakt med Spaur og Neff og sherif Ross Dustman, hvis vigtigste rolle var at garantere for sine vicesheriffers troværdighed. Imidlertid udelukkedes to hovedvidner, patruljebetjent Huston
fra East Palestine, Ohio, som sluttede sig til Spaur og Neff i jagten efter
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ankomsten til East Palestine, og patruljebetjent Panzanella fra Conway, Pennsylvania, som sluttede sig til dem alle tre under observationen, da jagten nåede hans by.
På grund af båndinterviewets længde kan der kun gives uddrag, og
disse må nødvendigvis være uden sammenhæng. 5)
Spaur: For det andet har jeg det indtryk, at Venus står op i øst som
morgenstjerne. Og her har jeg nok uret igen, jeg er ikke sikker.
Quintanilla: Det kommer an på så meget.
S: Hvad?
Q: Undertiden står den op lige over hovedet på os.
S: Jave] ja. Men alligevel...
Q: Venus, Venus - Venus står i dag (papirer rasler) op kl. 2.49 om
morgenen. Og den står op i 150 graders azimut og 25 graders elevation.
Den behøver ikke stå op lavt i horisonten; den kan stå op højere oppe.
Men den er på ekliptika, ja.
S: O.K. så er den på ekliptika. Lad os nu forudsætte det. Nu er denne, denne tingest så og så stor, og så og så lavt nede, og disse personer
så denne genstand helt ovre fra Mogadore distriktet; de rapporterer det,
og jeg følger det, og jeg har Barney med mig. Vi kører ned ad vejen; og så
vil De afskrive historien med: altså, her har vi to tosser; de løber efter
Venus. Ved De hvad, Venus...
Q: Næh, vent nu et øjeblik...
S: Altså, vent et øjeblik, lad mig tale færdigt...
Q: De brugte et forkert ord...
S: O.K. og så...
Q: Jeg er officer i det amerikanske luftvåben...
S: Det er rigtigt. Det er De afgjort...
Q: Og jeg kalder ingen for tosser.
S: Nej, O.K. Så har jeg hallucinationer! Men dette er, som jeg har
sagt...
Q: Jeg sagde ikke, De havde hallucinationer.
S: Hvad jeg forsøger at sige er. Jeg kører ned ad vejen; nu denne genstand, som jeg forfølger...
Q: Og behandl mig med samme respekt, som jeg behandler Dem.
S: Det vil jeg, sir; det gør jeg. Jeg vil behandle Dem med mere respekt, end der er blevet mig til del de sidste...
Q: Jeg kalder Dem ikke en tosse. Jeg siger ikke, De havde hallucinationer.
S: All right, de sidste tyve dage! I hvert fald, denne genstand passerer hen over en anden politibil. Han ser den komme forbi; han har set
den nu. Nu er vi oppe på to biler, der har haget sig fast i Venus. Så kører
vi ned ad vejen. Og kommer ind i Convay, Pennsylvania, og denne tingest passerer hen over den tredje vogn, der holder der. Ikke engang på
den samme frekvens (en henvisning til den kendsgerning, at han og patruljebetjenten ikke kunne have talt sammen før begivenheden). Jeg har
aldrig før mødt, set eller talt med denne anden betjent, hverken før eller
siden. Han sad og så på den samme genstand, da den gik hen over ham
mod Pittsburgh, dengang vi kom farende. Altså, vi betragtede det, fire
mand høj stod vi der, fire betjente. De kan sige, hvad De vil, men vi stod
der og betragtede det, så flyvemaskinen gå nedenunder det (en henvis105

ning til et fly, der lige var startet fra Pittsburgh lufthavn), og vi så det
stige lodret opad. Og dette, sir...
Q: Forsvandt.
S: Det er den rene og skære sandhed. Ja, sir, det eneste, der var tilbage at se på, da vi gik til stationen og kaldte ham fyren (radiooperatøren
havde givet en besked om at kalde ”en oberst eller noget i den retning”),
var en klar plet. Solen var helt stået op, og månen var ved at blegne. Den
var omtrent kvart (det var faktisk kun 4 dage før nymåne), og lige ud for
denne her måne - det ville have været syd for månen, hvis man så mod
vest (øst?) - var der en klar plet. Jeg vil tro, det mest lignede det her hvide
korrekturlak, det var meget klart. (Dette var naturligvis Venus, men
Quintanilla holdt sig hardnakket til Venus-hypotesen for hele observationen) .
Wilson: (radiooperatøren, som havde passet radioen, men ikke havde
set UFOen): Det var moderskibet.
S: Hvad? Det andet skib? (S. hører forkert af mother (moder) og other
(andet) O.a.)
W: Det var moderskibet!
S: Ah, moderskibet. I fyre skal snart få mig overbevist. Åh, giv mig
noget beroligende og en kop kaffe... (latter). Denne genstand var eller
ville have været til venstre, og det var nord for det, vi så det og det gik
lige op, standsede, rutemaskinen gik under det, og så gik det lige opefter.
Så lige op som, tja, bare lige op. Og der - jeg, nej, jeg kan ikke tænke mig,
hvad det var, jeg ved, folk måske kan hage sig fast i en bestemt ting eller
sådan noget lignende; men jeg tror det ikke - jeg kan ikke se, hvordan det
skulle kunne hænde for både mig selv og de andre. Jagte Venus. Jeg, nej,
det vil jeg ikke høre tale om. Jeg ved der er noget - dette her er måske en
måde at affærdige det på, eller hvad det er, men jeg ved, det var der. Jeg
har set det meget tydeligt.
Q: Dale, der er ikke tale om at affærdige noget; vi prøver at komme
frem til (et ord er utydeligt). Vi prøver at afgøre, hvad det var.
S: Sir, hvis jeg kunne fortælle Dem, hvad det var, tro mig, major, jeg jeg selv - og som jeg sagde før, hvis jeg fortalte Dem, at jeg havde set en
Ford køre ned ad hovedvejen, ville De have vidst, hvad jeg talte om. Og
hvis De sagde, ”Ih, der kører en Chevrolet”, så ville De antage, at de havde identificeret det, og jeg ville vide, hvad det var. Det samme med en
flyvemaskine. De siger, ”Der flyver en B-29” og jeg siger, ”Ja, det er det i
hvert fald, det er en gammel krigsveteran” eller noget i den retning, og så
er den identificeret. Men dette, jeg har aldrig set noget lignende før eller
senere eller tænkt mig det i min vildeste fantasi. Jeg ved, man kan have
en optisk illusion eller endog se noget bevæge sig eller som når man ser
gennem et stykke glas eller noget...
Q: Ja, forvrængning.
S: Det kan jeg gå med til. Men ikke noget så stort. I mine vildeste
drømme tror jeg ikke, jeg nogensinde kunne have forestillet mig eller set
noget som det. Men denne tingest var der. Jeg så den meget tydeligt; jeg
så den, da jeg stod ved siden af vognen. Jeg så den, mens jeg sad inde i
vognen, og jeg så den, da jeg igen var uden for vognen efter vi var nået til
Convay. Og jeg bryder mig ikke om at tænke på, at jeg satte denne
mands (Neffs) og en masse andres liv på spil ved at jagte Venus. Jeg tror
ikke et øjeblik på, at jeg fulgte Venus. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal for106

klare det. Jeg har ikke den ringeste ide om det. Men sir, denne genstand,
den var så virkelig som (utydeligt ord)...
Q: De ved, Dale, jeg må sige dette uden at lægge noget særligt i det:
De er ikke den første, det er sket for.
W: (radiooperatør) Hvad tror luftvåbnet, det er for nogle?
Q: Misopfattelser af konventionelle objekter og naturlige fænomener.
Sidste år havde vi 245 astronomiske tilfælde.
W: Hvilken kategori falder det, som Dale så, ind under?
Q: Sæt det under kategorien for satellitter og astronomiske observationer.

Sagen optræder nu i Blue Books statistikker som en observation af
Venus, selv om objektet og Venus begge var blevet set ifølge rapporten.
Fire forskellige sæt menneskelige øjne meddelte noget til deres respektive hjerner, fire hjerner, der var vant til at bedømme, hvad deres øjne
observerede. To observatører var i en vogn; hver af de andre var i byer
hver for sig. De to andre politibetjentes udsagn fik man aldrig.
Quintanilla var øjensynligt overbevist om, at kravene til videnskabelig metode var imødekommet. Han ville faktisk have været tilfreds med
fire minutters vidneudsagn i telefonen, hvis ikke kongresmedlem Stanton, som var blevet personligt interesseret i denne sag, havde tvunget
ham til at gå videre.
Jeg har brugt megen plads på dette tilfælde, fordi det er typisk for min
erfaring med Blue Book gennem mange år som rådgiver. Det som jeg betragtede som indlysende tilfælde af misfortolkning og upålidelig rapportering, gjorde Blue Book sig umage for at klarlægge til optegnelserne; sager
som denne, med åbne spørgsmål og med et muligt indhold af noget ”fuldstændig nyt og empirisk”, behandledes med ringe eller slet ingen interesse.
Havde observatørerne i dette tilfælde ikke været politibetjente, føler
jeg mig overbevist om, at bedømmelsen ville have været ”upålidelige
vidner”, en foretrukken kategori for sager, hvor vidnet ikke kan forsvare sig. At kalde en politibetjent et upålideligt vidne ville klart nok ikke
være god politik, så man valgte den højst ulogiske ”astronomiske” kategori, og det på trods af den astronomiske konsulents (Hynek o. a.) råd.
Det burde være klart for enhver skarpsindig læser, at to spørgsmål
er knyttet sammen i hele denne sag: det ene er spørgsmålet om, hvorvidt de rapporterede UFO-fænomener er virkelige; det andet er spørgsmålet om videnskabelig metodik og videnskabelig ærlighed. Uden hensyn til, hvordan det første spørgsmål vil blive løst med tiden, så vil det
vise sig, at endnu en gang i videnskabens lange historie har fordomme,
følelser og ”tids-provinsialisme”, i spørgsmålet om UFO-forskningen,
skamferet den ellers stort set eksemplariske fremmarch for videnskab
og intellektuel tænkning.
Sagen fra Portage amt var særlig generende for mig, eftersom det
gentagne gange var blevet erklæret, at Blue Book ikke antog nogen
astronomisk fortolkning af en UFO-observation, uden at jeg som rådgivende astronom havde bifaldet det; men reglen blev hyppigt og åbenlyst
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overtrådt. Ved dette eksempel blev tilfældet bedømt som ”satellit og Venus” uden at man rådspurgte mig.
Tre måneder senere fik jeg tilsendt Blue Books notater vedrørende
tilfældet; min vurdering var en tydelig ”uidentificeret” - en bedømmelse,
der blev stærkt støttet af den kendsgerning, at det ved båndinterviewet
var blevet konstateret, at observatørerne havde set Venus såvel som
UFOen. Betjentene kendte ikke Venus ved navn, men de bekræftede, at
der var en ”klart lysende plet i nærheden af månen”. Den morgen stod
Venus netop nogle få grader til højre for og lidt højere end månen. Observatørerne fortalte, at da dagslyset tog til lige før solen stod op, så
man silhuetten af UFOen mere tydeligt; lige det modsatte ville være
sket med Venus, efterhånden som det blev lysere. Solen stod op den dag
kl. 5.42, og observationen afsluttedes kort efter. Der var ikke noget at
gøre. Ingen ville høre på mit råd.
Jeg har fremlagt nogle af denne sags aspekter ret detaljeret, da den,
skønt den kun er en af en stor mængde lignende sager, er et fint eksempel på et tilfælde af en nærobservation af første klasse, på ”det etablerede samfunds” fantasiløse holdning, og på oplevelsens ”virkelige” natur
for observatøren.
Efterspillet til denne sag er ikke behageligt. Stort set fordi pressen
og Blue Book koncentrerede sig om Dale Spaur og næsten udelukkede
de andre tre vidner, fik offentligheden det indtryk, at der her var et tilfælde, hvor en politibetjent var kommet ud af balance og havde været
ude for en større hallucination. Det er klart, at dette i hvert fald antydes i Quintanillas interview med Spaur. Som følge deraf blev Spaur udsat for utålelig latterliggørelse og presset af uheldig publicity. Kombinationen af begivenheder ødelagde hans hjemmeliv, fjernede ham fra hans
kone og spolerede hans karriere og hans helbred. Han er ikke længere
ansat ved politiet, og det siges, han slår sig igennem med forefaldende
arbejde.
Tragiske fordømmelser hører heldigvis ikke til prototypen for nærobservationer af første klasse. Men tilfældet fra Portage amt og de andre, der er valgt som repræsentanter i dette kapitel, skildrer udmærket
UFOens natur, når den er rapporteret oplevet på nært hold.
Strålende lysstyrke, relativ lille størrelse (hyppigere under end over
30 meter), sædvanligvis oval facon - undertiden med en kuppel øverst 
ingen konventionelle vinger, hjul eller andre fremspring, og evne til at
svæve og accelerere meget hurtigt til store hastigheder, karakteriserer
UFOer ved nærobservation. Stedfæstelsen af fænomenets tilsynekomst
er ligeledes et fremtrædende karaktertræk. UFO-baner er stort set lodrette, når farten er høj - starter på 45 grader eller mere synes at være
det almindeligste. UFOen viser kun ringe tendens til at ”rejse land og
rige rundt”, bortset fra inden for lokale områder.
Indtil nu har UFOer, i denne kategori af nærobservationer, ikke efterladt sig mærker, udover i vidnernes hukommelse. Nu tager vi fat på
nærobservationer, der virkelig efterlader mærker - på levende eller liv108

løst materiale. Da mærker kan måles og studeres, har de en særlig betydning for videnskabelig undersøgelse.
NOTER
1) Observatører af nærobservationer af første klasse.
Erhverv
Antal
Husmødre … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
8
Teenagere … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
8
Politibetjente … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
7
Voksne mænd, ukendt erhverv … … … … … … … … … … … … …
2
Møbelsnedker … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
1
Studerende … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
1
Tidligere sygeplejerske ... … … … … … … … … … … … … … … …
1
Servitrice … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
1
Rekrut i søværnet ... ... … … … … … … … … … … … … … … … …
1
Skolelærer … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
1
Kemilærer … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
1
Skolebestyrer … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
1
Tidl. flådeofficer (nu ejendomsmægler ... … … … … … … … … …
1
Antropologistuderende … … … … … … … … … … … … … … … …
1
Direktør for lille luftfartsselskab ... … … … … … … … … … … …
1
Forretningsmand … … … … … … … … … … … … … … … … … …
1
Nattevagt … … … .. … .. .. … … … … … … … … … … … … … …
1
Instrumentmager … … … … … … … … … … … … … … … … …
1
Landarbejder … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
1
Ekspedient … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
1
I alt
2)
3)

4)

5)

41

UFO-rapport nr. 66-26 A/B, NICAP, Massachusetts forskningskomite.
Der findes tydelige tegn på, at sporingsstationer, både visuelle og radar,
samt amatørobservationsgrupper, som f. eks. Moonwatch stationerne, har
observeret UFOer, men ikke har rapporteret dem, fordi det ikke var politisk hensigtsmæssigt at gøre det.
Optegnelser fra Smithsonian Astrofysiske Observatorium viser, at hverken de klart lysende satellitter Echo I eller Echo II var på himlen over
Portage amt på det tidspunkt. Og heller ikke var nogen af de tre Pegasus
satellitter synlige dengang. Men selv hvis disse havde været synlige, var
de 5 til 10 gange mindre end Echo satellitterne, og deres banehældning
var så lav, at det kun var muligt at se dem i syd.
Båndinterviewene med mere end 10 personer, der direkte var involveret i
episoden, varer i omkring 60 timer; dette står som et eksemplarisk tilfælde
af UFO-forskning og burde offentliggøres.

109

9
Nærobservationer af anden klasse
Jeg antog som en selvfølge, at det var en ganske ny opfindelse og
håbede inderligt, at opfinderne var vore egne.
- Af en personlig rapport til forfatteren fra en kaptajn i hæren, stationeret på Okinawa. Observationen
fandt sted i august 1945.
Når den rapporterede UFO, sædvanligvis et klart oplyst ”fartøj”, efterlader et synligt tegn på sit besøg eller møde med menneskelige observatører, hører det ind under nærobservationer af anden klasse. Bortset
fra det forhold, at der efterlades en eller anden form for fysisk effekt
som souvenir, synes denne kategori ikke at adskille sig særligt meget
fra nærobservationerne af første klasse. Hvorfor mødet i det ene tilfælde er uden fysiske spor, mens der i andre viser sig en målelig fysisk effekt enten på levende eller livløst materiale, er en gåde.
De fysiske virkninger består ifølge rapporterne blandt andet af
håndgribelige mærker på jorden, der kan vedblive at være synlige i dagevis eller endog i måneder, og som tilsyneladende hidrører fra fartøjets
fysiske kontakt med jorden; afsvidning eller ødelæggelse af vækster
(især planter og træer), ubehag for dyr, som det er registreret gennem
deres opførsel, og fysiske virkninger på menneskelige observatører som
f. eks. midlertidig lammelse, følelsesløshed, en fornemmelse af varme
eller andet ubehag. ”Interferens” med det lokale gravitationsfelt rapporteres undertiden også, som det fremgår af nogle observatørers rapporter
om en midlertidig følelse af vægtløshed eller andre tyngde-effekter, som
om den velkendte inertiens lov midlertidigt var ophævet.
En af de bemærkelsesværdige rapporterede fysiske virkninger er forstyrrelser i elektriske kredsløb; bilmotorer sættes midlertidigt ud af funktion, radioer bliver tavse eller forstyrres, billygter lyser svagere eller går ud et
stykke tid, og bilbatterier koger undertiden op og bliver hurtigt ubrugelige.
Betydningen af sådanne fysiske virkninger er klar; de giver lejlighed
til fysiske målinger og mulighed for ”sikre data”. Dog har behandlingen
af sådanne rapporter som ”gammelkonesnak” eller som produkt af forvirrede hjerner eller fupnumre ulykkeligvis ført til næsten fuldstændig
mangel på seriøs forskning og til de deraf følgende tab af de meget
”sikre data”, så håndgribeligt tilgængelige.
På trods af rapporternes bizarre natur og den tilsyneladende umulighed af, at det kunne have fundet sted, er det fundamentale spørgsmål
det samme som tidligere; ikke om det kunne være sket, men om det virkelig skete mere eller mindre som det blev rapporteret.
Jeg ville ikke have beskæftiget mig med at skildre ting som disse i
denne bog, hvis ikke det bevismateriale, jeg personligt har undersøgt i
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de forløbne år i overvældende grad synes at indicere et ja til det sidstnævnte spørgsmål. De bizarre hændelser fandt virkelig sted, så utænkelige de end må forekomme for fysikeren.
Indførelsen af håndgribelige, fysiske påvirkninger, der ikke synes at
tyde på massehysteri og hallucinationer og heller ikke på noget psykisk
eller okkult (medmindre vi har at gøre med en form for poltergeistfænomen) indfører en ny dimension i undersøgelsen. Mine anskuelser tæller
måske kun lidt blandt mine ligemænd, men det er netop derfor, det er
så nødvendigt at undersøge den slags tilfælde så meget grundigere, for
over for fysikerne i særdeleshed at fastslå, at de rapporterede begivenheder virkelig fandt sted.
Som det er nu, affærdiger de fleste fysikere hele fænomenet som
umuligt. Det er helt korrekt, at de gør det ifølge deres baggrund, for efter vor nuværende viden om den måde naturen arbejder på, kan ”sådanne ting simpelthen ikke ske”. Men ”sten kunne heller ikke falde fra himlen” og ”kuglelyn er ren og skær nonsens”. Jeg kommer til at tænke på
historien om den selvsikre, men uvidende mand, der besøgte zoologisk
have for første gang. Da han så giraffen, vendte han sig bort med bemærkningen, ”Der findes ikke sådan et dyr”. Så naturligvis findes der
ikke sådan noget som fysiske virkninger fra UFOer. Vi har håndgribeligt bevis for en giraf; har vi i nærobservationer af anden klasse håndgribeligt bevis for UFOer? Nu vil læseren måske indskyde, ”Men hvis
disse fysiske effekter var der, hvor er så fotografierne af dem, hvor er
gibsafstøbningerne af landingsmærkerne, hvor er de fuldt dokumenterede udsagn om bilstandsningerne?” Det er netop sagen. Når et emne hilses med en så overvældende ringeagt, som er blevet UFOerne til del, er
selve det at få fat på sådanne data umådelig vanskeligt. Uden midler,
uden tid og ofte uden samarbejde med de oprindelige observatører, som
frygter at blive til grin ved at medvirke, er den slags dokumentation,
som kræves over for videnskabens domstol, praktisk taget uopnåelige.
For at sikre sig det, må man rejse, telefonere, arbejde for fuld fart. Mere
end noget andet kræver det tid, og det ville være til hjælp, uden dog at
være nødvendigt, at have sympatisk forståelse fra sine kolleger, når
man engagerer sig i den slags arbejde.
I forbindelse med troværdigheden af observationer af anden klasse
er det interessant at bemærke, at hvis vi henviser til alle tilfælde med
landingsmærker uden hensyn til antallet af vidner, indeholder det katalog, som Ted Phillips udarbejdede, sager fra 24 forskellige lande, hvoraf
de 6 førende lande er USA, Canada, Frankrig, Australien, Spanien og
Argentina. Eftersom dette tilfældigvis også (bortset fra England) er de
lande, hvor UFO-forskning er mest aktiv, følger deraf, at fænomenet
faktisk er verdensomspændende.
Min erfaring med undersøgelserne af UFO-nærobservationer af anden klasse overbeviste mig endnu en gang om, at det allestedsnærværende fænomen med den ”virkelige oplevelse” er til stede. Der er ingen
tvivl om, at for rapportøren af hændelsen var oplevelsen virkelig - cho111

kerende virkelig i nogle tilfælde. Det som det hele drejer sig om, de fysiske virkninger - f. eks. de halvpermanente mærker på jorden - påvirkninger, der kunne fotograferes, var også virkelige.
Af denne grund er nærobservationer af anden klasse af umådelig
vigtighed, for når det rapporteres, at en UFO har efterladt sig håndgribeligt bevis for sin tilstedeværelse, er vi tydeligvis kommet ind på et
område, hvor vi kan begynde at skimte en ”videnskabelig gevinst”. Her
giver nye forskningsbestræbelser de største løfter. Det er i denne kategori af UFO-rapporter, vi finder den virkelige udfordring til videnskabelig forskning. I de nærobservationssager af anden klasse vi har brugt i
dette kapitel, anvendes den sædvanlige standard. Kun tilfælde med flere vidner er anvendt, skønt der eksisterer meget slående eksempler,
som kun har en observatør. Gennemsnitsantallet af observatører i disse
udvalgte sager er 4,0; middeltallet 3,0. Jeg har medtaget næsten dobbelt så mange tilfælde her som i hver af de tidligere kategorier, på
grund af de rapporterede forskellige typer af fysiske virkninger, så vi
kan undersøge flere tilfælde af hver hovedtype af fysisk effekt (bilstop,
mærker på jorden o.s.v.).
Der synes at være en bemærkelsesværdig forandring i observatørernes beskæftigelse i denne kategori sammenlignet med de tidligere grupper, som havde flere piloter, officerer og veluddannede teknikere 1). Husmødre, teenagere og forretningsmænd er fremherskende i nærobservationer af anden klasse. Lad os derfor i denne kategori se på, hvilke observatør-kombinationer, der forekom. Tilfældets betegnelse, observatør
sammensætningen og en meget kort beretning om omstændighederne
findes i tabel 1.
TABEL 1

Observatør-kombinationer i udvalgte nærobservationstilfælde (anden klasse) .
CE II-1

CE II-2
CE II-3
CE II-4
CE II-5
CE II-6
CE II-7

Seks voksne mænd af forskellig beskæftigelse og to teenagere (en af
dem rus ved et universitet). Alle har uafhængigt af hinanden haft en
enslydende oplevelse i løbet af to timer inden for et rektangulært område i Texas på 48 gange 32 km. Sent om aftenen, tåget, og i alle tilfælde på en åben, øde vej.
Skolelærerinde og hendes 10-årige søn. Øde vej ved lille Wisconsinby. Om aftenen.
Chef for teknisk tjeneste, Air France; tre piloter og tre ingeniører.
Tananarive, Madagascar. Tidlig aften.
Inspektør i et postordrefirma og inkassochef i et finansierings-selskab. I nærheden af en bro på en øde vej. Om aftenen.
Ægtemand og hans kone, henholdsvis maler og damefrisørinde. Ude
at køre kl. 1 om natten for at se snelaget efter nylig overstået snestorm. Passerede en kirkegård.
To forretningsmænd i hver sin bil. Vej uden for Virginia-by, kl. 8.40
om morgenen.
Nittenårig taglægger, hans far (46) og bedstefar (72), farmere. Kl. 4
om morgenen på farmen.
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CE II-8

CE II-9
CE II-10
CE II-11
CE II-12
CE II-13
CE II-14
CE II-15
CE II-16
CE II-17
CE II-18
CE II-19
CE II-20
CE II-21
CE II-22

Tre unge piger fra en high school. Den ene chefredaktør for årbogen
fører for heppekoret og leder af forskellige klubber. Den anden (der
kørte vognen) medlem af National Honor Society, chefredaktør for
skolebladet, majorette i French club og College club, medlem af Math.
and Physics Club. Den tredje, medlem af Honor Society, majorette og
medlem af flere skoleorganisationer. I byens udkant, øde område omkranset af skov. Aften.
Tre unge mænd og en ung pige. Tusmørke. De unge mennesker malkede køer på en farm.
Ingeniør, hans kone og lille søn. Kørende på en øde vej i Oklahoma.
Vejret tåget, lavt skydække. Tusmørke.
To politibetjente. Kl. 23.00. Åben vej i Texas.
Farmer, teenagedatter og hendes teenage-kusine. Sent om aftenen.
Farm i Iowa.
To forretningsmænd og deres koner. Sen nat på åben landevej.
Professionel kunstner og hendes mand. Aften. Lille by i Kentucky.
Voksen mand og hans kone. Vej i Florida. Aften.
To ældre kvinder, og uafhængigt af dem en biavler. Frankrig.
Forretningsmand, hans kone og deres tre teenage-døtre. Lille by i
Wisconsin. Aften.
To voksne mænd, ansat på et canadisk fiskesportssted, deres koner og
medlemmer af familierne. På søen. Sent om aftenen.
Ni teenagere (fem piger, fire unge mænd), fire husmødre og en voksen
mand. På bredden af en sø, beliggende på en halvø i den øvre del af
Michigan.
Overordnet vejkonstruktør, hans kone og svigermor. Hovedvej i åbent
land. K1. 22.30.
Kvinde og hendes tre teenagedøtre. Lille by i staten Washington. Aften.
Cowboy og hans ven.

At observatørerne på tidspunktet for observationen er alene, og at
højt uddannede personer kun i 3 eller 4 af de 22 tilfælde er nærværende,
er betegnende. Gør det de rapporterede hændelser mindre troværdige,
eller er det muligt, at mere skolede personer afholder sig fra at rapportere sådanne ”utrolige” begivenheder? Ifølge systemet i denne bog er det
klart nødvendigt at tildele disse tilfælde en lavere sandsynlighedsgrad.
Og dog afslørede gentagen udspørgen her ikke mindre forbløffelse og
forvirring og ikke i ringere grad følelsen af at de havde haft en ”virkelig
oplevelse”, end det var tilfældet blandt de højere uddannede observatører, vi fandt i de allerede undersøgte kategorier.
Fra mine talrige afhøringer af vidner, så vel som fra mange udsagn
på båndoptagelser optaget af andre forskere, som jeg kender godt, kan
jeg bevidne, at observatørerne i særlig grad ved nærobservationer af anden klasse havde indtrykket af noget yderst virkeligt.
Her kunne jeg fylde side på side med udsagn fra vidner, der var på
hysteriets rand, da de fortalte deres historie til politiet og til andre
(sædvanligvis ikke til mig, fordi jeg ved mine Blue Book undersøgelser
ofte ankom til scenen mange dage efter begivenheden); om fysiologiske
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og psykologiske eftervirkninger (der er intet tegn på, at det forholder sig
omvendt; hysteriet og de psykologiske forstyrrelser kom efter begivenheden, ikke før) ; om urolige drømme i uger derefter og undertiden endog en ændret livanskuelse og filosofi stammende fra oplevelsen. For
nogle få har det mindet om en slags religiøs oplevelse, men eftersom
flere vidner sædvanligvis var til stede (hvorimod religiøse oplevelser er
strengt personlige begivenheder), kan deres oplevelser ikke klassificeres
som sådanne.
Hændelsens fysiske nærhed tjener i høj grad til at gøre oplevelsen
lyslevende og uforglemmelig. I et tilfælde blev en bil med fire personer
på mystisk vis standset, lysene gik ud og radioen fungerede ikke under
det korte mellemspil, mens et strålende oplyst objekt svævede lige foran
vognen. Politibetjenten (se bilag 1, CE II-13), som der senere rapporteredes til, erklærede: ”Alle fire i vognen så ud til at være meget forskrækkede. Vognens fører kom med de fleste udtalelser. De to mænd
sad foran og kvinderne på bagsædet.” Den anden mand befandt sig efter
sigende i en sådan tilstand, at han ”ikke kunne få et ord frem”. Det rapporteredes, at hans stemme dirrede, og han rystede mærkbart.
I det klassiske Loch Raven, Delaware, tilfælde blev en vogn med to
mænd ufrivilligt bragt til standsning, da de nærmede sig en bro, hvorover der svævede en strålende oplyst UFO. (Se bilag 1, CE II-4). Mændene fortalte i et interview med luftvåbnet: ”Så besluttede vi at komme i
dækning og få bilen mellem os selv og objektet. Det var en meget smal
vej: på den ene side var søen og på den anden klippevæggen. Der var
ikke noget sted vi kunne løbe hen. Det ville vi sandsynligvis have gjort,
hvis vi havde kunnet, men vi var forfærdede over, hvad vi så.”
Vidnerne prøver sædvanligvis at finde en fornuftig forklaring over for
sig selv, men de må næsten ufravigeligt opgive det, og jeg er personligt
overbevist om, at mange mennesker fortæller om deres oplevelse ene og
alene fordi de desperat ønsker at vide, om andre har oplevet det samme
eller noget lignende. Mange har fortalt mig, at hvis de nogensinde igen
skulle komme ud for sådan en oplevelse, ville de aldrig rapportere det.
Jeg ved fra personlig kontakt med mange trafikpiloter, at de under
ingen omstændighed ville rapportere deres oplevelse officielt. De ved
bedre. Andre har fortalt mig, at de ønskede at glemme, det hele var
sket. Med mennesker som disse har det kun været efter større overtalelse og mit æresord på, at deres beretninger og navne aldrig ville blive
brugt offentligt, at jeg har været i stand til at få deres historie. 2)
Vi vender os nu mod de fysiske virkninger, der er rapporteret i denne
kategori af observationer, og heraf er måske de mest fængslende - og
helt sikkert en af de vanskeligste at forklare med de udtryk, der ligger
inden for vor nuværende viden om den fysiske verden om de globalt rapporterede tilfælde, hvor en UFO efter sigende har grebet forstyrrende
ind over for kørende biler ved at standse motoren, få lysene til at gå ud
o.s.v. Hvorfor netop denne af alle fysiske effekter? Man kunne tænke sig
så mange andre mere væsentlige måder for UFOer at gribe ind i men114

neskelige affærer! Men dette er, hvad der rapporteres: biler antastes
øjensynligt på øde veje, undertiden, men ikke altid, med det resultat, at
motoren og radioen går i stå og lyset går ud. Det kunne næsten se ud
som om UFOen betragter biler som dyr, der skal undersøges. Det er det
indtryk man får ved udspørgning af observatører og ved studiet af deres
rapporter. Men det er ikke vor opgave at spørge hvorfor (i det mindste
ikke før vi har flere fakta); vi undersøger, hvad der er rapporteret, idet
vi udvælger de rapporter, der er udfærdiget af de efter vor bedømmelse
pålideligste vidner.
Vi kan starte opbygningen af prototypen for denne gruppe tilfælde
med det, der ifølge rapporten fandt sted på en øde vej uden for en lille
by i Wisconsin om aftenen i det tidlige forår (se bilag 1, CE II-2). Jeg
begynder med dette, fordi hovedvidnet under mit interview med hende
(skolelærerinde og tidligere stewardesse i luftvåbnet) helt tilfældigt af
gav et fysisk vidneudsagn - beskrivelsen af en følelse af midlertidig
vægtløshed - der kunne tænkes at være en nøgle til forståelse af fænomenets natur.
Vidnet beskriver hændelsen således:
... denne genstand kom fra en lavning i bakken, meget hurtigt, men
meget, meget blødt, ligesom den gled, men lavere end noget fly, og standsede svævende over den bil (en bil, der netop havde passeret observatørens vogn). Det var dengang dens (den anden bils) lygter gik ud, og jeg
trak ind på gruset, for jeg troede, det var en stor dreng, der kørte vognen,
og som havde slukket lygterne; og jeg ville ikke støde sammen med ham imens blev mine lygter lidt svagere, men jeg tænkte ikke over det, før
min motor standsede og lysene og radioen slukkedes. Dette hændte for
mig, da det (UFOen) forlod den anden vogn og kom ned ad vejen... og var
over hovedet på os. Den kom fra den anden bil. Den gik temmelig lavt. Da
jeg så ud af min forrude, måtte jeg bøje mig fremover mod rattet, jeg så
lige op, og der var det ovenover os - og vognen var død. Jeg havde åbnet
vinduet, da den anden vogns lygter gik ud, og det var åbent endnu - og
der hørtes absolut ikke en lyd.
Spørgsmål: Havde De overhovedet nogen fornemmelse af at standse
vognen eller gik motoren i stå helt af sig selv?
Svar: Nej, jeg standsede den.
Sp.: De standsede vognen?
Sv.: Og vognen gik.
Sp.: Jamen, jeg mener motoren.
Sv.: Ja, motoren gik endnu.
Sp.: Og hvad skete der så?
Sv.: ... og så kom dette røde objekt, det svævede, det kom hen over os.
Og så blev det hele pludselig meget stille...
Sp.: Nå, men fortæl mig så, hvis De kendte en eller anden mystisk
måde at få noget til at flyve i luften, der lignede det, De så, hvilken mere
eller mindre almindelig genstand, som De har omkring Dem i det daglige,
ville De mene bedst lignede det, De så, i faconen?
Sv.: Tja, De kender disse ruller, man køber fra Bisquick eller Pillsbury, de ligger i dette lille rør i køledisken i forretningen, og man giver røret
115

et lille slag på siden af køkkenbordet og får et trekantet stykke dej ud, og
derefter ruller man det op og det er som en halvmåne? Det lignede det
mest.
Sp.: Jeg forstår, selv om jeg ikke ligefrem er kok, men jeg kan forestille mig det. Lad os se, kender De australske boomeranger?
Sv.: Australske?
Sp.: Ja, boomeranger. Ved De, hvordan en boomerang ser ud?
Sv.: Jeg har aldrig haft en. Men det ville ligne sådan en, bortset fra, at
det var mere rundt end fladt.
Sp.: Godt. De sagde flere gange, det var rødt. Hvilken rød farve?
Sv.: Oliemaling. Den farve, det lignede mest var en orangeagtig rød...
Og det var som en rød solnedgang eller noget i den retning.
Sp.: Lignede det en fast genstand eller så det ud til at bestå mest af
lys?
Sv.: Da det var lige over os var det klart afgrænset. Jeg mener, der
var en tydelig aftegning, men det syntes at være mere fast, og så ud mod
kanterne var det mere ligesom (udflydende).
Sp.: Stod det stille på noget tidspunkt?
Sv.: Ja, mens det var i luften, gjorde det. Naturligvis var det hele tiden i luften, men da det stod lige over os (mener jeg), og jeg prøvede at
starte vognen, og jeg prøvede og jeg prøvede, men så længe den tingest
var ovenover os, kunne jeg simpelthen ikke få motoren til at gå. Den ville
slet ikke - den var helt død. Den ville ikke engang dreje rundt, den gryntede bare en smule, og det var det hele (her gav vidnet en malende beskrivelse med lydeffekter af de nytteløse lyde, starteren gav fra sig, da
hun desperat prøvede at starte vognen). Altså, jeg drejede nøglen, og den
sagde ugh, og det var det hele. Så gjorde den ikke mere. Det virkede, som
om batteriet var fladt.
Sp.: Godt, men da det fløj bort, gik det da opad, til siden eller hvad?
Sv.: Nej, det gik ikke lige op. Det gik hen bag os på min side, og det
gik hen over marken mod en gård... Det fløj bare helt jævnt afsted, og det
tøvede ikke, og det bevægede sig ikke i ryk.
Sp.: Hvor længe var det om at forsvinde?
Sv.: Det gjorde det ikke lige med det samme. Til sidst, da det gik væk
fra bilen, da gav det ligesom et sæt i det. Jeg drejede (nøglen), og bilen
sagde ur-ur-ur; og så endelig kom den rigtigt, og jeg fik bilen startet... Så
gav jeg bilen hele foden og var kommet op til Cochrane ved møllen der...
så så jeg det krydse jernbanesporene, og det fløj langsomt (langs sporene).

Interviewet med skolelærerinden var langt. En af enkelthederne
klarlægger ikke alene rapportørens følelser, men beskriver tillige et fænomen, der også er rapporteret i andre sager, og som kan give en ide om
UFOens fysik.
... De ved, hvis man er i et hus om natten, og alt er stille, så er der
stadig støjen fra levende væsener, men da denne genstand var der, var
der ikke engang denne støj. Der var intet. Det var en uhyggelig stilhed...
En anden ting, jeg husker... jeg havde en følelse af at være let og luftig.
Noget i retning af første gang man er ude for at starte med et fly eller et
fald i et lufthul. Jeg følte det som om luften og alting var let og vægtløst.
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En ting, jeg husker - mine fødder brændte i nogen tid derefter. Da jeg
først stod ud af bilen, mærkedes det som skoldende, tør varme på dem.
Jeg har altid troet, at jeg, hvis jeg så en af disse tingester, ville gå lige
hen til den, men den virkede så ujordisk, så jeg blev i vognen, der var
fuldstændig død, og jeg kunne ikke komme nogen steder. Jeg tror, jeg
bare ventede uden at vide på hvad.

Her kommer nu en meget kort sammenfatning af en anden rapport,
som aldrig ville være kommet frem, hvis ikke en interesseret person tilfældigvis havde hørt en bemærkning ved en basketball-kamp fra nogle
personer, han ikke kendte. Han indledte en samtale med dem og udfærdigede den oprindelige rapport for dem. De samtykkede senere i at blive
interviewet af Raymond Fowler og hans kolleger fra New England. Det
var en ”typisk” nærobservation - begyndende med det oplyste fartøj, som
de først tog for en helikopter set i nogen afstand. Det kom hurtigt nærmere, da bilen og UFOen havde retning mod hinanden, og bilen og dens
elektriske system gik ud af drift.
Uddrag fra bandinterviewet vil give os oplevelsen med deres egne
ord. (Se bilag 1, CE II-8).
Janice fik øje på objektet, så Kim trak ind til siden. De ville ud af bilen, men det ville jeg ikke. Pludselig tabte bilen fart og radioen og lysene
slukkedes. Så var der ingen, der ville ud af vognen. Ærlig talt, jeg var for
bange til at undersøge objektet ordentligt. Jeg så bare de fire lys, da det
passerede. Til sidst fik Kim vognen til at køre igen.

Et andet vidne (? o.a.) til den samme hændelse fortalte:
Janice sagde, ”Hvad er det?” Jeg så bare ud af vinduet og sagde, ”Det må
være en helikopter.” Janice ville ikke gå med til det, og nu blev Kim meget
ophidset. Først sagde hun (Kim) leende, ”Det må være en UFO eller en flyvende tallerken.” Pludselig var det ikke sjovt mere... Jeg var bange og nægtede at stå ud af vognen. Vi var lige trukket ind til siden. Pludselig gik vognen i
stå og radioen og lysene slukkedes. Objektet passerede og vognen startede.

Kim, føreren, berettede:
Da vi var nær ved objektet, gik vognen i stå og lysene og radioen slukkedes på samme tid. Derefter prøvede jeg at starte vognen to gange,
mens objektet så ud til at være stationært. Idet jeg tænkte, at lysene og
radioen ville bruge for meget af batteriet... lukkede jeg for lyskontakten
og for radioen. Så forsøgte jeg at starte vognen igen to gange. Den startede ikke. Derefter syntes objektet på himlen at begynde at bevæge sig væk
fra os. Jeg prøvede igen at starte bilen, og det lykkedes med det samme,
så det var altså ikke fordi den var ”druknet”... Da vi havde fået nyt batteri i vognen for kun tre uger siden (før observationen), tror jeg ikke, det
var bilens fejl. Jeg brugte ikke koblingen på noget tidspunkt efter jeg
havde trukket ind til siden af vejen for at standse.
... Jeg så et objekt til venstre for os på himlen, som først så ud til at
være et fly... Da vi kom nærmere, så jeg, det var for stort og for lavt nede
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til at være et fly og henledte de andres opmærksomhed på det... Objektet
bevægede sig først i samme retning som vi, standsede derefter i omkring
et minut, fløj så væk, og bilen startede igen. Objektet lavede ingen støj,
og havde ingen indvirkning på vejbelysningen i området. 3)

De tre meget intelligente vidner plagedes tilsyneladende af den ofte
sete manglende evne til at beskrive enkelthederne i deres observation i
praktiske vendinger. For eksempel gav Kim som svar på spørgsmålet
om, hvad de ville anbringe på himlen, der ville tage sig ligesådan ud
som det iagttagne objekt, ”Stilladsmateriale med hvide lys reflekterende
fra det og med røde lys på toppen.” Ellens svar på spørgsmålet var:
”Fire søgelys?” Janice hævdede, ”Objektet var en regelmæssig trapez,
skønt jeg ikke kunne skelne det nøjagtige omrids. Der var ligesom et
tåget lys på toppen, måske var der en lille udbygning.”
”Røde lys omtrent så lysende som en varm elektrisk ovn”; ”Det var
glødende rundt om de hvide lys. Det reflekterede, som om det var af metal”; ”Jeg har aldrig før set noget, der lignede det”; ”Objektet var for stort
til at være et fly. Faconen var mærkværdig og lignede overhovedet ikke
en ballon eller helikopter”; ”Objektet svævede på en bestemt position, så
vendte det og forsvandt i vestlig retning. Det steg og fløj ud af syne.” Disse brudstykker fra interviews med flere vidner er næppe den slags fremstillinger, man kan vente fra universitetsstuderende på sidste del, redaktører af skoleblade og -årbøger, hvis de skulle beskrive et almindeligt luftfartøj, selv hvis det blev set under usædvanlige omstændigheder.
I et tilfælde, vi allerede har været inde på (se bilag 1, CE II -13), sagde den politibetjent, som var den første til at tale med observatørerne,
vedrørende vidnernes reaktion:
Mens objektet var nær ved dem, sagde føreren af bilen, at den ikke
ville accelerere - motorkraften svigtede og den spruttede, ”som om den
ikke fik nok at leve af”. Da objektet så ud til at være tættest ved dem, var
det ikke længere strålende, men ”et klart og tydeligt afgrænset, linseformet objekt med en tåget, lys ravfarvet kulør - som et trafikadvarselslys,
blot mere blegt i farven.” Jeg tror ikke, nogen kunne have påtaget de
ansigtsudtryk og den frygt, som lyste ud af disse mennesker.

Den skitse, føreren senere tegnede af objektet, viser overordentlig få
detaljer; det er blot et ægformet objekt, hvis overflade var dækket med
indsatte objekter der ligner automobillygter. ”Alle disse”, fortæller rapporten, ”udsendte hver en stråle af meget klart, hvidt lys, der fik objektet til at tage sig ud, som om det lyste ud i alle retninger. Senere så det
ud som et klart afgrænset, linseformet, ravfarvet objekt.”
Prototypen for nærobservationer af anden klasse smykkes yderligere
af beretningen om en UFO-observation på en kirkegård efter midnat (se
bilag 1, CE II-5), hvorom en af observatørerne sagde, ”Jeg har aldrig set
noget, der kan sammenlignes med dette objekt.” De to rapportører af
denne begivenhed var kørt en tur sent om natten på landet, for at se på
træernes snedækkede grene efter en kraftig snestorm.
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Da de passerede en kirkegård, som så ud til at være indhyllet i snefog på trods af den ellers krystalklare nat, skinnede et lys midt i foget.
Idet de tænkte sig, der var noget, der brændte på kirkegården, og at
snefoget var røg, vendte de bilen efter at være kørt et lille stykke forbi,
og kørte tilbage til stedet. Udforskerens rapport lyder som følger:
Han vendte bilen igen, rullede vinduerne ned og drejede af fra vejen
ved siden af kirkegården og lyset (som var lige over kirkegården)... Han
stod ud af vognen, lukkede døren (vinduet var åbent) og begyndte at pege
på objektet. Så skete der flere ting samtidigt: bilens lys, radio og motor
satte ud; han fik et elektrisk stød, og hans legeme blev følelsesløst og
ubevægeligt; armen, han pegede med, blev trukket ned mod taget af bilen og ramte med sådan en kraft, at den efterlod et aftryk i isen og sneen... Mr. W. kunne ikke bevæge en muskel, skønt han kunne høre, og
hans hjerne syntes at virke som normalt. Så kom lysene og radioen tilbage og objektet, som havde rokket frem og tilbage, udsendte en summende
lyd og accelererede opad og ud af syne ovenover det lille område med
snefog.

Vi har allerede henvist til tilfældet ved Loch Raven dæmningen, da
vi omtalte vidnernes reaktioner. (Se bilag 1, CE II-4). Nu, da vi behandler objektet og dets fysiske påvirkninger, vender vi os til en delvis
gengivelse af et af luftvåbnets interviews med et af vidnerne:
Kort efter dæmningen er passeret... dukker broen op forude, 200 til
250 meter borte... Vi så noget, der på den afstand lignede en stor, flad,
ægformet genstand, hænge mellem 30 og 50 meter over overbygningen
på broen over søen.
Vi satte farten ned og besluttede så at køre nærmere og undersøge
objektet... Da vi var 25 meter fra broen, blev vognen fuldstændig død.
Det virkede, som om det elektriske system blev påvirket: lysene på instrumentbrættet gik ud, forlygterne gik ud, og motoren var død. Mr. S.,
som kørte bilen, trådte på bremsen (efter at motoren var standset), drejede på tændingsnøglen en eller to gange. Der kom ingen snurrende lyd
(fra starteren o.a.); nu var vi blevet temmelig forskrækkede... Vi betrag
tede det... i omkring 30 til 45 sekunder og derefter, - ja, nu er jeg ikke
sikker på begivenhedernes rækkefølge; det så ud til at udsende et strålende glimt af hvidt lys, og vi følte begge varme i ansigtet. Samtidig hørtes en høj lyd, som jeg opfattede som en dump eksplosion... Derefter begyndte objektet meget hurtigt at stige lodret. Det ændrede ikke position
(vendte samme side til), så vidt vi kunne se, mens det steg. Det eneste
træk, der forandredes, mens det bevægede sig, var, at det blev meget
kraftigt lysende, og at kanterne udviskedes, så vi ikke kunne se formen,
da det steg. Det tog fra 5 til 10 sekunder for det at forsvinde fuldstændigt
ud af syne. Vi var meget forskrækkede. I løbet af ca. et kvarters tid nåede vi tilbage til en telefonboks. Vi blev ved at ringe til Ground Observer
Corps, men uden resultat. Ingen ville tro på vor historie.

Indtil UFO-emnet har vundet tilstrækkelig videnskabelig respekt til,
at yngre folk med videnskabelig forestillingsevne og mod kan foretage
119

behørige undersøgelser af emnet, står vi med højst utilfredsstillende:
fremstillinger af strålende oplyste, ovale objekter, der udfører de mest
utrolige kunststykker. Vi må stille os tilfreds med at sige, at i nærobservationer af anden klasse har vi en UFO, der synes at have den mærkelige egenskab at være i stand til på en eller anden ufattelig måde at gribe ind i bilers tændingssystemer.
Hvordan dette kan ske - og det må vi antage, det gør, medmindre
alle de tilsyneladende pålidelige vidner er patologiske løgnere - er lige
så ukendt for vore fysikere i dag, som solenergiens oprindelse var for
fysikerne i 1912. Vi vidste dengang, at solen havde energikilder, der var
helt ukendte for os; den var der og havde skinnet på samme måde i
hundreder millioner år, som det ses af fossilskeletter fra dyr, der har
levet for hundreder millioner år siden. Men hvordan den udførte dette
trick med at frembringe energi, tilsyneladende ud af intet, vidste vi ikke. I det tilfælde vidste vi imidlertid, at det virkelig skete; da vore fysikere så at sige fik tag i solen, fik vi at vide, hvordan det skete.
Hvad angår nærobservationer med UFOer og biler kan vi endnu ikke
bevise, at det, som observatørerne fortæller, virkelig skete. Vi er stadig
på dataindsamlingsstadiet.
Lad os et øjeblik se på den mulighed, at motorerne standses og lysene og radioen slukkes ved en tilfældighed, når bilisten er ude for en
nærobservation af en UFO.
Vi har alle set biler holde stille ved vejsiden med motorhjelmen oppe
og vente på at blive taget på slæb. Det lyder højst utroligt, at en bil, der
er fuldstændig ude af stand til at køre, efter nogle få øjeblikkes forløb
”helbreder sig selv”; og dog sker det. Måske kan det være en løs forbindelse, der på en eller anden måde har sat sig fast igen. Men at kombinere denne svage mulighed med den samtidige tilsynekomst af et mærkeligt lys, der kommer ned fra himlen og svæver over vognen, må i bedste
fald kaldes tvivlsomt, især da vognen kun er ude af drift så længe, som
lyset er til stede.
Det er naturligvis det allerletteste at affærdige hele historien som
”psykologisk” (hvad der så end menes med det i denne sammenhæng) og
vende tilbage til hverdagsagtige, forståelige ting. Det ville imidlertid
ikke være ærligt over for videnskabens høje idealer, som kræver nysgerrighed over for alt, hvad der finder sted i menneskets omgivelser,
undersøgelser og opmåling af dem og besindig stillingtagen til bevismaterialet.
Hvis der er yderst ringe sandsynlighed for, at en hændelse i hvert
enkelt tilfælde taget for sig har fundet sted, så prøv at se på, hvor stor
sandsynlighed der er for, at der er tale om tilfældigheder i hele den følgende række af begivenheder - forudsat de fandt sted som rapporteret.
Om aftenen den 2. november 1957 ca. kl. 23.00, netop en time efter, at
russerne havde opsendt deres anden kunstige satellit med en hund (det
var i hvert fald et tilfælde), men før vi amerikanere vidste det, modtog
patruljebetjent A. J. Fowler, som gjorde tjeneste i Levelland, Texas
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(befolkning: 10.000), den første af flere, mærkeligt enslydende telefon
opringninger. (Se bilag 1, CE II-1).
Den første var fra Pedro Saucedo, som sammen med sin makker Joe
Salaz var kommet kørende 6-7 km vest for Levelland, da et torpedoformet, strålende oplyst objekt (efter Saucedos beskrivelse) hurtigt nærmede sig bilen. Fowler lyttede til en forfærdet Saucedo, der fortalte den
utrolige historie om, hvordan lastbilens forlygter gik ud og motoren døde, da objektet passerede lige hen over bilen. En attesteret kopi af
Saucedos beretning lyder:
Til hvem, det måtte vedkomme: Den 2. november 1957 kom jeg kørende mod nord og vest på vej nr. 116 i min lastbil. Ca. 6-7 km på den anden
side Levelland så jeg en stor flamme forude til højre... Jeg troede, det var
lyn. Men da dette objekt havde nået min position, var det noget helt andet, for det fik motoren i min lastbil til at gå i stå og lysene til at gå ud.
Så standsede jeg, stod ud og så på det, men det var så hurtigt og meget
varmt, så jeg måtte smide mig ned på jorden. Det havde også farver gule og hvide - og det lignede en torpedo, ca. 60 meter lang; farten var ca.
1.000-1.300 km i timen.

Da UFOen fjernede sig, tændtes lastbilens lys ifølge rapporten af sig
selv, og Saucedo opdagede, at vognen let kunne startes. De to mænd
kørte videre til Whiteface, 16 km vest for Levelland, og det var fra en
telefonboks der, de ringede til politibetjent Fowler. Fowler regnede øjensynligt med, at manden måtte have fået en genstand for meget, for han
glemte alt om rapporten.
Taget for sig selv har vidneberetningen fra en uuddannet, forskrækket lastbilchauffør, hvor oprigtig han end måtte have været ved rapporteringen, kun ringe troværdighed. Men en time senere fik Fowler en
anden telefonopringning, denne gang fra Mr. W. fra Whitharral. Han
fortalte Fowler, at han (Mr. W.) kom kørende 6-7 km øst for Levelland
(den retning, Saucedo-objektet var forsvundet i), da han traf på et strå
lende oplyst, ægformet objekt, ca. 60 m langt, der stod midt ude på vejen. Da Mr. W. nærmede sig det, satte bilmotoren ud, og forlygterne
slukkedes.
Ifølge observatøren var objektet oplyst som et stort neonlys og kastede et klart skær over hele området. Observatøren besluttede at stå
ud af vognen, men da han gjorde det, steg UFOen op til en højde af ca.
60 meter, og dens lys eller glans slukkedes fuldstændigt. Mr. W. havde
derefter ingen vanskeligheder med at starte vognen.
Kort efter fik betjent Fowler igen en opringning, fra en anden
Whitharral-mand, som på tidspunktet for hændelsen befandt sig omkring 17-18 km nord for Levelland. Han meddelte politistationen, at
han havde truffet på et lysende objekt, der stod på vejen, og da han
nærmede sig - læseren kan selv afslutte sætningen - standsede hans bilmotor og hans forlygter gik ud. Men da objektet kort efter forsvandt,
blev alt godt igen.
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Men det var ikke alt. Ifølge en underskrevet beretning i Project Blue
Books samling opdagede en 19-årig rus fra Texas Tech, der kom kørende
omkring 14-15 km øst for Levelland kl. 00.05 denne nat mellem lørdag
og søndag i november, at hans bilmotor begyndte at hakke, amperemeteret på instrumentbrættet faldt til afladning og vendte derefter tilbage til normalen igen, og motoren ”begyndte at sætte ud, som om der
ikke var mere benzin”. Vognen løb farten af sig; så blev forlygterne svagere og gik ud flere sekunder senere.
Desorienteret stod han ud af bilen, så under motorhjelmen, men
fandt intet galt. Da han lukkede den, vendte han sig om og opdagede så
ifølge rapporten for første gang et ovalt objekt, fladt i bunden, stående
på vejen forude. Han bedømte det til at være omkring 38 meter langt,
blågrønt lysende. Han erklærede, at objektet syntes at være af et aluminiumlignende materiale, men ingen kendingsmærker eller andre detaljer var synlige. Forskrækket gik han atter ind i bilen og prøvede vildt,
men forgæves at starte vognen igen.
Resigneret sad han da og betragtede objektet foran sig på vejen (han
har ikke opgivet, hvor langt han mente, han var fra objektet) i flere minutter, og håbede på, at en anden bil ville komme forbi. Det skete ikke.
UFOen steg til sidst op i luften, ”næsten lige op” og forsvandt i løbet af
”brøkdelen af et sekund”. Bagefter var vognen igen helt i orden.
”Jeg fortsatte så hjemefter meget langsomt”, fortsætter beretningen,
”og fortalte ingen om min observation, før mine forældre vendte hjem fra
et weekendophold... af frygt for at blive offentligt til grin. De overbeviste
mig om, at jeg burde rapportere det, og det gjorde jeg til sheriffen ca. kl.
13.30 om søndagen den 3. november”.
Kl. 00.15 ringede det igen hos betjent Fowler, og denne gang var det
en mand, der telefonerede fra en boks ved Whitharral. Denne observatør
rapporterede sit møde med det mærkelige objekt et sted omkring 14 km
nord for Levelland. Endnu engang stod det lysende objekt på en jordvej,
og da hans vogn nærmede sig, gik lysene ud og motoren standsede.
Snart efter steg objektet lodret, meget hurtigt, og da det nåede en højde
på omkring 100 meter, slukkede det sine egne lys og forsvandt ud af syne. Og som læseren venter det, tændtes bilens lygter nu igen og vognen
startede uden vanskelighed.
Nu var det endelig gået op for betjent Fowler, at der hændte sære
ting, og han underrettede sheriffen og sine tjenstgørende kolleger, og
nogle af dem blev sendt ud på vejene for at undersøge sagen. To af dem
rapporterede klare lys, set i nogle få sekunder, men de var ikke ude for
bilstandsninger.
Kl. 00.45 kørte et andet enkeltvidne - jeg har brudt min regel med
kun at bruge tilfælde med flere vidner på grund af de uafhængige vidne-udsagn om i væsentlig grad den samme hændelse eller det samme
objekt, med de samme fysiske virkninger fra indbyrdes uafhængige
punkter nær hinanden - lige vest for Levelland, og altså nær ved det
sted, hvor Saucedo to timer tidligere havde sin observation, og så her
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noget, der så ud som en stor, orange ildkugle over 1½ km borte. Kuglen kom derefter nærmere og landede blødt på hovedvejen ca. 400 meter foran observatøren. Den dækkede den overfladebelagte del af hovedvejen.
Vidnet rapporterede, at motoren i den lastbil, han kørte, satte ud,
og forlygterne slukkedes. Imens stod objektet der på vejen foran ham
og lyste kraftigt nok til at oplyse førerhuset i lastbilen. Efter omkring
et minut, rapporterede observatøren, gik det lodret opad - og tingene
vendte naturligvis tilbage til det normale igen. Denne begivenhed blev
ikke dengang indtelefoneret til betjent Fowler, men meddeltes den følgende dag. En muligvis betydningsfuld nøgle til en eller anden os endnu ukendt proces kan måske ligge i den kendsgerning, at UFOen ifølge
rapportørens beskrivelse ved landingen ændrede den oprindelige orangerøde farve til blågrønt, men gik tilbage til orangerødt, da det steg. Og
det er måske af interesse at bemærke, at objektet eller objekterne altid
- med en enkelt undtagelse, hvor det slog sig ned på en jordvej - landede på den del af vejen, der var belagt (asfalteret eller cementeret). Men
det er endnu ikke det hele. Kl. 01.15 fik betjent Fowler endnu en opringning, denne gang fra en forfærdet lastbilchauffør fra Waco, Texas,
som på det tidspunkt befandt sig lige nordøst for Levelland på
”Oklahoma slettevej”. Manden fortalte Fowler, at motoren og forlygterne på hans bil pludselig gik ud, da han var kommet ind på en afstand
af mindre end 60 meter fra et strålende, glødende, ægformet objekt.
Han sagde, at det lyste op med afbrydelser ”som et neonskilt”, og at
han bedømte det til at være ca. 60 meter langt. Han meddelte, at da
han stod ud af lastbilen, skød UFOen hurtigt lige op med et brøl og for
bort.
Betjent Fowler meddelte, at lastbilchaufføren var yderst ophidset,
da han ringede, og at vidnet var meget oprevet over dette møde. Lastbilmotoren og lysene fungerede perfekt, da objektet var borte.
På dette tidspunkt var der patruljevogne ude for at se efter det rapporterede objekt. Sherif Clem og vicesherif Pat McCulloch blev holdt
underrettet af Fowler, mens de kørte omkring i området. Kl. 01.30,
mens de kørte ad Oklahoma slettevej mellem 6 og 8 km fra Levelland,
fik de to mænd øje på et ovalt lys, ”der så ud som en strålende rød solnedgang, tværs over hovedvejen”, godt 300 eller 400 meter syd for deres
patruljevogn. ”Det oplyste hele vejbelægningen foran os i omkring to
sekunder”, sagde Clem.
Patruljebetjent Lee Hargrove og Floyd Gavin fulgte efter i deres patruljevogn adskillige kilometer bagude. I sin underskrevne beretning
fortæller Hargrove:
Kørte mod syd på den uafmærkede vej, der er kendt under navnet
Oklahoma slettevej, og ledte efter et uidentificeret objekt, rapporteret til
Levelland politistation... Jeg så et mærkeligt glimt, som syntes at komme fra omkring halvanden til to km nede ad vejen... Glimtet gik fra øst
til vest og så ud til at være nær ved jorden.
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Konstabel Lloyd Ballen fra Anton, Texas, rapporterede også at have
set objektet, skønt hans erklæring lød: ”Det bevægede sig så hurtigt, at
det kun så ud som et lysglimt, der gik fra øst til vest.”
Ingen af disse patruljebetjentes vogne blev berørt, men Levellands
brandchef, Ray Jones, som også så efter UFOen, erklærede, at hans
vogns forlygter lyste svagere, og hans motor hakkede uden dog at gå i
stå, da han så et ”lysglimt” nord for Oklahoma-sletten.
Betjent Fowler meddelte, at han på politistationen modtog i alt 15
telefonopringninger med direkte tilknytning til UFOen, og han tilføjede,
”Alle, der ringede, var meget ophidsede”.
Med hensyn til sandsynligheden for, at de syv tilfælde af indbyrdes
uafhængige bil-”sygdomme” med efterfølgende hurtige, automatiske
”helbredelse", når det mærkelige, illuminerede fartøj var forsvundet,
der alle fandt sted inden for omkring to timer, skulle være et sammentræf, så hører det ikke hjemme i den statistiske verden - hvis rapporterne virkelig er indbyrdes uafhængige (og det er de, ifølge den kontrol, vi
har gennemført) .
Lad os antage, vi prøver at tilskrive hændelsen massehysteri, skønt
dette ikke afslører en mekanisme til at stoppe motorer og få lys og radioer til at slukkes. Observatørerne var indbyrdes uafhængige, med mindre de alle f. eks. lyttede til en lokal radiostation, der bragte nyheden. 4)
(Ingen forsker har på noget tidspunkt kontrolleret det vigtige spørgs
mål, om radiostationerne var underrettet, og om de udsendte rapporterne.) Vi ved, at Fowler først ignorerede rapporterne, og det er
usandsynligt, at han næsten øjeblikkeligt skulle have underrettet den
lokale radiostation. Men lad os antage, at han eller en anden gjorde det,
og at alle bilradioerne var indstillet på netop den lokale station. Så
mangler vi stadig en forklaring på de rapporterede fysiske virkninger,
medmindre vi tilskriver dem rene udflugter snarere end hysteri.
Hvad, der var behov for på det tidspunkt, var hurtig reaktion fra Blue
Books side og en seriøs, grundig undersøgelse. Kaptajn Gregory, der dengang var leder af Blue Book, ringede ganske vist til mig, men da jeg netop da var direkte ansvarlig for sporingen af den nye russiske satellit, var
jeg faktisk hængt op døgnet rundt og kunne slet ikke tage mig af det. I
dag er jeg ikke særlig stolt af, at jeg i hast bifaldt kaptajn Gregorys vurdering: ”kuglelyn” - på basis af den information, at et uvejr med storm og
torden havde været i udvikling i Levelland området ved den tid. Dette
viste sig ikke at være tilfældet. Observatørerne rapporterede, at det var
overskyet og diset, men der var ingen lyn. Desuden, havde jeg tænkt mig
ordentligt om, ville jeg snart have bemærket manglen på ethvert bevis
for, at kuglelyn kan standse biler og slukke lygter. Jeg fik at vide, at Blue
Books undersøgelse bestod i, at en mand i civil indfandt sig på sheriffens
kontor omkring kl. 11.45 den 5. november; han kørte ud to gange i løbet
af dagen og fortalte derefter sherif Clem, at han var færdig.
En journalist sagde senere, at han havde genkendt undersøgeren og
identificeret ham som en sergent fra luftvabnet.5)
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I hvert fald kom Blue Book under svært pres. I et memorandum dateret den 4. december 1957 beklagede kaptajn Gregory sig over, at ”...
som følge af pres både fra pressen og offentligheden... forlangte viceforsvarsministeren, at ATIC straks skulle fremlægge en foreløbig analyse
for pressen... et krav, der var yderst vanskeligt at opfylde i betragtning
af de begrænsede data.” 6)
Forstyrrelse af biler på landevejene er kun en af de rapporterede fysiske effekter i denne kategori af nærobservationer. Der er også de rapporterede virkninger - der lader sig fotografere - på levende genstande,
navnlig planter og træer. 7) Mange vidner har rapporteret midlertidig
lammelse i lemmerne, når deres observation har været fra meget kort
afstand.
Der er blevet katalogiseret mere end 300 tilfælde af ”afsvedne, blottede (for vegetation o.a.) cirkler” og dermed beslægtede ”landingsmærker”, ofte i forbindelse med UFO-observationer. Disse er, som UFOer i al almindelighed, rapporteret fra mange dele af verden og tegner et
tydeligt mønster. Prototypen ligger klar efter undersøgelsen af bare
nogle få sager. Det er karakteristisk for denne kategori, at en UFO, der
stort set ser ud som dem, vi har beskrevet i første eller anden kategori,
er blevet set lande eller svæve lige over jorden. Når det er forsvundet,
finder vidnet en cirkulær afmærkning på jorden - undertiden en næsten
perfekt cirkel - som vidnet ufravigeligt hævder ikke var der tidligere. Af
de sager, Phillips har katalogiseret indtil nu, har de 65 pct. fundet sted
om aftenen eller natten. Hvis vi vælger kun at undersøge tilfælde med
flere vidner fra Phillips katalog, og således holder os til vor sædvanlige
fremgangsmade, må vi se bort fra to tredjedele af tilfældene. I de næsten 100 sager, der er tilbage, rapporterede vidnerne, at UFOen i tre
fjerdedele af tilfældene blev set på jorden og i næsten en femtedel af
dem i trætophøjde. I næsten alle sagerne med flere vidner er UFOen set
på eller nær stedet for det senere opdagede mærke.
Vidnerne i disse udvalgte tilfælde omfatter nogle teknisk uddannede
personer - en læge, en pilot på en rutemaskine, en ingeniør, en skibskaptajn, en mineinspektør - samt en landmand, en fabriksarbejder, en
præst, en patruljevagt o.s.v.
Mærkerne på jorden opdages næsten øjeblikkeligt i dagslystilfældene og den følgende morgen i de hyppigere aften- og natobservationer.
Naturlig nysgerrighed trækker vidnerne til landingsstedet, og der finder de sædvanligvis en afmærkning, der passer ind i et generelt mønster: enten en cirkelformet plet, ensartet nedpresset, brændt eller udtørret, eller en ring, hvis diameter kan være 9 meter eller mere, men
som i sig selv er 30 cm til 1 meter bred (det vil sige at forskellen mellem
den indre og ydre diameter af ringen er af den størrelsesorden, mens
ringen selv kan være meget stor). De oftest rapporterede diametre er 69 meter. Det rapporteres næsten alle steder fra, at ringene bliver der i
uger eller måneder - undertiden i år - og at det indre af ringen eller
somme tider hele cirklen er ufrugtbar i en sæson eller to.
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Mange vidner har rapporteret midlertidig lammelse i deres lemmer,
når observationen har været fra ganske kort afstand.
Hovedproblemet med UFO-ringene er at fastslå, at der virkelig består en forbindelse mellem UFOens tilsynekomst og mærkerne på jorden eller, som det undertiden ses, de afsvedne eller ødelagte trætoppe.
Som man kunne forvente, har tendensen været den at forvise ringene og
landingsmærkerne fra videnskabens område, tilskrive dem fupnumre
eller naturlige årsager, og på den måde læsse forskningsbyrden over på
en håndfuld private undersøgere som f. eks. Ted Phillips.
Man må være omhyggelig med ikke at forveksle disse ”nærobservationsringe” med de såkaldte hekseringe, som ikke er andet end svampevækster, hvor svampene, startende fra en central plet, spreder sig udefter i en stadig større ring. Ingen svamp, jeg kender til, kan forårsage
brændte, forkullede eller afsvedne blade eller kan give bladene udseende af at have været udsat for intens hede fra oven.
Idet vi vender tilbage til den almindelige plan med at illustrere prototypen ved hjælp af sammenfatninger af udvalgte, individuelle tilfælde, starter vi med et, som både Phillips og jeg personligt undersøgte.
Denne observation fandt sted i Iowa i juli 1969. To teenagepiger fortalte, at de var blevet meget forskrækkede sent en aften, da de ved at se
ud af deres soveværelsesvindue på gården, opdagede det ”traditionelle”
oplyste fartøj, der gled bort fra gården, ledsaget af en jetlignende lyd (Se
bilag 1, CE II-12). Den ene af pigernes far, der er landmand, havde netop den dag kigget på sin soyabønnemark for at se, om han kunne harve
den; og han havde fundet den i god orden.
Kort efter UFO-observationen faldt der en let regn, og tidligt næste
morgen gik landmanden ud for at se, om der var faldet så meget regn,
at det greb ind i hans planlagte harvning. Til sin overraskelse fandt han
en 12 meter stor, ødelagt cirkel midt på marken, hvor ingen havde været senere end et halvt døgn tidligere. Han kunne ikke finde nogen forklaring på det. Han havde hørt om pigernes oplevelse, men havde omgående affærdiget den, indtil han så sin soyabønnemark. Den position,
hvor pigerne havde set objektet, passede meget godt med stedet med
den ødelagte ring af planter.
Jeg aflagde besøg på farmen flere uger efter begivenheden og så selv
den cirkelrunde plet. Bladene på alle planterne hang visne fra stilkene,
som om de havde været udsat for intens varme, men stilkene selv var
ikke brækkede eller bøjede, og der var ikke mærker af nogen art på jorden. Alt så ud, som om varmen eller den ødelæggende faktor var kommet direkte ovenfra og meget nær, men uden direkte kontakt.
Det objekt, der kan have forbindelse med cirklen, blev ifølge pigernes
rapport observeret på nært hold fra deres vindue, derefter drejede det
mod nordvest (det kom fra syd; pigerne så ud af et nordvindue, og marken lå syd for huset ca. 1½ km borte), og forsvandt, kun efterladende et
orange skær på himlen. Ifølge rapporten drejede det rundt i retning modsat urets og havde form som en flad, omvendt bowle med kurvet bund.
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Det havde en mat, gråsort, metallisk farve med et cirkelformet, orangerødt bånd af lys omkring to tredjedele af afstanden fra bunden til toppen. Det blev oplyst af det orange lys, der afslørede objektets form. Ingen fremspring var synlige, og der var ingen enkelte lys - kun dette
bånd af orange lys. Størrelsen blev beskrevet som tre eller fire gange
månens diameter, og en af pigerne mente, det så ud til at være så stort
som en bil ville have været i den anslåede afstand.
På grund af den lokale offentlige omtale nægtede landmanden at lade pigerne blive interviewet af mig, men var selv fuldt imødekommende,
viste mig cirklen og besvarede spørgsmål. Han ønskede ellers ingen publicity, gjorde intet forsøg på at tjene på begivenheden, og gav mig den
følelse, at hvis det hele på en eller anden måde skulle vise sig at være
en spøg, så ville det være vanskeligt at finde nogen rimelig grund til at
han skulle vælge at ødelægge en del af sin mark (og på hvilken måde?),
når der ikke var noget ønske om publicity eller økonomisk gevinst.
Det er ofte rapporteret, men sjældent omhyggeligt dokumenteret, at
de øverste grene af træer i nærheden er fundet brækkede med visne blade, umiddelbart efter en UFO-nærobservation. Her er igen et frugtbart
forskningsfelt. Et tilfælde af denne art kom til mit kendskab ved en venlighed fra Dr. Peter Millman fra National Research Council of Canada,
selv om han ikke personligt undersøgte det. Undersøgelsesrapporten
kom fra Forsvarsministeriet. Her er et uddrag fra rapporten over observationen, der fandt sted ved bredden af en sø i det nordlige Ontario den
18. juni 1967. (Se bilag 1, CE II-18).
De to vidner opdagede et klart lysende objekt, der svævede 15 meter
over trætoppene ca. 400 meter borte, da de var på vej hjem i en båd fra et
besøg hos naboerne. De vendte båden mod objektet for at undersøge det
nærmere, da objektet pludseligt og med stor fart gik nedad mod båden.
Mr. G. foretog et meget hastigt tilbagetog, idet han satte fuld kraft på
den 75 hestes påhængsmotor for at nå bredden og komme ud af båden.
Derefter vendte objektet tilbage til sin oprindelige, svævende position. De
gik atter i båden og gjorde forsøg på at vende tilbage til dem, de havde
været på besøg hos, men objektet gik igen hurtigt ned mod dem. Båden
blev øjeblikkeligt sat på grund og Mr. og Mrs. G. løb til en (anden) Mr.
G's hus og vækkede hele familien. Objektet svævede i omkring 10-15 minutter og forsvandt derefter hurtigt mod vestnordvest... Ingen lyd hørtes
på noget tidspunkt... vindforholdene var rolige, men Mr. G. hævdede, at
trætoppene bevægede sig mærkbart begge gange, da objektet dykkede
ned.

Uddrag fra den officielle regeringsrapport:
Objektet er beskrevet som ovalt i formen med en lille forhøjning på
toppen, som om der var en kaleche. Farven var skinnende... metallisk
eller glasagtig. Ingen lys kunne ses bortset fra, at der kastedes et hvidt
skær på trætoppene, når objektet dykkede efter båden. Objektet hældede,
da det gik nedad, men holdt sig tilsyneladende vandret, mens det steg og
fløj horisontalt, da det forsvandt. Objektet var meget tydeligt for det blot127

te øje med månen reflekterende fra det. Mr. G. (bedømte) størrelsen til
omkring 7½ til 9 meter i diameter og ca. 3 til 4½ meter på det tykkeste
sted. Da objektet forsvandt, fik det et orange farveskær. Ingen lyd hørtes
af nogen af observatørerne eller af nogle mennesker, der boede i et par
hytter mindre end 400 meter fra, hvor objektet efter sigende svævede.
Men et af disse mennesker... bemærkede, at der på det tidspunkt var så
meget støj på hans transistorradio, der var indstillet på station CKRC på
630 kHz, at han lukkede den. Han så ud ad vinduet... med tanke på, om
der var tordenvejr i området, men så, at himlen var klar. Radioen blev
efterset og fundet i orden... Ingen af vidnerne havde drukket spiritus den
aften. Mr. G. har et udmærket syn og bruger ikke briller. Flere prøver på
visne bladrande er bragt til Winnipeg til analyse.

Den sidste bemærkning henviser til den uforklarlige skade på trætoppene, som observatørerne mente havde forbindelse med UFOens tilstedeværelse. Rapporten sagde:
Ministeriet for land- og skovbrug underretter om, at de er ude af
stand til at give forklaring på årsagen til visne blade på tre forskellige
trætyper: birk, hassel og fuglekirsebær, undersøgt i området, hvorfra der
tidligere er taget prøver. Der findes intet, der tyder på meldug eller insektangreb. Flere træer er berørt, men ikke i noget fast mønster og hovedsageligt i toppen af træerne. Ministeriet mener, grunden kan være
varme, skønt intet andet (normalt) tyder på dette som årsag.

Dr. Millman mener, at lyset næsten med sikkerhed må have været
planeten Venus, som faktisk gik ned i nordvest på det tidspunkt. Men
her støder vi på selve UFO-problemets kerne. Ingen gjorde sig den ulejlighed i dette tilfælde at finde ud af, i hvilken retning observatørerne
oprindelig så, og ingen gjorde sig den ulejlighed at spørge, om de både
så Venus og lyset. Naturligvis må man spørge, hvordan to normalt stabile mennesker i den grad kunne ligge under for en hallucination, at de
indbildte sig at se Venus gå to gange hurtigt ned mod deres båd, og derfor satte fuld kraft på båden for at undslippe. Det er et andet spørgsmål, der burde have været undersøgt mere omhyggeligt.
Sag på sag kan anføres til opbygning af prototypen, men det ville
ikke være til megen nytte. Der ser ikke ud til at være nogen særlig forskel på de nærobservationer, der forårsager fysiske virkninger og dem,
der ikke gør det; i begge kategorier er der brug for langt mere detaljerede oplysninger.
Måske skulle vi lade sammendrag af tre tilfælde danne afslutning:
Mrs. J... så mod vinduet, fordi der kom nogle lys, som hun troede var
landingslysene fra en flyvemaskine. De var utrolig kraftige og syntes at
være på vej direkte ned i gården... Da hun blev bange for, at det var landingslysene fra en maskine, der var ved at styrte lige ned i huset, gennede hun i hast sine tre piger ud af huset og ud i den gård, der vendte bort
fra det nærmere kommende lys, der var blevet til et enormt strålende og
kraftigt hvidt lys. De fire forskrækkede vidner stod i gården... og så til,
128

mens lyset dalede i en lige linje ned mod huset, pludselig steg flere hundrede fod, kom klar af en gruppe stedsegrønne træer, der indhegnede gården, og dykkede ned på den anden side af de høje træer, hvor det rørte
jorden. Det kraftige lys oplyste hele området, inklusive husmuren og gården... Objektet observeredes også (ifølge rapporten) af en grænsegendarm,
som var blevet alarmeret over radioen. Han ”forfulgtes” af øjensynlig det
samme objekt, som var så lavt nede, at gendarmen standsede vognen, stod
ud og så det bevæge sig ud af syne. De fire vidner (på samme sted) og den
uafhængige grænsegendarm gav samme beskrivelse af objektet; 9 meter i
diameter, let kuplet, lydløst og med et meget kraftigt, hvidt lys.
Objektet blev stående på jorden i flere minutter, hvorefter det steg
næsten vertikalt med eksplosionsagtig fart og forsvandt mod nordøst.
Hvor objektet havde rørt jorden i den omkring 40 cm dybe sne, var der et
stort, cirkelrundt aftryk, omkring 3-3½ meter i diameter, og jorden neden
under den smeltede sne viste tegn på afsvidning. Man fandt ovale spor,
20 cm lange og med 20 cm's indbyrdes afstand i en enkelt række, der før
te fra landingsstedet til en gruppe stedsegrønne træer, hvor de forsvandt.
En måned senere viste den cirkelformede plet stadig tegn på ”landing”.

Jeg havde ikke personlig noget at gøre med ovennævnte sag (se bilag
1, CE II-21), men jeg har taget den med, fordi den passer ind i møn
steret og blev undersøgt af en kompetent UFO-forsker.8)
Et andet tilfælde fører os til provinsen Quebec, Canada, hvor Mr.
Chaput, en papirmøllearbejder, den 11. maj 1969 (se bilag 1, CE II-22)
blev vækket på sin ti acre store farm kl. 2 om natten ved, at hunden gøede. Da han kiggede ud, så han, ifølge rapporten fra en erfaren, canadisk UFO-forsker, en kraftig lyskilde oplyse hans mark ca. 200 meter
borte. Den var så kraftig, at hele området var oplyst, selv huset. Han
gik udenfor og kunne se sin skygge på huset. Under interviewet sagde
Chaput, at han ikke mente, lyset kunne have været mere end 4½ meter
over jorden. Så forsvandt det, men han kunne høre en spindende lyd
tone bort i det fjerne.
Næste morgen gik han hen til stedet med en af sine teenagesønner
og et mindre barn og fandt ikke alene et cirkulært mærke af den ”traditionelle” type, men ”tre cirkulære aftryk med samme indbyrdes afstand,
så de dannede en trekant og med en rektangulær fordybning, 2½ til 5
cm dyb,” nær midten af trekantens basis. UFO-forskeren gætter på, at
de tre aftryk med indbyrdes samme afstand kan være forårsaget af landingsben eller -puder, mens det rektangulære aftryk måske var lavet af
en luge, der blev presset ned med enorm styrke.
Hvis man ser bort fra gætterier, står der det tilbage, at vi her har
endnu et af, på nuværende tidspunkt, mere end 300 katalogiserede tilfælde med mærker på jorden, efter sigende i forbindelse med UFOer set
på meget nært hold. Det problem, de fremlægger, er både udfordrende
og skuffende - skuffende fordi man for at kunne komme nogen vegne
med problemet har behov for langt flere kvantitative data, end vi har i
øjeblikket, skønt mønsteret, der tegner sig efter disse verdensomspændende rapporter, forekommer tilstrækkelig klart i omrids.
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Et sidste tilfælde, som jeg heller ikke havde noget med at gøre, men
som findes i Blue Books samling, opført som ”fup”, blev øjensynligt
sendt til Blue Book af en luftattache i Paris, som på sin side så ud til at
være tilskyndet af et brev adresseret til ham gennem den assisterende
stabschef, hovedkvarteret for efterretningstjenesten, USAF. (Se bilag 1,
CE II-16). Brevet indeholdt følgende erklæring:
Selv om man ikke nærer tiltro til denne rapport, gør tidligere erfaringer med begivenheder af denne art det nødvendigt, at USAF arkiverne
tilkendegiver, at man har taget initiativ til en officiel aktion, for det tilfælde, at man modtager forespørgsler fra myndigheder eller offentligheden angående denne hændelse.

Selve begivenheden drejer sig om en rapporteret observation den 14.
april 1957 fra Vins sur Caramy, Frankrig. Hvis den tages ud af sammenhæng med de andre nærobservationssager, lyder den ganske afgjort
mærkværdig og må gives en høj besynderlighedsgrad. Man kan endog
være tilbøjelig til at undskylde holdningen hos forfatteren til kommentaren fra luftvåbnet, kaptajn G. T. Gregory, daværende leder af Blue
Book. Men den kan ikke tages ud af sammenhængen. Den er blot en af
hundreder af rapporterede nærobservationssager. Hvis man anvender
teknikken fra ”skydeteltet” med at vælte en and, hver gang den kommer inden for rækkevidde, altså et UFO-tilfælde ad gangen uden hensyn til dets relation til lignende tilfælde, er det forholdsvis let at affærdige hvert af dem som irrelevant og tåbeligt. Det er en ganske anden
sag, hvis man er opmærksom ikke blot på en and ad gangen, men på
hele flokken, der efterhånden dukker op.
Her er et kort sammendrag af selve sagen. Ifølge rapporten landede
en mærkværdig, metallisk maskine af form som en stor top, omkring
1½ meter høj, på en vej ca. 100 meter fra to ældre franske bondekoner.
Netop som den landede, hørtes en øredøvende raslen fra et vejskilt af
metal, ca. 4½ til 6 meter fra landingsstedet. Skiltet var blevet sat i voldsomme vibrationer.
Kvindernes skrig og støjen fra skiltet hørtes af en mand omtrent 300
meter borte. Da han troede, der var sket en ulykke, for han ned til dem.
Han kom tidsnok til at se ”toppen” hoppe op fra vejen til en højde af ca.
6 meter, dreje og lande for anden gang, nu på en anden vej, som udgik
fra den første.
Da den drejede, fløj den over et andet vejskilt, og dette vibrerede ligeledes voldsomt, idet det gav en lyd fra sig, som om det havde været
udsat for ”voldsomme stød gentaget hurtigt efter hinanden”. Maskinen
selv gav imidlertid ingen lyd fra sig. Den passerede ikke tæt forbi et
tredje skilt (formodentlig også af metal). Dette punkt får betydning,
hvis man accepterer udsagnet fra det lokale politi, som sammen med
UFO-forskeren ifølge rapporten anbragte et kompas nær ved de to skilte, der havde raslet og fandt en afvigelse på omkring 15 grader. Anbragt nær ved Renault'en, de var kommet i, viste kompasset kun en
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afvigelse på 4 grader, men der var overhovedet ingen afvigelse i nærheden af det skilt, der ikke havde raslet.
Blue Book bedømte, uden at have indicier herfor, dette tilfælde som
et fupnummer; formodentlig fordi de mente, det var den eneste mulige
forklaring. Imidlertid garanterede områdets franske politibetjent for
vidnernes retskaffenhed - ”Han stadfæstede straks, at vidnerne ikke
alene er i god tro, men at de er hævet over enhver mistanke for svindel.”
Dersom man søger en ”naturlig” forklaring for dette tilfælde, ville jeg
foreslå en rent meteorologisk forklaring snarere end fup. Man kunne
hævde, skønt jeg ikke gør det, at en støvhvirvel af form som en top kom
forbi, raslede med skiltene, så metallisk ud, valgte at lande på en vej
hver gang og ”magnetiserede” vejskiltene.
Eftersom jeg ikke selv interviewede disse observatører, kan jeg kun
støtte min vurdering på den franske undersøgers rapport (han synes at
have udført arbejdet med at udspørge vidnerne virkelig godt, hvilket
fremgår ved læsningen af den fulde rapport.) Et støvhvirvel passer simpelthen ikke med de rapporterede enkeltheder.
Dette er et af de få sager, jeg har taget med i denne bog, hvor jeg ikke til en vis grad har været personligt indblandet. Måske vil læseren
hellere udelukke det fra resten af bevismaterialet og kun bruge det som
illustration af den officielle holdning over for UFO-fænomenet. Men tilfældet passer fint med de andre.
Prototypen for nærobservationer af anden klasse træder tydeligt
frem fra de udvalgte, netop forelagte sager, men både læseren og jeg må
være skuffede over, at der ikke findes langt flere kvantitative data til at
komplettere billedet af den. Måske er besynderlighedsgraden for disse
sager så stor, at de bogstavelig talt trodser enhver beskrivelse, der er
mulig at oversætte til kendte, kvantitative vendinger inden for fysik og
astronomi. Men vi kommer til en endog mere fantastisk kategori - med
hensyn til besynderlighed - i den næste gruppe, nærobservationer af
tredje klasse.
NOTER
1) Observatører af nærobservationer af anden klasse:
Erhverv … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Antal
Husmødre … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
18
Teenagepiger … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
17
Voksne mænd (uoplyst beskæftigelse … … … … … … … … … … …
108
Ansatte og familiemedlemmer ved et canadisk sportsfiskested ... ...
6
Forretningsmænd … … … … … … … … … … … … … … … … …
5
Ingeniører … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
4
Piloter … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
3
Landmænd … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
4
Politibetjente … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
2
Drenge (alder 6-10 år) … … … … … … … … … … … … … … … …
3
Lastbilchauffører … … … … … … … … … … … … … … … … … …
2
Ledende vejkonstruktør … … … … … … … … … … … … … …
1
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Taglægger … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Skolelærerinde og tidl. Air Force stewardesse … … … … … … …
Inspektør i postordrefirma … … … … … … … … … … … … … …
Inkassochef i finansieringsselskab … … … … … … … … … … … …
Chef for teknisk tjeneste, Air France … … … … … … … … … … …
Biavler … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Professionel kunstner … … … … … … … … … … … … … … … …
Maler … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Damefrisørinde… … … … … … … … … … … … … … … … … … …

1
1
1
1
1
1
1
1
1

I alt

92

2) Det er mit håb, at læsere, piloter og andre, som før har kviet sig ved at
komme frem med deres oplevelser, vil blive opmuntret til at indsende en
beretning om oplevelsen til forfatteren, med samme garanti (for anonymitet).
3) Jeg skylder tak for denne rapport til Raymond Fowler, hvis omhyggelige
og detaljerede undersøgelse af mange tilfælde fra New England er langt
mere dybtgående end Blue Books undersøgelser. Han har regelmæssigt
sendt mig kopier af sine rapporter og har givet mig tilladelse til at citere
fra dem.
4) Korrespondance med embedsmænd fra Levelland distriktet har vist, at
man ikke havde radiokommunikation af den art på det tidspunkt.
5) Levelland Sun-News. 6. og 7. november 1957.
6) Jeg er i taknemmelighedsgæld til National Investigations Committee for
Aerial Phenomena (NICAP) for materiale udover det i Blue Books arkiver.
James Lee fra Abilene, Texas, udførte en personlig undersøgelse af Levelland-hændelserne for NICAP. Han fik tilfældigt fat på en rapport angående to mejetærskere, hver med to motorer, der høstede i Petit, Texas (ca. 25
km nordvest for Levelland) og som standsedes ved passagen af en lysende
UFO.
7) Jeg skylder tak til Ted Phillips jr., en ihærdig uafhængig UFO-forsker,
som jeg har haft et nært samarbejde med. Han har specialiseret sig i registrering, katalogisering og undersøgelse af dette ene, relativt begrænsede men for mange af sagerne i dette kapitel højst vigtige - felt inden for emnet.
8) Bernier, udgiver af UFO-Info. Seattle, Washington. 12. februar 1966.
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10
Nærobservationer af tredje klasse
Jeg... vinkede. Til vor forbavselse gjorde skikkelsen (på UFOen) det
samme... Alle drengene fm missionen gispede hørligt . . .
– fra pastor Gills beretning om observationen
i Boainai, Papua, New Guinea.
Vi kommer nu til det mest bizarre og tilsyneladende utrolige aspekt
inden for hele UFO-fænomenet. For at være ærlig ville jeg gladeligt
udelade denne del af det, hvis jeg kunne gøre det uden at støde an mod
videnskabelig retskaffenhed: Nærobservationer af tredje klasse, hvor
tilstedeværelsen af belivede væsener er rapporteret. (Jeg siger ”belivede” (animated) hellere end ”levende” for at holde muligheden for robotter eller noget andet end ”kød og blod” åben). Disse skabninger er skiftevis blevet benævnt ”UFO-besætningsmedlemmer”, ”humanoider”,
”UFO-nauter” og endog ”UFOsapiens”.
Uheldigvis kan man ikke udelade data, blot fordi man ikke synes så
godt om dem, eller fordi de ikke falder i trit med ens forudfattede begreber. Vi stejler over rapporter om UFO-besætningsmedlemmer, selv
om vi måske er villige til at lytte opmærksomt til beretninger om andre
UFO-begivenheder. Hvorfor? I denne ”det absurdes festival” som Aime
Michel har betegnet denne del af UFO-fænomenet, hvorfor skulle en
rapport om en bil standset på hovedvejen af et blændende lys fra et
ukendt fartøj da være væsensforskellig i besynderlighed eller absurditet
fra en med et fartøj, hvorfra to eller tre små levende væsener stiger ud?
Der er ikke nogen logisk grund til det, og dog tilstår jeg også selv at lide
af en fordom, der er vanskelig at forklare. Er det konfrontationen på det
levende plan, der foruroliger og frastøder os? Måske føler vi, at vi, så
længe det er vor intelligens, der betragter rapporten om en maskine,
der være nok så besynderlig, på en eller anden måde er højerestående i
en sådan betragtning. Mødet med levende væsener, muligvis med en
intelligens af en anden art end vor, føjer en ny dimension til vor atavistiske frygt for det ukendte. Det medfører hele spektret af konkurrence
om territorier, tab af planetarisk herredømme - frygtforestillinger, der
har dybe rødder.
En anden ting plager os: humanoiderne synes at være i stand til at
indånde vor luft og at tilpasse sig vort lufttryk og tyngde med kun ringe
vanskelighed. Der er noget her, der forekommer helt galt. For det indebærer, at de må komme fra et sted - en anden planet? - der har en hel
del lighed med vor egen. Måske vor egen? Men hvordan? Eller er de robotter, der ikke behøver at tilpasse sig vore omgivelser?
Vor sunde fornuft viger tilbage for den blotte tanke om humanoider,
og det fører til en hel del drilleri og latterliggørelse, samt vittigheder om
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små, grønne mænd. De giver hele UFO-begrebet et slet rygte. Måske er
det muligt, at UFOerne eksisterer, siger vi, men humanoider? Og hvis
disse virkelig er hjernespind, så må de almindelige UFOer også være
det. Men disse støttes af udsagn fra så mange agtværdige vidner, at vi
ikke kan acceptere dem som rene fejltagelser. Er det da således, at ingen af disse UFO-rapportører er rigtig vel? Hvis det er tilfældet, hvori
ligger da sygdommen? Er alle disse mennesker under indflydelse af et
eller andet mærkeligt ”virus”, der ikke angriber ”fornuftige” mennesker? Hvor må det dog være en mærkelig sygdom, der angriber folk i
alle sociale positioner, uden hensyn til uddannelse eller erhverv, og får
dem, i en meget begrænset tidsperiode - undertiden kun minutter - til
at opføre sig på en så mærkelig måde og se ting, der er helt i modstrid
med den pålidelige og stabile opførsel og de handlinger, de udviser i deres øvrige liv.
Eller tyder humanoider og ligeledes UFOer på en parallel ”virkelighed”, der af en eller anden grund manifesterer sig for nogle af os i meget
begrænsede perioder? Men hvad kunne denne virkelighed være? Er der
en filosof til stede?
Der er mange af den slags spørgsmål og mange oplysninger vedrørende dette, der er vanskelige at begribe. Forholdet er imidlertid det, at
møderne med disse UFO-besætninger ikke kan affærdiges; de er for talrige. Der findes en overraskende og højst provokerende samling litteratur om humanoiderne. Jacques Vallee har udfærdiget en fortegnelse,
der indeholder 1.247 nærobservationstilfælde, hvoraf 750 omtaler landing af et fartøj. Af disse blev der ifølge rapporterne i mere end 300 tilfælde, eller omkring 40 pct., set humanoider i eller i nærheden af det
landede fartøj. For begge typer, landinger med eller uden humanoider,
var ca. en tredjedel flervidnetilfælde.1)
Man ville aldrig tro, problemet med humanoider var af en sådan
størrelse, hvis man gennemlæste luftvåbnets Blue Book arkiver. 2) Af de
tusindvis af rapporter, som luftvåbnet har modtaget, var kun 48 rapporterede UFO-landinger og kun i 12 af disse figurerede humanoider (i de
år, fra hvilke jeg har optegnelser). I den samme periode rapporteredes
223 humanoide-tilfælde fra forskellige dele af verden.
Den måde, hvorpå luftvåbnet skilte sig af med de få landings- og
endnu færre humanoide-tilfælde, er i sig selv af stor interesse.3) På
trods af den vidt udbredte misforståelse, at UFO-rapporter af den art er
hallucinationer, blev kun 2 af de 48 tilfælde tilskrevet hallucinationer.
Seks blev givet den noget vagere betegnelse ”psykologisk”; to ”upålidelig
rapport”, som ifølge Blue Books terminologi betyder ”forrykt”; seks blev
betegnet som svindel, men på grundlag af skrøbeligt bevismateriale. De
fleste stempledes ”utilstrækkelige data” - en foretrukken betegnelse hos
Blue Book, når det viste sig, at det ville være lidt besværligt at få fat på
flere oplysninger.
Almindeligvis var der kun ringe eller slet ingen efterforskning i disse
sager. Der var ni tilfælde med rapporterede landinger af ukendte far134
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Udarbejdet af Josephine Clark.
Landing
Landinger - UFOnauter iagttaget

Kort over USA med markering af rapporterede observationssteder.

tøjer, og dog blev der ikke gjort noget forsøg på at fremskaffe mere bevismateriale. Store højder med hensyn til ”skabende vurdering” nåedes
imidlertid, da man tilskrev det berømte Socorro, New Mexico, tilfælde et
lys på jorden, og det endnu mere berømte Hill tilfælde radar-inversion,
en overordentlig tåbelig vurdering, eftersom ingen radarobservationer
figurerede i dette specielle tilfælde på den tid af natten.
Man må spørge sig selv, hvorfor luftvåbnet kun modtog 12 af de 65
rapporterede amerikanske tilfælde af nærobservationer af tredje klasse,
eller for den sags skyld kun 48 af de 190 landingstilfælde i De forenede
Stater. Jeg vil antage, at en del af den slags sager ”døde” på den lokale
flyvestation, hvortil de blev rapporteret. Som vi har set, var det Blue
Books standardpolitik kun at betragte de hændelser som ”sager”, der
kom gennem officielle luftvåben-kanaler. Eftersom landinger og i særlig
grad ”små grønne mænd” ikke måtte tages alvorligt (officielt), er det
sandsynligt, at den ansvarlige officer på den lokale base anså det for
uklogt at videregive ”nonsens-rapporter”.
Det er svært at dokumentere denne antagelse, men vi ved fra uafhængige kilder, at UFO-landinger ifølge rapporter har fundet sted på
Blaine Air Force base (12. juni 1965), på Cannon Air Force base, New
Mexico (18. maj 1954) og på Deerwood Nike base (29. september 1957).
Ingen af disse sager blev givet videre til Blue Book, og hvis observationer direkte fra militære baser ikke blev videregivet, er det ret
sandsynligt, at rapporter om landinger - og især om tilfælde med UFOnauter - der blot blev indtelefoneret til flyvestationen af en civilperson,
blev betragtet som stammende fra et ”tossehoved” og derfor ikke anset
for værd at viderebringe gennem de militære kanaler. Blue Book ville
have betragtet sådan et tilfælde som opklaret på lokalt plan.
I hele min tid som rådgiver for Blue Book blev jeg kun bedt om at se
på to landingstilfælde: Socorro-sagen fra New Mexico, som omfattede humanoider (se bilag 1, CE III-1) og Dexter, Michigan, tilfældet, der var en
landing, rapporteret af kun to af de mange personer, der var indblandet.
Jeg fandt Socorro-sagen yderst overbevisende og Michigan-tilfældet langt
fra overbevisende, skønt sidstnævnte skabte større offentlig interesse.
Jeg kunne derfor med lethed fuldstændig slippe uden om denne bizarre
kategori på det grundlag, at jeg foretrækker kun at bedømme de begivenheder, jeg personligt har haft med at gøre; en regel, jeg har fulgt næsten
uden undtagelse i de fem andre UFO-kategorier. Men på trods af manglen på personligt kendskab til nærobservationer af tredje klasse, føler jeg
mig forpligtet til at henlede opmærksomheden på dem, der er blevet rapporteret i denne kategori rundt om i hele verden. Jeg vil gøre det ved at
henvise læseren til de mange beretninger, der er tilgængelige i de mere
seriøse UFO-tidsskrifter, der allerede er citeret fra, og to bøger, som helt
har helliget sig dette emne: The Humanoids (redigeret af Charles Bowen)
og Passport to Magonia (af Jacques Vallee).
Læseren vil selv opdage, at der er stor lighed i beretningerne om humanoide-sagerne i rapporterne fra hele verden. Han vil se, at de ligner
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hinanden, ikke alene i beskrivelsen af de fleste humanoiders udseende,
men også i deres rapporterede handlinger. Han vil finde dem ifølge rapporterne i færd med at opsamle prøver af jord og sten og bære dem om
bord i deres fartøj, som også de amerikanske astronauter opsamlede
månesten; han vil finde, at de tilsyneladende udviser interesse for menneskelige installationer og køretøjer; han vil endog se, at de stikker af
med kaniner, hunde og kunstgødning!
Det ville være til hjælp, føler man, hvis man kunne påvise, at nærobservationer af tredje klasse afviger systematisk fra de andre fem
UFO-kategorier. Så kunne man affærdige dem med en nogenlunde ren
samvittighed. Men de afviger ikke på nogen måde - ved geografisk fordeling, ved tidspunkt for og antal hændelser og slet ikke ved observatørernes art - med undtagelse af, at det relative antal tilfælde med mange
vidner er noget mindre (omkring en tredjedel af tredje klasses tilfælde
har flere vidner), og ved at der blandt vidnerne, skønt de repræsenterer
samme gennemsnit af befolkninger som dem i de andre kategorier, ikke
findes så mange med teknisk uddannelse. Der er ingen piloter, flyveledere, radaroperatører eller videnskabsmænd, der, ifølge mine optegnelser, har rapporteret humanoider. Der er imidlertid folk med andre
typer af ansvarsfulde stillinger: præster, politibetjente, elektroingeniører, tjenestemænd, bankdirektører, militærpersoner, minearbejdere,
landmænd, tekniske eksperter, postbude, jernbaneingeniører, læger og
andre med vellønnede og betroede beskæftigelser.
Det ligger klart, at det ikke blot er tosser, der rapporterer humanoider. Faktisk kender jeg ikke til en eneste af den slags rapporter, der er
kommet fra en person i påviselig mental uligevægt. Muligvis synes der
ikke at være så mange mennesker med nogen videre teknisk viden og
uddannelse, der har afgivet humanoiderapporter som andre UFOrapporter, fordi selve deres uddannelse og tekniske erfaring naturligt
far sådanne mennesker til at være varsomme med at udsætte sig selv
for at blive til grin.
Kort sagt, det ser ud til, at vi ikke kan splitte UFO-fænomenet ad
ved at acceptere nogle dele af det og ikke andre. Vi må undersøge alt
eller intet af fænomenet. Nærobservationer af tredje klasse må i retfærdighedens navn også behandles i denne bog.
Idet jeg så vidt muligt følger min tidligere politik med kun at behandle
de sager, jeg personligt har haft med at gøre, vil jeg vælge de få tilfælde,
jeg har haft i det mindste nogen periferisk berøring med, og hvor jeg har
kunnet fremskaffe en vis dokumentation. Uheldigvis er det mest overbevisende tilfælde kommet til mig gennem private kilder med anmodning om
fuld anonymitet og kan derfor ikke diskuteres i alle enkeltheder.
Dette tilfælde havde fire vidner (se bilag 1, CE III-2), alle familiefædre i ansvarlige stillinger. To er engageret i arbejde, der påbyder undersøgelser af private forhold fra militærets side, og deres job ville være
i stor fare, dersom deres anonymitet blev krænket.*) Ifølge optegnelserne fandt denne rapporterede begivenhed sted i North Dakota i novem137

ber 1961, i regn og slud midt om natten. De fire mænd observerede landingen af et oplyst fartøj på en fuldstændig åben og øde mark, og da de
troede, det var en flyvemaskine i alvorlige vanskeligheder, standsede de
ved vejsiden, kravlede over hegnet og skyndte sig henimod det, de bedømte til at være en flyvemaskine. Deres overraskelse var forståeligt
nok stor, da de rundt om fartøjet opdagede humanoider, hvoraf en frimodigt vinkede dem af på en truende måde. En af mændene affyrede et
skud mod humanoiden, der faldt om, som om han var såret. Fartøjet
forsvandt straks efter, og mændene flygtede.
Den næste dag, meddeltes det mig, blev en af mændene, skønt de
ifølge rapporten ikke havde fortalt nogen om deres sælsomme oplevelse,
kaldt ud fra sin arbejdsplads og ført hen til nogle mænd, han aldrig
havde set før. De bad om at blive ført til hans hjem, hvor de undersøgte
det tøj, han havde haft på natten før, især hans støvler, og gik igen
uden et ord. Efter hvad jeg ved, har ingen af de involverede mænd hørt
mere om hændelsen. Så nærmere kan vi ikke komme dette mysterium.
To andre sager, en fra Temple, Oklahoma (23. marts 1966) og en fra
Atlanta, Missouri (3. marts 1969) må udelades her ifølge spillets regler;
de har kun en observatør.
Et andet tilfælde, der burde udelukkes i henhold til de samme regler, er den overordentlig interessante hændelse i Socorro, New Mexico,
den 24. april 1964 (se bilag 1, CE III-1), men eftersom jeg har undersøgt
denne sag med en vis grundighed, vil jeg alligevel komme ind på den.
Skønt der var rapporteret andre vidner til UFOen, var ingen andre end
Lonnie Zamora, en politibetjent fra Socorro, placeret, så de kunne have
set humanoiderne. Mine første undersøgelser, der havde til hensigt at
pille Zamoras udsagn fra hinanden ved at søge efter indbyrdes modsigelser og også ved at prøve at fastslå, at Zamora var et upålideligt vidne, var frugtesløse. Den store agtelse, Zamoras kolleger viste ham, gjorde indtryk på mig, og jeg er i dag personligt villig til at acceptere hans
beretning som ægte, især da den passer ind i det globale mønster. Socorro hændelsen er en af klassikerne i UFO-litteraturen, og et kort resume vil være tilstrækkeligt. Om eftermiddagen den 24. april 1964 havde Zamora tjeneste. Omkring kl. 17.45 var han optaget af at indhente
en bilist, der kørte for hurtigt, syd for byen. Han lod bilisten undslippe,
da hans opmærksomhed blev fanget af et nedadgående fartøj, der udsendte en flamme. Samtidig hørte hans eksplosionslyde fra fartøjets
retning. Selv om han stadig var et stykke borte, kunne han se det nu
landede fartøj, der havde lighed med en bil på højkant, og han bemærkede to hvidklædte skikkelser i dets umiddelbare nærhed.
*) Jeg siger ikke dette for at ærgre, men for at understrege over for mine videnskabelige kolleger, hvor vanskeligt det er at skaffe oplysninger på dette
felt. På en måde er vi tilbage til tiden før grundlæggelsen af Royal Society i
England, da videnskabsmændene så at sige måtte snige sig gennem bagdøren som medlemmer af det ”usynlige universitet”.
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Derefter tabte han objektet af syne på grund af det bakkede terræn
og så det ikke igen, før han rundede en kurve og nåede til et højereliggende sted. Til sin forbløffelse så han nu nede i et smalt udtørret flodleje et ægformet, metallisk fartøj, hvilende på ben, der stak ud fra det.
Han var da mindre end 50 meter fra objektet, nær nok til at se et mærkeligt skrifttegn på fartøjets side. Høje lyde fra fartøjets indre fik Zamora til at søge dækning, så hurtigt han kunne. Idet han så sig tilbage
over skulderen hen på fartøjet, så han det stige lodret og flyve bort
vandret, og kort efter var det forsvundet i retning af ”Six Mile Canyon”.
Zamora havde allerede over radioen rapporteret til hovedkvarteret, og
sergent Chavez var på vej. Var han ikke kørt forkert på vejen, ville sergenten være kommet tidsnok til selv at se fartøjet. Som det nu gik,
fandt han ved ankomsten en dybt rystet Zamora.
”Hvad er der i vejen, Lonnie? Du ser ud som om du har set djævlen
selv”, sagde Chavez.
”Det har jeg måske også”, svarede Zamora.
Jeg var på stedet flere dage senere og kunne bekræfte landingsmærkerne og de forkullede vækster. Chavez havde, som han fortalte mig i et
langt interview, selv set mærkerne og de brændte buske, som stadig
ulmede, da han først mødte Zamora på stedet.
Målinger på stedet viste, at diagonalerne i den firkant, der blev dannet af de fire landingsmærker, næsten nøjagtigt krydsede hinanden i
rette vinkler. En sætning i geometrien lyder, at hvis diagonalerne i et
kvadrat krydser hinanden i rette vinkler, ligger midtpunkterne i kvadratens sider på periferien af en cirkel, og det er derfor af stor interesse,
at centrum for en sådan cirkel faktisk falder sammen med det sted på
jorden, der var mest brændt. Under visse betingelser ville centret for
fartøjets tyngde have været direkte over cirklens centrum og ville derfor
gøre det brændte mærkes tilstedeværelse endnu mere betydningsfuld.
Ved flere senere besøg fortsatte jeg mine undersøgelser af Zamoras
pålidelighed og kom på sporet af beretningen om et ukendt vidne, som
var stoppet for at få fyldt benzin på lige nord for byen. Mens han var på
tankstationen, fortalte han, at han lige syd for byen havde set et mærkeligt, flyvende fartøj, der øjensynligt var i vanskeligheder og var ved at
lande. Han sagde, at det måtte have været i vanskeligheder, fordi han
så en politibil (Zamoras) på vej ud til det, tværs igennem det sandede
terræn. Han var ikke i stand til at identificere fartøjet som noget normalt luftfartøj.
Jeg prøvede efter bedste evne dengang at få luftvåbnet til gennem
efterretningstjenesten at finde det manglende vidne, men de udviste
overhovedet ingen interesse. Jeg tænkte på, at hvis dette havde været
en forbundssag med narkotika eller bedrageri, ville FBI ganske bestemt
have fundet det manglende vidne. Men eftersom det blot var en UFOsag, fulgte man den sædvanlige procedure med intet at foretage sig.
Det nærobservationstilfælde af tredje klasse, der havde det største
antal vidner, var observationen den 26.-27. juni 1959 med hovedper139

sonen pastor William Bruce Gill, en anglikansk præst, udgået fra Brisbane universitet, der ledede en mission i Boainai, Papua, New Guinea.
(Se bilag 1, CE III-3). Jeg hørte første gang om sagens detaljer, da jeg
gjorde ophold i det britiske luftfartsministerium på en officiel visit for
Blue Book i 1961.
Jeg opdagede ved denne lejlighed, at det engelske militærs opfattelse af UFO-problemet stort set var den samme som Blue Books; ja,
faktisk overlod den engelske (og også andre landes regeringer) det til
USA’s flyvevåben at løse problemet. De fortalte mig lige ud ad landevejen, at med alle de økonomiske midler og alt det udstyr, der stod til
rådighed for USA’s flyvevåben, var der ikke megen plan i, at de skulle
gøre noget ved problemet; og de mente ærligt og redeligt, at USA’s flyvevåben virkelig gjorde noget ved det, blot med negativt resultat.
Det britiske luftfartsministerium tog ikke pastor Gills observation
alvorligt, og de overlod mig næsten med lettelse deres rapport om den;
den havde øjensynligt bragt forvirring i deres arkiver. Siden da har jeg
fået adgang til en fuldstændig rapport om denne sag 4) og har også mod
taget en længere båndoptagelse af en tale af pastor Gill og senere en
timelang båndoptagelse med pastor Gill, optaget af min kollega Fred
Beckman.
Før man vurderer denne affære, bør pastor Gill høres. Som nogle få
uddrag fra hans bånd viser, er pastor Gill yderst oprigtig. Han taler på
en rolig, dannet måde og fremlægger enkelthederne langsomt og omhyggeligt. Hele hans optræden og båndenes indhold virker overbevisende.
Man ville finde det vanskeligt at tro, at en anglikansk præst ville brygge en historie sammen, der omfatter over tyve vidner, med den blotte
hensigt at bedrage. Kritikere af dette tilfælde ved almindeligvis ikke, at
denne rapport kun er en ud af ca. 60 på New Guinea omkring den tid,
og de er alle undersøgt af en af Gills kolleger, pastor Norman Cruttwell,
som har skrevet en rapport, der dækker hele serien 5), hvoraf kun en,
nemlig nærværende sag, omtaler humanoider.
Australiens luftfartsministerium var imidlertid i tvivl, skønt jeg ikke
har hørt noget om, at de har talt med pastor Gill personligt. De skrev
følgende brev til en kollega:
CANBERRA ACT
28. januar 1970

Dear sir,

Jeg henviser til Deres brev fra den 12. november 1969, angående en
usædvanlig luftobservation i Boainai i Papua, New Guinea. RAAF kunne
ikke komme til nogen afgjort konklusion om rapporten, og forespørgsler i
England og USA kunne ikke give nogen nøgle til løsning eller besvare
spørgsmålene.
Som følge heraf er disse observationer klassificeret som luftfænomener, men højst sandsynligt har der været tale om refleksioner på en sky
fra en kraftig lyskilde af ukendt oprindelse.
Med venlig hilsen...
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Brevet er korrekt i en forstand. Da den strålende UFO, som blev set
af pastor Gill og hans mange kolleger, gik lodret opefter, oplyste den
skyerne, da den passerede gennem skydækket. Brevet har altså helt ret,
når det nævner, at lyskilden var af ukendt oprindelse!
Her bringes et par uddrag fra rapporten over observationerne på
New Guinea. Først fra hans (pastor Gills) optegnelser i sin notesbog,
nedskrevet da observationerne fandt sted:
Boainai-observationerne nåede deres højdepunkt efter en forholdsvis
kort, men bemærkelsesværdigt heftig periode med UFO-aktivitet i egnen
omkring det østlige New Guinea. UFOerne blev observeret både af papuanske indfødte og af europæere. Observationerne rapporteredes af både
papuanere med uddannelse og af indfødte som var analfabeter, relativt
uberørte af vestlig civilisation og helt uvidende om ”flyvende tallerkener”.

Derefter, fra et brev skrevet af pastor Gill til en ven i nabomissionen:
Kære David!

Se engang på disse ekstraordinære oplysninger. Jeg er næsten overbevist om ”besøgsteorien”... Jeg betvivler ikke eksistensen af disse
”tingester” (det kan jeg faktisk ikke, nu da jeg selv har set en af dem),
men mit enfoldige sind kræver videnskabeligt bevis, før jeg kan acceptere
rumteorien. Jeg er tilbøjelig til at tro, at mange UFOer snarere er en
form for elektrisk fænomen eller måske noget, der er fremkommet som
følge af atomeksplosionerne eller lignende... Det er alt for vanskeligt at
forstå for mig; jeg foretrækker at vente til et lyst hoved en dag fanger en
og udstiller den på Martin Square...
Din tvivlende

William

Allerede næste dag blev dette brev skrevet til den samme person:
Kære David!

Livet er mærkeligt, er det ikke? Jeg skrev et brev til dig... og udtrykte
min mening om UFOerne. Nu, mindre end 24 timer senere er mit synspunkt ændret en del. I går aftes oplevede vi her i Boainai ca. fire timers
UFO-aktivitet, og der er overhovedet ikke tvivl om, at de dirigeres af væsener af en eller anden art. Til tider var vi ved at tabe både næse og
mund. Her er rapporten. Vær så god at sende den videre, men pas på, for
jeg har ingen genpart...

Mange hilsner fra din overbeviste

P.S. Tror du, Port Moresby burde have dette at vide?

Bill

I en tale sagde pastor Gill:
... og da jeg var på vej rundt om husets hjørne, var der noget på him
len, der fangede mit blik, og jeg så op mod vest. Og der så jeg i en vinkel
på omkring 45 grader dette enorme lys. Jeg tænkte naturligvis ikke en141

gang på det tidspunkt på flyvende tallerkener som sådan. Min holdning
var, at andre mennesker måske kunne bilde sig sådan noget ind, men
ikke jeg. Og der var det så. Jeg kaldte på Eric Kodawara, og jeg sagde:
”Hvad ser du deroppe?” Han sagde: ”Der ser ud til at være et lys.” Jeg
sagde: ”Godt, kan du gå hen og sige det til lærer Steven Moi. Bed ham
komme hurtigt.” Og så gik Eric, og han fik fat på så mange folk, han
kunne, og vi stod der alle og stirrede på det. Så gik vi længere op og ind
på sportspladsen og observationen fortsatte. Jeg har det nedskrevet her.
Jeg havde på det tidspunkt besluttet hurtigt at få fat på en notesbog og
en blyant, for jeg tænkte, at hvis der skete noget i det hele taget, så ville
det ske nu, og i morgen ville jeg sikkert vågne og tro, det havde været en
drøm, at jeg ikke virkelig havde set noget. Men hvis jeg fik det skrevet
ned nu her, så ville jeg i det mindste vide, at jeg ikke havde drømt.

Disse uddrag er fra notesbogen:
Tid: 18.45, himmel: spredte, lave skyer. Fik øje på klart, hvidt lys,
retning nordvest. 18.50 kaldte på Steven og Eric. 18.52 Steven kommer
og bekræfter, ikke stjerne. 18.55 sender Eric for at kalde folk sammen.
En genstand på toppen bevæger sig - menneske? Nu tre mænd - bevæger
sig, gløder, foretager sig noget på dækket. Væk. 19.00 mand nr. 1 og 2
igen. 19.04 væk igen. 19.10 skyer dækker himlen i omkring 600 meters
højde. Mand nr. 1, 3, 4 og 2 (kommer til syne i den rækkefølge), smal
elektrisk blå lyskegle. Mændene væk, lyskegle stadig at se. 19.12 mændene nr. 1 og 2 kom til syne - blåt lys. 19.20 lyskegle slukket, mændene
forsvinder. 19.20 UFOen går gennem skydækket. 20.28 klar himmel her,
tunge skyer over Dogura. UFO set af mig lige opover. Kaldte stationens
folk sammen. Ser ud til at gå nedad, bliver større. 20.29 en anden UFO
set over havet - svæver til tider. 20.35 endnu et over Wadobuna landsbyen. 20.50 skyerne trækker sammen igen. Den store stationær og større.
Andre kommer og går gennem skyerne. Når den går ned gennem skyerne
reflekteres lyset som en stor glorie op på skyerne - ikke over 600 meter
oppe, sandsynligvis mindre. Alle UFOer meget klare. ”Moderskib” stadig
stort, klart og stationært. 21.05 skyerne spredte, nr. 2, 3, 4 væk. 21.10
nr. 1 væk lige op over, ind i sky. 21.20 ”moder” tilbage. 21.30 ”moder”
væk, gået hen over havet mod Giwa. 21.46 UFO lige opover kommer igen
til syne, svæver. 22.00 stadig på stedet. 22.10 svæver, gået bag sky. 22.30
svæver meget højt oppe på et klart stykke himmel mellem skyerne. 22.50
meget overtrukket, intet tegn på UFO. 23.04 kraftig regn. Oplysningerne
dækker observation af UFOer fra 18.45 til 23.04. Underskrevet William
B. Gill.

Pastor Gills mundtlige beretning indeholder disse oplysninger:
19.12, mændene nr. 1 og 2 kom til syne - blåt lys. Jeg skulle måske
nævne her, at skydækket var i omkring 600 meters højde, jeg bedømte
det ved hjælp af et bjerg. Og alt dette foregik naturligvis et godt stykke
under skydækket. På dette tidspunkt var himlen i løbet af 25 minutter
blevet overskyet. Kl. 19.20 gik UFOen gennem skyerne, lige igennem. Kl.
20.28 var himlen begyndt at klare op igen, skønt det var tæt, skydækket
var tæt over Giwa. UFO set af mig, nu ovenover skyerne. Jeg sammen142

kaldte stationens folk for anden gang den aften ca. 28 minutter over otte,
og det så ud til at gå nedad og blive større... Andre kom og gik gennem
skyerne, - jeg kan huske, at vi nu havde spredt skydække. De kom nedad
gennem skyerne, og skæret fra skiverne reflekteredes fra det underste af
skyerne, og derefter gik de gennem skyen igen, og det så ud som om det
morede dem.
Så kom næste aften, og det var den mest interessante. En stor UFO
observeredes først af en af hospitalets sygeplejersker kl. 18.00... Det gik
for sig på denne måde: vi spadserede og denne tingest kom så langt ned,
at den efter vort skøn var så tæt på, som vi endnu havde set den, og det
var praktisk taget så tæt på, som vi overhovedet kom til at se den. Den
faldt til en højde af mellem 90 og 150 meter. Det var ikke mørkt endnu,
og vi kunne se den helt klart. Den var stadig lysende og gnistrende, men
den så ud til at være meget nær på og klar. Og der var denne skikkelse
igen på dækket, som jeg kaldte det, på toppen. Og det var læreren, som
sagde, ”Jeg spekulerer på, om den vil lande på sportspladsen.” Jeg sagde,
”Hvorfor ikke?” Og så vinkede vi, sådan her - hallo - og så blev vi noget
overraskede, for skikkelsen vinkede tilbage. Og derefter vinkede Eric,
som var sammen med mig, min trofaste følgesvend, med begge armene,
sammen med en anden knægt, og så vinkede skikkelserne tilbage med
begge arme.

Skønt jeg ikke personligt har undersøgt Gill-sagen fra New Guinea,
som nu er en af ”klassikerne”, har kvaliteten og antallet af vidner, samt
pastor Gills karakter og holdning, som de fremgår af hans rapport og
båndoptagelser, gjort indtryk på mig.
”UFOernes ærkefjende”, som Dr. Donald Menzel fra Harvard betegner sig selv, har valgt et karakteristisk modsat synspunkt. I sin Analyse
af pastor Gill sagen fra Papua (se bilag 2), affærdiger han hele sagen som
en observation af Venus efter den hypotese, at pastor Gill ikke havde
sine briller på på det tidspunkt. Uheldigvis undlod han at skaffe sig
kendskab til følgende: UFOen blev til tider set under skydækket; Venus
udpegedes også af Gill; og pastor Gill havde de rigtige briller på dengang.
Et andet klassisk nærobservationstilfælde af tredje klasse er KellyHopkinsville observationen fra den 21. august 1955 (se bilag 1, CE III4), hvor det var humanoiderne, som spillede hovedrollen, mens UFOen
kun nævnes i forbigående. Min forbindelse med denne sag var helt tilfældig, eftersom jeg ikke blev tilkaldt som rådgiver. Et par måneder efter den havde fundet sted, var jeg optaget af at oprette 12 satellitsporingsstationer rundt omkring i verden og havde meget begrænset tid
tilovers til UFO-forskning. Der skete imidlertid det, at en af de elektromekanikere, jeg havde ansat til at arbejde på krystalurets tidsindstillingsmekanisme på Baker-Nunn satellitkameraerne, var en vis
Bud Ledwith, som efter hvad jeg senere erfarede, havde været tekniker
og speaker på radiostationen WHOP i Hopkinsville, Kentucky. Om morgenen lige efter Kelly-hændelsen startede Ledwith sin egen grundige
undersøgelse. Fra ham fik jeg hele historien, deriblandt underskrevne
skriftlige erklæringer og skitser.
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Kelly-Hopkinsville sagen forekommer fuldkommen absurd, hvis man
betragter den fuldstændig adskilt fra hele mønsteret i UFO-observationerne; i den grad går den på tværs af almindelig sund fornuft. Dette
sidste argument har imidlertid ikke vist sig at være en sikker rettesnor
i videnskabens historie indtil dato. Blue Books notater om denne hændelse er overfladiske, og kun en smule eller slet intet undersøgtes. Dog
står sagen i Blue Books samling som ”uidentificeret”. Og det er den mildest talt.
Ledwith udspurgte alle de syv voksne vidner og bad dem hver især
om at tegne en skitse af humanoiderne, som de huskede dem. Man fik
underskrevne erklæringer fra alle de voksne vidner. Ledwith lavede
derefter en tegning af humanoiderne på basis af alle skitserne, og den
blev underskrevet af vidnerne. Han var så venlig at overlade mig sine
optegnelser, inklusive de originale tegninger og notater og har givet mig
tilladelse til at gøre fuldt brug af dem.
Eftersom dette klassiske tilfælde er blevet behandlet andetsteds, vil
en kort sammenfatning være tilstrækkelig her: En ”konventionel” UFO
blev af kun et vidne set lande i et udtørret flodleje nær en gård, der bebos af familien Sutton. Dette vidne fortalte ved tilbagekomsten til gården om sin observation. Hans rapport blev omgående affærdiget, og han
blev lettere til grin. Mindre end en time senere blev husets beboere alarmeret af hundens voldsomme gøen ude på gårdspladsen. To af mændene
i huset gik til køkkendøren for at se, hvem det var, der kom. En lille
”lysende” mand med umådeligt store øjne og med armene strakt i vejret
over hovedet ”som om han blev holdt oppe af en røver”, nærmede sig
langsomt huset.
I denne del af landet vil folk, der lever under økonomiske og sociale
forhold som disse vidner ”skyde først og stille spørgsmål bagefter”. Og
det var netop, hvad de to Sutton mænd ifølge rapporten gjorde, den ene
med en kaliber 22 riffel og den anden med et haglgevær. Begge mændene skød, da ”UFOnauten” var ca. 6 meter fra huset; lyden var efter beskrivelsen ”præcis som om jeg havde skudt ind i en spand”. Den besøgende tumlede hurtigt omkuld og for derefter bort i mørket.
Straks efter kom en anden gæst til syne ved vinduet og blev øjeblikkelig beskudt gennem ruden. Skodden har stadig et minde (et kuglehul)
fra dette angreb på den indtrængende. Da de gik ud for at se, om de
havde dræbt den ubudne gæst, så de, der var bag den første mand, en
klolignende hånd række ned og røre ved hans hår, da han et øjeblik
standsede under et lille udhæng på taget. Skyderi igen, rettet mod skabningen på taget og mod en anden, man pludselig opdagede på en gren i
et træ i nærheden. Den sidstnævnte ramtes åbenbart direkte, men svævede ned til jorden (en manøvre, der blev gentaget senere) og tumlede
bort.
Intet syntes at gøre disse Kentucky-landmænd så modløse som disse
virkningsløse skydevåben, og snart var hele familien samlet i huset bag
aflaste døre. Af og til kom de besøgende igen til syne i vinduerne.
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Efter omkring tre timers forløb besluttede familien, at de havde fået
nok af denne ensidige belejring, og idet de åbenbart tog en hurtig beslutning, stuvede alle husets 11 beboere sig sammen i to biler og drog af
i retning mod byen og politiet. Det var kl. 23.00. Eftersom det kræver en
del at pakke 11 mennesker sammen i to biler sent om aftenen og suse
afsted de ca. 11 km til politistationen for at bede om hjælp, giver det en
slags begreb om den frygt, der må have grebet familien på det tidspunkt.
Da familien vendte tilbage, undersøgte politiet området med blinken
af lys og udfoldelse af voldsomt røre, men man fandt intet.
Efter at politiet var taget af sted, og alt igen var roligt og mørkt, kom
skabningerne igen ifølge alle vidnerne. Ledwiths udsagn 6) om, hvordan
man fik fat på beskrivelserne af de små væsener, er sagen vedkommende:
Da jeg kom derhen (til radiostationen) hilste alle mig med ordene,
”Har du ikke set de små grønne mænd endnu?” Jeg forhørte mig og fik en
svævende beretning om nattens hændelser. Da jeg kom i tanke om en
artikel i et tidsskrift, jeg havde læst fornylig, om den måde kunstnere fra
politiet rekonstruerer ansigtstræk efter vidners beskrivelse, besluttede
jeg at udrede tilfældet. Jeg havde engang gået på kunstskole og regnede
med, at jeg måske kunne få lavet nogle tegninger.
Jeg tog en af mændene fra radiostationen med mig for at have et vidne, som kunne se og lytte og overbevise sig om, at jeg ikke påvirkede eller stillede ledende spørgsmål til de mennesker, jeg interviewede.

På trods af begivenhederne den foregående nat var husets mænd
taget af sted til dagens gøremål, og var ikke hjemme. Kvinderne gik ind
på at lade sig interviewe.
Jeg påvirkede ikke kvinderne på nogen måde, mens billederne blev
tegnet. De var meget sikre på, hvad de havde set og ikke set; det var blot
at følge anvisningerne med hensyn til formen på ansigtet, øjnene, hænderne og legemet. Hvis jeg blot så meget som fremførte en formodning
om, hvordan et særligt træk kunne have set ud, rettede de mig hurtigt...
Det varede ikke længe, før ”fremtoningen” begyndte at tage form. Øjnene
var som underkopper, store og anbragt ca. femten cm fra hinanden; de
var halvvejs omme på siden af ansigtet... Selve hovedet var rundt og
fuldstændig skaldet... Vi gik videre til kroppen. Ingen var sikker på, om
der var en hals eller ikke, så vi udelod den. Ifølge kvinderne var kroppen
tynd med en formløs, lige figur... Armene var mærkelige; de var næsten
dobbelt så lange som benene... Hænderne var enorme og klodsede... Den
eneste del af ansigtet, som ingen kunne beskrive, var næsen... Jeg prøvede at skitsere en næse... men ingen var sikker, så vi fjernede den.

Efter at have tilbragt tre timer med at interviewe husets kvinder, fik
Ledwith og hans ledsager tilladelse til at vende tilbage om aftenen, når
mændene var kommet hjem. Det gjorde de, og kort efter kom mændene.
Da de kom hjem, ”holdt bilerne på rad og række 800 meter i begge ret145

ninger”. Da ”Lucky” Sutton, der indtog stillingen som husets overhoved, ankom til stedet, ”kom han ind i huset som en bjørn.”
Hans øjne faldt på bordet, hvor jeg havde anbragt min tegning. Uden
at sige et ord, satte han sig ned, ... så på den og sagde, ”Nej, ansigtet er
næsten rundt, det går ikke op i en spids.” Vi kom i gang med arbejdet på
mændenes tegning, idet vi brugte kvindernes som ledetråd og foretog de
forandringer, de tre mænd foreslog... Munden kunne diskuteres; Lucky
var sikker på, at der overhovedet ikke havde været en mund. Hvis der
havde været nogen, var det i hvert fald ikke meget mere end en lige streg
henover ansigtet. For at stille dem tilfreds, tegnede jeg en lige linje, højt
oppe fra øre til øre.
De syv mennesker havde givet mig næsten enslydende historier og næsten identiske billeder. Det ville være umuligt for så mange at give falske
udsagn og billeder, der stemte så godt overens, medmindre de først havde
talt sammen og besluttet, hvordan hvert træk (og alle begivenhederne)
skulle fremstilles; men tre af mændene var taget af sted meget tidligt om
morgenen til Evansville og havde ikke været hjemme hele dagen. Dette var
ikke en af den slags interviews, hvor den ene ser på den anden og siger
”Synes du også, de så sådan ud?” Nej, alle syv var sikre på, hvad de havde
set, og ingen af dem ville tilbagekalde deres beretning... selv ikke ved et
grundigt krydsforhør. Jeg bruger det ord ganske symbolsk, hvad Lucky
angår; man krydsforhører ikke lige netop en mand som Lucky Sutton.
... da rapporten spredtes uden for familien, blev den fordrejet på alle
måder; alle, som fortalte historien, syntes at tilføje sine egne ideer om,
hvordan skabningerne så ud. Af denne grund er jeg glad for, vi var så
tidligt på pletten. Vort morgeninterview var den første dækkende rapport
over alle nattens hændelser. Kvinderne var venlige og afslappede, og vi
blev ikke forstyrret. Sightseeing horderne var endnu ikke overvældende.
Om aftenen, da talte vi med mændene umiddelbart efter, de var kommet
hjem, og før de havde haft lejlighed til at diskutere det første interview
med de andre. Deres oprigtighed gjorde stort indtryk på mig, både mændenes og kvindernes…

Disse mennesker var ude for så megen ugunstig publicity og personlig forulempelse, at de snart nægtede at diskutere sagen med nogen
overhovedet, og det gjorde det vanskeligt at få arrangeret yderligere
møder. Imidlertid lykkedes det for en af de mest alvorligt arbejdende og
dygtige UFO-forskere, jeg har kendt, Isabel L. Davis fra New York City,
som rent privat tog en tur til Kelly, næsten et år senere for at foretage
efterforskning i sagen. Under indflydelse af hendes rolige, men beslutsomme personlighed overtaltes mange af de oprindelige vidner til i detaljer at gennemgå og diskutere hændelserne den 21.-22. august 1955.
Isabel Davis har nedskrevet en fuldstændig beretning om sit besøg,
et udmærket dokument, som er en udgivelse værd, og har været så venlig at forsyne mig med en kopi af sit manuskript, som i hovedtrækkene
fuldt ud støtter Ledwiths tidligere undersøgelser. Tilsammen giver disse beretninger os et billede af en i høj grad sælsom og efter almindelige
begreber fuldstændig uforklarlig hændelse.
146

Syv voksne og fire børn bevidnede hændelsens hovedtræk. Vidnerne
havde ingen ”status-uoverensstemmelse”, og denne teori, fremsat af D.
I. Warren7), kan ikke forklare denne observation, ligeså lidt som mange
andre. Warren hævder, at UFO-rapporter oftere kommer fra folk, hvis
økonomiske stilling ikke stemmer overens med deres intellektuelle evner og uddannelse: f. eks. en dårligt uddannet person, der indtager en
relativt høj økonomisk og social position eller omvendt.
Jeg ville ikke ofre så megen opmærksomhed på Kelly-Hopkinsville
sagen, hvis det ikke var, fordi jeg kender dem, der har undersøgt den
grundigst, Ledwith og Davis, godt, og især Ledwith, eftersom han arbejdede direkte under mig i næsten to år ved satellitsporingsprogrammet.
Der findes også en anden og endnu bedre årsag: ”humanoiderne”, er selv
en prototype, som har vist sig igen og igen gennem tiderne, helt tilbage til
myterne og legenderne fra mange kulturer, som Vallee så overbevisende
påpeger i Passport to Magonia. Det er højst usandsynligt, at Suttons,
”som ikke havde telefon, radio, fjernsyn, bøger eller ret mange møbler”,
kendte noget til UFOer og kunne have vidst noget om, at skabninger som
dem, de havde skitseret, var blevet beskrevet mange gange i fortiden. Ligheden med de ”små folk", beskrevet af mange kulturer, er slående.
Vi kan naturligvis ikke forsvare at slutte, at Kelly-skabningerne kun
stammede fra fantasien, eller på den anden side, at kilden til de gamle
legender er virkelige tilsynekomster af sådanne skabninger i fortiden,
eller at man så virkelige humanoider. Som i andre af hele UFO-fænomenets aspekter, behøves der langt mere forskning.
Familien Sutton var selv overbevist om, at de havde været ude for en
virkelig oplevelse; et reaktionsmønster, der er gennemgående. Lad Isabel Davis rapport understrege dette:
Endelig, familien holdt fast ved deres historie. Hårdnakket og vredt
påstod de, de sagde sandheden. Hverken voksne eller børn så meget som
antydede muligheden af en løgn eller forveksling - offentligt eller til
slægtninge; der var ikke spor af tilbagekaldelse.

Davis kommenterer endvidere fraværet af ”beskyttende rationalisering”, anvendt af UFO-observatører, som skønt de selv er personligt
overbevist, ønsker at bevare deres venners agtelse ved at sige sådan
noget som, ”Naturligvis må det have været en flyvemaskine... Jeg kunne
have taget fejl” - og ledsager deres ytringer med en forlegen latter eller
fnisen. Som hun beretter:
Suttons synes aldrig at have været fristet til at tilbagekalde historien
og atter vinde samfundets agtelse... Deres dyrt betalte vægring ved at vige
så meget som en tomme for skepsis beviser måske ikke noget om sandheden af deres historie, men den fortæller os i hvert fald noget om dem selv.

Det kan indskydes, at Kelly-sagen kun har et vidne til selve UFOen,
skønt 11 mennesker bevidnede humanoiderne. Det var således en nær147

observation med hensyn til humanoiderne snarere end til fartøjet. I
mange tilfælde blandt UFO-notaterne har man ifølge rapporten set humanoiderne klart, men kun set fartøjet et øjeblik. I Socorro, New Mexico sagen, var det modsatte naturligvis tilfældet. Zamora så kun besætningsmedlemmerne på afstand, men fartøjet på nært hold.
Jeg vil nu præsentere en ”kontaktberetning”, ikke fordi jeg accepterer den almindelige ”kontaktperson”, men fordi det ikke er en kontaktberetning i almindelig forstand: den har ingen pseudoreligiøse, UFOkultiske overtoner, ingen banale kosmiske budskaber med meget lidt
indhold. Desuden blev sagen meget grundigt undersøgt og emne for bogen The Interrupted Journey af John Fuller. Det er historien om Betty
og Barney Hill.
Jeg mener imidlertid ikke, den passer ind i mønsteret for nærobservationer af tredje klasse, så den bidrager ikke til prototypen for denne kategori. Jeg tager den med for på en måde at påvise kontrasten
mellem på den ene side denne, og på den anden side dels de sædvanlige
kontaktberetninger og dels de typiske nærobservationer af tredje klasse. Desuden er sagen velkendt for offentligheden, og skabte stor interesse.*) Betty og Barney Hill sagen - om det racemæssigt blandede New
Hampshire par, som under gentagne hypnotiske behandlinger af Boston
psykiateren Dr. Benjamin Simon, hver for sig berettede en historie om
en nærobservation af tredje klasse, hvor de blev ført ombord i et ”rumskib” - er en sag, der naturligt skabte umådelig interesse; da historien
findes i alle enkeltheder i Fullers bog, behøver vi her kun et kort resume. (Se bilag 1, CE-II-5).
På vej hjem fra en ferie i Canada ad en øde vej sent om natten opdagede Betty og Barney Hill en nedadgående UFO. Til sidst landede den
og spærrede vejen for deres videre fremfærd. Humanoider nærmede sig
parret.
Omkring to timer senere fandt Hills sig selv 55 km længere fremme
på deres rejse, men uden erindring om, hvad der var sket i de to timer.
Dette hukommelsestab blev ved med at plage dem og førte til fysiske og
mentale forstyrrelser, så de til sidst henvistes til Dr. Simon, hvis held
med helbredelser af hukommelsestab er velkendt.
Under gentagne hypnoser berettede de hver for sig, hvad der formodentligt skete. De to historier stemmer overens i mange detaljer, skønt
hverken Betty eller Barney vidste noget om, hvad den anden havde sagt
under hypnosen, før langt senere.
Under hypnosen fortalte de, at de hver for sig var blevet taget om
bord i fartøjet, behandlet vel af besætningsmedlemmer, noget lignende
som mennesker ville behandle forsøgsdyr, og derefter frigivet efter at
være indgivet den hypnotiske forestilling, at de ikke ville kunne huske
*) Som følge af Fullers bog og et sammendrag heraf bragt i et landsdækkende
ugeblad, er det en af de mest omtalte sager. I offentlige diskussioner er det
sjældent, jeg ikke modtager spørgsmål om dette tilfælde.
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noget om selve oplevelsen. Den måde, de blev frigivet på, bærer formodentligt ansvaret for hukommelsestabet, som øjensynligt først blev
brudt ved modhypnosen.
De medicinske eksperimenter omfattede indføringen af en nål i Betty
Hills navle og indsamling af negleafklip og afskrab af huden. En ”munter” del af hændelsen indtraf, da Barneys gebis fjernedes; forsøget på at
gøre det samme med Betty, som har sine egne tænder, faldt naturligvis
uheldigt ud.*)
Kort efter udgivelsen af Fullers bog, blev han og jeg inviteret til at
spise til middag sammen med Hills i Dr. Simons hjem uden for Boston.
Efter aftale med alle parter bragte Dr. Simon hr. og fru Hill i hypnotisk
trance og tillod mig at udspørge dem, mens de var under hypnose. Dette
viste sig at blive noget af en oplevelse for mig, for da Barney beskrev,
hvordan de førtes om bord i fartøjet, viste han tegn på følelsesmæssige
forstyrrelser, og Dr. Simon havde vanskeligt ved at holde ham i ro.
Det følelsesmæssige indhold af ægteparret Hills oplevelse kom igennem ”højt og tydeligt”, men alt taget i betragtning, var det oplysningsmæssige indhold af denne halvanden times lange forestilling minimalt.
En del af dette skyldtes uden tvivl min manglende erfaring i at udspørge mennesker under hypnose. Til tider talte både Betty og Barney
tøvende, med undtagelse af de følelsesmæssigt ladede øjeblikke. Direkte spørgsmål blev ofte besvaret famlende, hvilket undertiden mindede mig om vanskeligheden ved at få oplysninger fra personer, som er alvorligt syge; der var lange pauser. Imidlertid fik jeg ikke på noget tidspunkt det indtryk, at der var noget forsætligt forsøg på at undgå at give
informationer. Senere ved middagen var Hills livlige, charmerende og
snaksomme. Der var ikke tvivl om deres normalitet eller tilregnelighed.
Et par uddrag fra mit hypnoseforhør af dem vil illustrere både den følelsesmæssige oplevelses intensitet, som hypnosen afslørede, og personernes ganske åbenbare oprigtighed.
Dr. Simon: Godt, vi går nu tilbage i tid til slutningen af den tur til
Niagarafaldene, hvor De var på vej tilbage og havde oplevelsen med det
uidentificerede, flyvende objekt. Hvad føler De nu? Blev De ført om bord
eller blev De ikke?
Barney: Jeg føler, jeg blev ført om bord.
Dr. Simon: Blev De ført om bord?
Barney: Ja, jeg ønsker ikke at tro, jeg blev ført om bord, så jeg siger,
jeg føler det, fordi dette gør det lettere for mig at acceptere noget, jeg ikke
ønsker at acceptere som sket.
Dr. Simon: Hvad gør det lettere?
Barney: Når jeg siger, at jeg føler det.

*) Man kan forestille sig en lærd afhandling præsenteret på et videnskabeligt
møde på ”planet X”, hvori det beskrives, at deres ekspedition på jorden afslørede, at mandlige, sorte mennesker har tænder, der kan fjernes, mens hvide
kvinder har tænder, der ikke kan tages ud!
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Dr. Simon: Javel. Hvorfor er det ubehageligt for Dem?
Barney: Fordi det er sådan en underlig historie. Hvis en anden fortalte mig, at dette var sket for ham, ville jeg ikke tro ham, og jeg har meget
imod at blive beskyldt for noget, jeg ikke har gjort, når jeg ved, jeg ikke
har gjort det.
Dr. Simon: Hvad er det, De er blevet beskyldt for?
Barney: Hvis man ikke tror på, jeg har gjort et eller andet, og jeg ved,
jeg har gjort det.
Dr. Simon: Godt, men hvad nu, hvis De blot har optaget Bettys drøm?
Barney: Det ville være rart.
Dr. Simon: Ville. det være rart; kunne det være sandt?
Barney: Nej...
Barney (råbende): Jeg kunne ikke lide, de satte det på mig! Jeg kunne ikke lide, de rørte mig!
Dr. Simon: Rolig, rolig. De rører Dem ikke nu, de rører Dem slet ikke.
Vi vil lade det være.
Nu vil Dr. Hynek tale med Dem, og Mr. Fuller vil tale med Dem, og
De vil følge begge deres instruktioner, som om de var mine for denne ene
gangs skyld. De vil besvare alle de spørgsmål, der bliver stillet til Dem,
og følge alle instruktioner fra os alle tre, mens De er i denne trance. Men
derefter vil De kun reagere på mine.
Hynek: Barney, De husker alt klart, og jeg beder Dem fortælle mig,
hvad der skete; De har lige hørt beep-beep-beep lydene; jeg vil gerne have, De fortæller mig, hvordan det lød, og at De derefter begge genoplever
og fortæller mig, hvad der skete, da De kom kørende hen ad vejen.

Pludselig begynder Barney at fortælle, formodentligt på det sted,
hvor de møder humanoiderne:
Barney: Betty, det er derude - det er derude, Betty! Åh gud, det er
helt vanvittigt. Jeg kører over en bro - jeg er ikke på rute 3, Åh nej! Åh
nej! Åh nej! (Barney trækker vejret meget tungt). Åh nej, jeg kan ikke tro
det. Der er mænd på vejen. Jeg kan ikke tro det. Jeg vil ikke køre videre.
Den kan ikke være der. Det er månen.
Dr. Simon: Gå videre Barney. De husker alt klart - alt er klart.
Barney: Jeg er stået ud af vognen, og jeg går hen ad vejen ind i skoven. Der er et orange lysskær; der er noget der. Åh, Åh, hvis jeg blot havde haft mit gevær (i en ophidset, desperat tone). Vi går hen til rampen.
Jeg ville så gerne lange ud efter dem, men jeg kan ikke. Jeg ville så gerne slå ud, men jeg kan ikke. Mine følelser - jeg må slå ud - jeg må slå
ud! ... Mine fødder går af sig selv, og jeg er i en gang. Jeg vil ikke gå. Jeg
ved ikke, hvor Betty er. De gør mig intet ondt; jeg vil ikke slå, men jeg vil
slå, hvis de gør mig ondt på nogen måde. Jeg er følelsesløs. Jeg har ingen
følelse i mine fingre. Mine ben er følelsesløse. Jeg ligger på et bord!
Dr. Simon: Det er fint. De kan standse her. De ligger på bordet, men
De er rolig og afslappet, og De hviler nu, indtil jeg siger, ”Hør Barney”.
De kan ikke høre, hvad jeg siger et lille stykke tid. Betty, hvad sker der?
Betty: Vi kører - Barney træder på bremserne, de hviner, og han drejer meget skarpt til venstre. Jeg ved ikke, hvorfor han gør det. Vi kører
såmænd nok vild i skoven. Vi kører rundt i en kurve (pause). Barney
bliver ved med at prøve at starte vognen - den vil ikke starte. I skoven
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kommer de nu hen til os. Der er noget med den første mand, som kommer
hen til os. Nu bliver jeg bange, og jeg vil ud af vognen og løbe bort og
gemme mig i skoven...
Dr. Simon: Stop Betty, stop et øjeblik. De vil ikke kunne høre noget af
det, jeg siger.

Der er et mellemspil her, hvor Barney råber op på en meget forstyrret måde, og Dr. Simon arbejder meget hårdt med at berolige ham. Endelig vender han tilbage til Betty igen.
Dr. Simon: Betty, nu kan De høre mig.
Betty: Ja.
Dr. Simon: Gå videre.
Betty: Jeg vil åbne bildøren nu og se at komme ud og løbe bort og
gemme mig i skoven...
Hynek: Har De nogen sinde set noget, der bare lignede dette?
Betty: Nej.
Hynek: Skinnede månen på det? Kunne De se månen samtidigt?
Betty: Det var en meget månelys nat. Det var ikke helt så klart som
om dagen, men jeg kunne se. Den stod på jorden og der var ligesom en
rand rundt om kanten.
Hynek: Hvilede den på ben, eller stod den lige på jorden?
Betty: Kanten var en smule over jorden, og der var en rampe, der gik
ned.
Hynek: Hvor stor var den, Betty? Sammenlign den med noget, De
kender, Betty, i størrelse.
Betty: Jeg prøvede at tænke på det...
Hynek: Hvad med en jernbanevogn? Var den større end en jernbanevogn eller mindre end en jernbanevogn?
Betty: Jeg kan ikke forestille mig størrelsen af en jernbanevogn. Jeg
ville sige, hvis den landede her ude på gaden - lad mig se, den ville nå fra
det hjørne på forsiden af huset, og den ville nå hen til den anden side af
garagen.
Hynek: Hvad tænkte De på, da De kom nærmere og nærmere hen til
den?
Betty: At komme væk derfra, hvis jeg kunne.
Hynek: Og hvorfor kunne De ikke?
Betty: Det så ikke ud til, jeg kunne. Jeg - deres mand var ved siden af
mig. Alt, hvad jeg kunne sige var, ”Barney, Barney, vågn op”. Han spurgte mig, om hans navn var Barney. Jeg svarede ham ikke, fordi jeg ikke
syntes, det kom ham ved. Og da vi så kom til - jeg så denne - vidste jeg,
de ville have os til at gå ind i den. Jeg ville ikke derind. Jeg blev ved at
sige til dem, at jeg ikke ville derind - jeg vil ikke derind. Og han bad mig
gå videre, gå, at de bare ville tage nogle simple prøver. Så snart det var
overstået, kunne jeg gå tilbage til bilen.
Hynek: Fortalte de, hvor de kom fra?
Betty: Nej.
Hynek: Hvilke lyde lavede de?
Betty: Det var som - ord - det lød som ordlyde.
Hynek: Engelske ord?
Betty: Nej.
151

Hynek: Men De forstod dem?
Betty: Ja.
Hynek: Hvordan kan De forklare det?
Betty: Det var - alt jeg kan komme i tanke om er - som at lære fransk.
Hynek: Lære fransk?
Betty: Ja.
Hynek: Tror De, det var fransk?
Betty: Nej, men det var som at lære fransk. Når man hører det franske ord første gang, tænker man på det på engelsk.
Hynek: Jeg forstår. De hørte disse lyde i et andet sprog, og De forstod
dem, som om de var engelske, er det sådan?

Dr. Simon rørte ved Bettys hoved. ”Jeg berører Deres hoved nu, og
De vil hvile og slappe af, og De vil intet høre, før jeg berører Deres hoved igen,” sagde han. ”De vil intet høre mere. Barney, De kan høre mig
nu, De har det godt og er afslappet. De har fortalt mig, at De er gået ind
i fartøjet, ikke sandt?
Barney: Ja.
Dr. Simon: De har ført Dem ind, og de har lagt Dem på et bord.
Barney: Ja.
Dr. Simon: Og de talte til Dem, ikke sandt?
Barney: Ja.
Dr. Simon: Fortæl os, hvordan de tale; svar Dr. Hynek på det.
Hynek: Så De dem, Barney, åbne deres munde, og hvis de gjorde det,
hvor meget åbnede de dem?
Barney: Deres munde bevægede sig, og jeg kunne se dem.
Hynek: Prøv at fortælle mig, hvordan lydene var, eller om de ligner
noget kendt. Findes der et dyr, De kan komme i tanke om, som giver sådanne lyde fra sig?
Barney: Nej.
Hynek: Hvad lignede lydene? (Skælvende åh! åh! åh!-lyde kommer fra
Barney) .
Hynek: Hvad tænkte De om dem, eller tænkte De i det hele taget noget om dem?
Barney: Jeg tænkte, at hvis jeg blot kunne få mine næver op…
Hynek: Var det mens De lå på bordet?
Barney: Ja, jeg ville slås. Jeg vidste ikke, hvor Betty var, men hver
gang, jeg ville røre mig eller kæmpe, holdt dette skarpe lys i mit hoved
mig rolig.

Det forhold, at hovedparten af Hill-sagen kun afsløredes under hypnose, gør den atypisk. Den første del af den begynder som så mange andre - et lys på himlen, der bliver større og klarere, efterhånden som det
nærmer sig, landingen og den skræmmende oplevelse med mødet. Men
bortførelsen, de fysiske prøver og hele rækken af begivenheder, indtil de
fandt sig selv 55 km nede ad vejen to timer senere med fuldkomment
hukommelsestab med hensyn til disse to timer, er atypisk.
Hvis vi fuldstændig affærdiger den beretning, der kun afsløredes un
-der hypnosen, passer første del med mønsteret. Den atypiske del er
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ikke muligt at studere, undtagen som en atypisk begivenhed. Når og
hvis det bliver muligt at undersøge andre tilfælde af hypnotisk afsløring af nærobservationer (man husker, at Hills ventede flere år, før de
søgte behandling), vil vi blive i stand til at se, om de også danner et
mønster.
Hvad med humanoiderne selv? De ser ud til at falde i to størrelser,
store og små, med flest af de førstnævnte. Hopkinsville-humanoiderne
og mange af dem, der er omtalt i Passport to Magonia er i udseende beslægtet med de ”små folk” i legenderne og eventyrene - alfer, nisser
o.s.v. Store hoveder, spinkle fødder og sædvanligvis et hoved, der sidder direkte på skuldrene uden særligt tegn på hals, beskrives ofte. De
større humanoider er ifølge rapporterne af menneskelig størrelse eller
lidt større, og de er sædvanligvis meget velproportionerede. Undertiden
beskrives de som smukke. De mindre er i almindelighed efter fremstillingen omkring 105 cm høje.
Men dette er ikke stedet at forsøge en klassifikation af humanoiderne; læseren vil med fordel kunne læse Bowens Humanoids og Vallees
Passport to Magonia.
Hvad kan der til slut siges om nærobservationer af tredje klasse? De
afviger kun i definitionen fra andre nærobservationer ved den rapporterede tilstedeværelse af humanoider, og ved det faktum, at disse observationer ikke rapporteres så hyppigt af veluddannede og skolede
mennesker som andre nærobservationer. Spørgsmålet, om sådanne
mennesker ikke kommer ud for disse oplevelser, står naturligvis åbent;
medmindre de rapporterer sådanne hændelser, eksisterer de i praksis
ikke og kan i hvert fald ikke studeres.
Omstændighederne har været sådan, at jeg i mit arbejde i de sidste
20 år ikke er kommet i direkte kontakt med ret mange tilfælde i denne
kategori; stort set af den grund foretrækker jeg, for at gå efter mit eget
hoved, at basere UFO-problemet på prototyperne af de første 5 UFOkategorier: Nattelys, dagslysskiver, radar-visuelle og nærobservationer
af første og anden klasse. Jeg føler, jeg har et bedre greb om disse grupper på grund af mit arbejde med de forskellige rapportører af sager i
disse fem kategorier. Derfor må jeg overlade til læsernes egen vurdering, hvilken vægt han vil lægge på nærobservationer af tredje klasse
ved bedømmelsen af hele problemet, idet han altid må huske på, at humanoide-sagerne måske senere vil vise sig at være nøglen til hele problemet.
NOTER
1) Bowen, Charles, udg. Humanoids. Henry Regnery, Chicago; Val
lee, Jacques. Passport to Magonia, Henry Regnery, Chicago;
Bowen, Charles. Flying Saucer Review, London, i 1974 i sin tyvende årgang; Phenomenes Spatiaux, Paris; og Lumieres dans la
Nuit, Paris.
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2) UFO-landinger med og uden humanoider (bortset fra arene 1952,
1967, 1968 og 1969, hvorfra dele af Blue Books optegnelser ikke
er tilgængelige).

Landinger i USA
Landinger i USA med humanoider
Alle landinger (i hele verden)
Alle landinger med humanoider
(i hele verden)

Vallee
kataloget
190
65
546

Rapporteret
til Blue Book
48
12
-

223

-

3) Blue Books bedømmelse af landingstilfældene:
Alle
landinger
Utilstrækkelige data
8
Fup
4
Psykologisk
4
Upålidelige rapporter
1
Balloner
1
Ildebrande
1
Flyvemaskiner
2
Lys på jorden
2
Hallucinationer
1
Månen og Venus
1
Meteor
1
Fugle
1
Satellit
1
Uoverensstemmende oplysninger
1
Radarinversion
0
Uidentificeret
7
I alt
36

Landinger med
humanoider
1
2
2
1
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
1
2
12

4) Crutwell, Norman E. A Report on Papuan Unidentified Flying
Objects. Den anglikanske mission, Papua, New Guinea.
5) Sammesteds.
6) Ledwiths beretning er gengivet med hans tilladelse.
7) Dette henviser til en hypotese, foreslået af D. I. Warren, Science,
6. november 1970, siderne 599-603, med titlen ”Status Inconsistency Theory and Flying Saucer Sightings”, hvor han hævder, at
UFO-rapporter oftere kommer fra folk, hvis økonomiske stilling
ikke stemmer overens med deres intellektuelle evner og uddannelse, f. eks. en dårligt uddannet person, der indtager en relativt
høj økonomisk og social position eller omvendt. Se en analyse af
denne teori i tidsskriftet UFO-NYT, nr. 2, 1971. SUFOI, Skan
dinavisk UFO Information.
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III. del
Hvad gør vi nu?
INTRODUKTION: DEN USYNLIGE HÆR
Nu da De, min læser, har et, omend foreløbigt overblik, over UFOfænomenet og især over problemets data, vil De have fået et indtryk af,
og, formoder jeg, også beklage den måde, problemet er blevet behandlet
på i den sidste snes år eller mere. I dette afsnit skal vi først undersøge
den måde, luftvåbnet offentligt håndterede problemet, derefter den måde, hvorpå Condon-kommissionen ved universitetet i Colorado behandlede det. Endelig vil jeg foreslå en positiv måde at gribe problemet an på.
Efterhånden som man får kendskab til rigdommen af materiale på
dette felt og til den måde, man har behandlet det, føler man den samme
skuffelse, et menneske måske oplever, når det beskriver solnedgangens
farver for en blindfødt. Den blinde har ikke forsætligt påtaget sig sin
blindhed, men det kunne se ud til, at videnskabens verden har anbragt
bind for videnskabens øjne, dog ikke helt uden gode grunde. Den forvirring, der omgiver emnet, har været stor, og ”fadderskabet” har alt for
ofte været lagt i hænderne på personer, der var dårligt udrustet til at
vurdere og behandle det kritisk. Disse faktorer, samt ”skæret af vanvid” var tilstrækkeligt til at få de fleste videnskabsmænd til at undgå
UFO-emnet.
Et vigtigt første skridt til at fjerne videnskabens bind for øjnene har
efter min mening været erklæringen fra specialkommissionen fra det
amerikanske institut for aeronautik og astronautik (december 1968) og
offentliggørelsen af undersøgelser af UFO-sager i deres Journal of
Astronautics and Aeronautics. Disse tilkendegiver klart en udfordring
til den menneskelige nysgerrighed og således til videnskabsmanden,
skønt det ikke ligger klart, hvilken videnskabelig gren, det hører under.
For øjeblikket hører problemet udelukkende til hos fysikerne, sociologerne, psykologerne, samt hos forskerne af det okkulte.
Jeg har positive beviser fra personlig korrespondance og samtaler
med videnskabsmænd for, at deres interesse stiger, men at de stadig i
de fleste tilfælde vil være anonyme. Der findes virkelig en stadig voksende ”usynlig hær” af videnskabeligt og teknisk uddannede personer,
som er fængslet af UFO-fænomenet, og som, hvis de forsynes med lejlighed, tid og faciliteter, i høj grad er villige til at undersøge det alvorligt.
De repræsenterer en international gruppe, rede til at acceptere udfordringen: UFOer.
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11.
Luftvåbnet og UFOerne - blade fra Blue Book
DEPARTMENT OF THE AIR FORCE
HEADQUARTERS FOREIGN TECHNOLOGY DIVISION (AFSC)
WRIGHT-PATTERSON AIR FORCE BASE, OHIO 45433
OFFICE OF THE COMMANDER

4. september 1968

Dr. J. Allen Hynek
Dearborn Observatory
Northwestern University
Evanston, Illinois 60201

1. I de sidste par år har De offentligt kritiseret Project Blue Book for mangel på
videnskabelig vurdering af nogle rapporter om uidentificerede, flyvende objekter.
2. Jeg vil bede Dem i de næste tredive dage rette Deres bestræbelser mod at
definere de områder, hvor Project Blue Book for tiden står svagt videnskabeligt
set. Vær så venlig at indskrænke Deres afhandling til den videnskabelige metodik, der bør anvendes, og interesser Dem ikke for Air Force politik eller historie.
3. Deres anbefalinger må være præcise, detaljerede og praktiske. Deres rapport
må ligge på mit kontor senest den 1. oktober 1968.

Raymond S. Sleeper, oberst, USAF
øverstbefalende.

Ovennævnte brev markerede den første gang i min 20-årige forbindelse med luftvåbnet som videnskabelig rådgiver, hvor jeg officielt er
blevet bedt om kritik og råd angående videnskabelig metodik og dens
anvendelse over for UFO-problemet. Det er helt rigtigt, at jeg i nogen
tid før modtagelsen af ovennævnte brev havde kritiseret Blue Book i
stadig højere grad, men det havde øjensynlig hverken vakt offentlig opmærksomhed eller haft nogen virkning. Nu var opmærksomheden tydeligvis endelig blevet vakt.
Jeg var naturligvis glad for at få et officielt publikum, og jeg svarede
udtømmende (Se bilag 5). For at sætte mit svar i det rette perspektiv er
det nødvendigt kort at berette Blue Books historie og min forbindelse
dermed og klart at se den rolle både Pentagon og videnskaben ”på borgen” spillede ved dannelsen og udkrystalliseringen af Blue Books stilling til UFO-problemet. Det må bemærkes, at oberst Sleepers brev ikke
indbefattede anmodning om kommentarer vedrørende taktik. Denne
blev fortsat bestemt, som den hele tiden var blevet det, på et langt højere plan, gennem Pentagon-kanalerne.
Femten år tidligere havde det indflydelsesrige Robertson-panel1) efter omkring fem dages anstrengelser (14. til 18. januar 1953) frembragt
disse konklusioner og anbefalinger vedrørende holdning til problemet:
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(a) At det fremlagte bevismateriale vedrørende uidentificerede, fly
vende objekter ikke viser tegn på, at disse fænomener udgør en direkte
fysisk trussel mod den nationale sikkerhed. Vi er overbevist om, at der
ikke findes nogen rest af tilfælde, der kan tilskrives udenlandske opfindelser i stand til fjendtlige handlinger, og at der ikke eksisterer noget
bevis for, at der p.g.a. dette fænomen er behov for en revision af de nuværende, videnskabelige begreber.
(b) At den fortsatte understregning af ønsket om at rapportere disse
fænomener i disse farlige tider resulterer i en trussel mod forsvarssystemernes planmæssige funktion i vort land... Vi anfører som eksempler
blokering af kommunikationskanalerne med irrelevante rapporter, faren
for at blive sløvet ved gentagne, falske alarmeringer, så virkelige tegn på
fjendtlig virksomhed ignoreres, samt dannelsen af en sygelig, national
sindsstemning, hvor dygtig, fjendtlig propaganda kunne indpode hysterisk adfærd og skadelig mistillid til de lovformelige myndigheder.

Panelet anbefalede:
(a) At de nationale sikkerhedsorganisationer tager øjeblikkelige
skridt til at fjerne den specielle status, de uidentificerede, flyvende objekter har opnået og den aura af mystik, der desværre omgiver dem.
(b) At de nationale sikkerhedsorganisationer lægger an på efterret
ning, uddannelse og offentlig undervisning med henblik på at berede
forsvarsmateriellet og landets moral på omgående at opdage og yderst
effektivt at reagere over for virkelige tegn på fjendtlig hensigt eller virksomhed.

Det ser ud til, at panelets opmærksomhed stort set var rettet mod et
forsvars- og sikkerhedsproblem, snarere end mod et videnskabeligt problem. Det kunne på en måde forventes, eftersom mødet var blevet afholdt på foranledning, og deltagerne instrueret, af CIA. Den store
mængde ”uidentificerede” sager, der allerede dengang var i Blue Books
arkiver, blev hverken nævnt eller forsøgt forklaret. Eftersom sagerne
var blevet udvalgt for dem af Blue Book, som allerede havde udtalt sit
syn på UFO-emnet, er den forudfattede karakter af ”UFO-undersøgelsen” indlysende. August-panelets medlemmer var eksempler på
det gamle ord, ”Hvis du kan holde hovedet koldt, når alle andre taber
deres, har du ikke opfattet situationen”. Panelet fik ikke adgang til
mange af de virkeligt gådefulde sager.
På den tid, da panelet blev sammenkaldt, var Battelle Memorial Institute i Columbus, Ohio, beskæftiget med en statistisk undersøgelse
(som til sidst dukkede op som Blue Book Rapport nr. 14, et bemærkel
sesværdigt dokument, hvis man læser mellem linjerne), og i rette videnskabelige ånd påpegede*) forskerne fra Battelle, at der var en udpræget
mangel på pålidelige oplysninger, og at endog veldokumenterede rapporter udviste tvivlsomme punkter angående de eksakte data.
*) I et brev af 9. januar 1953, adresseret til kaptajn E. J. Ruppelt, Blue Books

første leder.
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De efterlyste flere data, før der blev truffet nogen bred politisk beslutning, og de antydede (skønt de var for diplomatiske til at sige det
rent ud), at hele Robertson-panelet var forhastet og sandsynligvis ikke
kunne komme nogen vegne. Robertson-panelet udførte dog noget: de
gjorde emnet UFOer videnskabeligt urespektabelt, og i de næste 20 år
havde man ikke så stor opmærksomhed rettet mod emnet, at man kunne erhverve sig oplysninger af den art, man behøvede for blot at fastslå
UFO-fænomenets natur. Luftvåbnets public relation på dette område
var hårrejsende, og offentligheden var overladt til selv at bedømme: om
luftvåbnets holdning var resultat af ”tilsløring” eller af forvirring og forkludring?
Luftvåbnet gjorde officielt deres entre på ”UFO-arenaen” den 22. januar 1948 som resultat af en udveksling af breve sidst i 1947 mellem
den øverstbefalende general for det, der dengang var hærens luftstyrker
og chefen for luftmaterielkommandoen, flyveteknisk efterretningskontor
(ATIC) på Wright-Patterson Air Force base i Dayton, Ohio.
Begivenhederne i sommeren 1947 havde været forvirrende: alt for
mange rapporter om mærkelige objekter set på himlen var blevet indsendt af tilsyneladende ansvarlige mennesker - piloter, der fløj i bjergene, politibetjente, fragtpiloter, militære observatører o.s.v. Med ansvar
for landets luftforsvar var luftvåbnet straks blevet foruroliget. Den første forklaring, man kom i tanke om, var naturligvis, at en fremmed
magt havde udviklet en ny og muligvis skæbnesvanger opfindelse, der
frembød en afgjort trussel mod USA's sikkerhed. Så forskrækkende dette end kunne forekomme, var det ikke desto mindre et begreb, som den
militære tanke umiddelbart kunne gribe, og som man følte, man kunne
mestre. Undersøgelser gennem efterretningsvæsenet af fremmed teknologi var lige luftvåbnets nummer. Og således fødtes ”Project Sign”, undertiden ukorrekt kaldet ”Project Saucer”. Dets stab gik i gang med kritisk at undersøge de første serier af rapporter, og meget kort tid derefter
blev jeg bedt om at kontrollere, hvor mange af rapporterne, der sandsynligvis havde astronomiske årsager.
Men de ”flyvende tallerkeners” rapporterede opførsel passede ikke
med det forventede mønster for en avanceret teknologis militære opfindelser, og kun en lille del kunne med sikkerhed tilskrives astronomiske
objekter eller begivenheder. Meningerne i Project Sign blev snart tydeligt delte: var det ”bare” fremmed teknologi eller virkelig fremmed teknologi? Fartøjer ude fra rummet? En offentlig psykose? En grille avlet af
efterkrigstidsnerver?
Opdelingen blev skarpere, efterhånden som det blev stadigt tydeligere, at forklaringen med den ”almindelige” fremmede teknologi var
uholdbar. En ”forklaringskløft” var opstået. Enten måtte hele fænomenet være ”psykologisk” (et udtryk, der ofte brugtes i mangel af en overbevisende forklaring), eller også var der noget bag fænomenet, som ingen ønskede at indrømme. Når tanken pludselig konfronteres med
”kendsgerninger”, som afgjort er ubehagelige, og som ikke er til at til158

passe i det almindeligt kendte verdensbillede, prøver man med en afsindig kraftanstrengelse at udfylde svælget følelsesmæssigt hellere end
intellektuelt (hvilket ville kræve en ærlig indrømmelse af vor videns
utilstrækkelighed). Fanatiske anstrengelser sættes i gang enten for at
udtænke en ad hoc forklaring for at ”redde fænomenet” eller for at bringe oplysningerne i miskredit. Når vi stilles over for en situation, der
ligger over ”tærsklen for, hvad vi kan godtage”, synes der at være en
indbygget mental censor, der tilstræber at blokere eller gå udenom et
fænomen, der er ”for besynderligt” og søge tilflugt i det kendte.
Videnskabens historie er fuld af ”bortforklaringer” i den hensigt at bevare status quo. Opdagelsen af fossiler af uddøde arter, der pegede kraftigt mod begrebet biologisk udvikling, mødtes med mange veludtænkte
forsøg på at ødelægge de ”fossil-fingre”, der pegede umiskendeligt mod
Darwins udviklingslære. Der fremkom også mange tilpassede forklaringer, før kendsgerningerne endeligt krævede accept af teorien om blodcirkulation, den heliocentriske hypotese, hypnose, meteoritter, sygdomsfremkaldende bakterier og mange andre fænomener, som accepteres i dag.
I 1948 stod Project Sign over for et større forklaringssvælg, og de
søgte hjælp hos deres videnskabelige rådgivere, både i luftvåbnet og hos
videnskaben. Deres reaktion var den forventede, den man havde været
ude for gennem århundreder: ”Det kan ikke være sådan; derfor er det
ikke sådan”. Forklaringssvælget var langt på den anden side af tærsklen for, hvad der kunne godtages, så den forventede vægring mod at
”måle og veje”, videnskabens almindeligt accepterede ægthedsstempel,
trådte i forgrunden.
For at yde videnskaben retfærdighed må det understreges, at tilgængelige data blev dårligt præsenteret og var blandet med anselige mængder vrøvl - stupide rapporter, uvidende menneskers forvekslinger af Venus og meteorer - alle følelsesmæssigt ladede.
Ved mit begrænsede hverv hos Project Sign (blot at frasortere rapporter, der kunne tilskrives astronomiske stimuli), fik jeg snart øje på
tilfælde, der umiddelbart set var enestående udfordringer for videnskaben. Men kunne de betragtes som sådanne? Det stod klart for mig, at
det mystiske på grund af knapheden på sikre videnskabelige data i rapporterne meget let kunne forsvinde, hvis sådanne rapporter blev ordentligt fulgt op og undersøgt. Problemet med manglen på ordentlig
undersøgelse var til stede fra starten.
Som nybegynder i videnskabens rækker på det tidspunkt og uden
lyst til at blive martyr eller gøre mig selv til grin på grundlag af mangelfulde data, besluttede jeg at forholde mig neutral og lade fænomenet
bevise eller modbevise sig selv. Ledende rådgivere for Pentagon havde
vist almindelig foragt over for problemet om de flyvende tallerkener, og
jeg måtte indrømme over for mig selv, at skønt oplysningerne var udfordrende, var det langt fra muligt at drage videnskabelige konklusioner
på basis heraf. Det var ikke før flere år senere, da data - af lignende
natur fortsat strømmede ind, ikke alene fra USA, men også fra mange
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andre lande, at jeg følte, fænomenet virkelig fandtes: der var for mange
hændelser, der ikke kunne forklares på ”almindelig” måde.
Pentagons officielle holdning dikteredes stort set af videnskaben.
Når alt kom til alt, ønsker ikke engang en generalmajor at blive leet ud
af højt placerede medlemmer i det videnskabelige hierarki. Et eksempel
var naturligvis Harvard astronomen, professor Dr. Menzel, som nærede
en tilsyneladende tvangsneurotisk interesse for spørgsmålet om de flyvende tallerkener, selv om dette emne lå langt fra hans videnskabelige
felt. Han proklamerede højlydt, at UFOerne var nonsens og forfægtede
især ”luftspejlingsteorien” for de flyvende tallerkener. Han tilskrev luftspejlingerne egenskaber, og UFOer luftspejlingsegenskaber, som siden
har vist sig at være komplet uholdbare, hvilket selv luftvåbnet har påvist.2)
Men vi må ikke udpege Dr. Menzel som den eneste, der lå under for
bortforklaringsepidemien, skønt han utvivlsomt havde indflydelse på
Pentagons officielle ”videnskabelige” holdning. Næsten alle videnskabsmænd gjorde kort proces med problemet, og nogle havde stor glæde af at
belære det uvidende folk. En hel del af den videnskabelige forhånelse
var velbegrundet. Der var en masse af rapporterne, der hvilede på fejltagelser, og de vanvittiges arme lå altid på lur lige rundt om hjørnet
eller præsenterede sig gennem flyvende tallerken-kultur og pseudoreligiøse småskrifter og erklæringer.
Jeg tilstår, jeg har haft stor fornøjelse af at bidrage til ”tilintetgørelsen” af sådanne grupper eller af vildledte og letbevægelige UFO-rapportører. Det var f. eks. tilfredsstillende at kunne fastslå, at en rapport
om et ”moderskib og fire ledsagere” uden tvivl opstod ved observation af
planeten Jupiter og dens fire største måner gennem et lille teleskop, og
at bevise, at det, som en kvinde kaldte et ”rumskib med halelys”, ikke
var andet end et lysende meteor.
Men de 237 originale Project Sign rapporter var ikke overbevisende
og støttede ikke teorien om ”de besøgende fra rummet”. Da jeg kikkede
disse sager igennem igen i 1970, kunne jeg se deres udpræget ringe kvalitet. Rapporterne fra 1950'erne og fra 1966 og 67 lå langt højere både i
besynderlighedsgrad og i bedømmelsen af vidnernes karakter. I 19471948 var der faktisk ikke ret meget spændende. Der var ganske vist
nogle rapporter, der, hvis de blev taget omtrent for pålydende, overhovedet ikke passede med nogen normal, fysisk forklaring, men selv disse
var ringe, fordi de var blevet utilstrækkeligt undersøgt; mange afgørende oplysninger manglede. Blandt de første 237 UFO-tilfælde var der
ingen nærobservationer, der kom i nærheden af den kvalitet i detaljerne, der findes i de nyere rapporter i denne kategori, og der var kun et
par enkelte (ringe) radarrapporter. Blandt de gådefulde Project Sign
tilfælde var den overvejende del dagslysskiver, og der var kun nogle få
bemærkelsesværdige nattelys-sager.
Hvis jeg i dag blev præsenteret udelukkende for de oplysninger, der
fandtes i de første Air Force tilfælde uden at kende det mønster i UFO.
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rapporterne, der senere kom til syne over hele verden, ville jeg stadig
komme til samme konklusion som i 1949: der findes et antal virkelig
gådefulde rapporter, hvor der er for få oplysninger til, at man kan basere nogen endelig konklusion herpå. Men jeg ville dog gentage min slutning fra 1953: emnet fortjener yderligere videnskabelig undersøgelse.
For at yde luftvåbnet fuld retfærdighed må vi huske, at selv om det
med rette er blevet bebrejdet sin behandling af UFOerne, så var opgaven, særlig i 1949, ikke videnskabelig, men forsvarsmæssig. Luftvåbnets ansvar var forbi, når de havde påvist, at UFO-fænomenet ikke viste noget øjeblikkeligt tegn på at være fjendtligt og ikke udgjorde nogen
trussel mod vor nationale sikkerhed.
Hvis luftvåbnet på det tidspunkt havde overgivet problemet til en
anerkendt og veletableret, profitfri, videnskabelig organisation, kunne
UFO-problemets historie meget vel være blevet en helt anden. En lille,
videnskabelig arbejdsstyrke af personer med forståelse for grundproblemerne, der løbende kunne offentliggøre deres fund i anerkendte blade
fra tid til anden, ville have været tilstrækkeligt.
I stedet gik luftvåbnet en anden vej. Da Pentagon nu en gang havde
anlagt en fast UFO-politik og havde forkastet den historiske ”Situationsbedømmelse” (som en gruppe inden for Project Sign gennem kanalerne havde sendt helt til tops), hvori det konkluderedes, at flyvende tallerken rapporter gav bevis for ujordisk intelligens, gik luftvåbnet ind i en
lang periode med uheldige, amatøragtige oplysninger til offentligheden.
Udsendelsen af propaganda og oplysende pjecer, som ofte var uovervejede og selvmodsigende, indvarslede en æra med forvirring fra 1950-1970.
Insisteringen på myndighedernes hemmeligholdelse og hyppig ”klassifikation” af dokumenter behøvedes næppe, eftersom Pentagon havde erklæret, at problemet faktisk ikke eksisterede.
Luftvåbnets rolle under forløbet af denne æra var både vigtig og gådefuld. Den var vigtig, fordi verden (specielt andre regeringer, hvis kontorer også modtog UFO-rapporter), havde opmærksomheden rettet mod
U.S. Air Force. Når jeg spurgte om, hvad man havde foretaget sig i disse
lande med UFO-problemet, sagde man mig ved mange lejligheder, at
når USA med alle sine økonomiske midler og hjælpemidler tog sig af
problemet, hvad skulle andre lande så kunne gøre herudover med deres
begrænsede hjælpemidler? De ville vente på resultatet af den amerikanske undersøgelse.
Den var gådefuld på grund af det indlysende spørgsmål: hvis der
overhovedet ikke var noget om UFO-fænomenet andet end fejlfortolkninger, svindel o. lign., hvorfor så fortsætte med et UFO-program?
Hvorfor antage en forvirrende og vildledende holdning i sin information
over for offentligheden, en holdning som ved mange lejligheder var en
forhånelse mod kompetente menneskers intelligens? Nogle af Blue
Books bedømmelser af alvorlige rapporter var ofte så gennemskuelige og
irrelevante, at de senere måtte tilbagekaldes. Var det hele et røgtæppe,
et sløringsforsøg, hvor Project Blue Book var en facade ud mod publi161

kum, mens det virkelige arbejde og oplysningerne blev bearbejdet af en
anden organisation?
Havde man på et tidligt tidspunkt taget initiativ til en løbende, videnskabelig kommission eller institution, ville man have fået både videnskabelig respekt for emnet og et værdigt billede af luftvåbnet på dette felt. Offentligheden kunne gennem ikke-sensationslystne kanaler være blevet gjort bekendt med, hvad der var gådefuldt og endnu ukendt,
hvilke rapporter, der bevisligt havde vist sig at være resultat af fejltagelser, svindel o.s.v. Eftersom folk ikke længere behøvede at frygte latterliggørelse, ville man have sikret sig deres hjælp og interesse. Man
kunne måske så have afgjort, om der var noget ”signal” i ”støjen”; om
der i de globale UFO-rapporter var noget virkeligt nyt, empirisk materiale. En ikke-militær, videnskabelig kommission, der arbejdede på værdig måde, ville sandsynligvis have kunnet samarbejde med internationale, videnskabelige grupper. Det var en fejl fra starten at indhylle emnet i en sky af militær science-fiction, en fejl, der blev yderligere kompliceret ved tilsyneladende tvetydighed i de officielle udtalelser. Hvis den
roligt arbejdende, videnskabelige gruppe efter grundigt studium havde
afsløret, at der ikke var tegn pa ”videnskabelig gevinst” i rapporterne,
ville dette være blevet almindeligt accepteret, selvfølgelig med undtagelse af kultisterne og tossehovederne. Omvendt kunne man have indledt
detaljerede studier og forskning i dybden, hvis der havde været sådanne
tegn.
Den kurs, der blev fulgt, var en ganske anden. Project Sign startede
med en 2A prioritet, hvor 1A er den højeste. Kort efter jeg var blevet
rådgiver for projektet, fandt jeg ud af, at der havde været indre splid fra
starten. Der havde været dem, som holdt fast på, at flyvende tallerkener var russiske opfindelser; andre mente, at de var ude fra rummet,
og andre igen mente naturligvis, emnet var det rene vrøvl.
Ved min ansættelse blev jeg bedt om at arbejde fuldstændig uafhængigt af de andre rådgivere og Project Sign medlemmer. Denne adskillelse skulle tilsyneladende sikre, at jeg ville blive ved med at være fordomsfri. Min endelige rapport, samlet med Mrs. Charles Summersons
dygtige assistance, udkom efter at Project Sign noget mystisk var blevet
omdannet til Project Grudge den 11. februar 1949. Jeg mærkede ikke
noget til forandringen, fortsatte kun at gøre mit bedste for at finde logiske, astronomiske forklaringer for så mange af de 237 rapporter som
muligt. Forandringen til Project Grudge markerede overgangen til den
strenge, affejende holdning til UFO-problemet. Nu fik oplysningerne
over for offentligheden om specielle UFO-sager kun meget lidt at gøre
med de faktiske forhold i sagerne. Hvis en sag indeholdt blot nogle af de
elementer, der har mulig tilknytning til en flyvemaskine, en ballon
o.s.v. blev det automatisk til et sådant objekt i pressemeddelelsen.
Kaptajn Ruppelt skrev i sin omtale af disse ”afvisninger”, der efter
sigende var en del af et forsætligt røgtæppe, som skulle tilsløre kendsgerningerne ved at skabe forvirring. ”Dette er ikke sandt; det skyldtes
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blot manglende samarbejde. Men havde Air Force prøvet at skjule noget
med forvirring, kunne de ikke have gjort det bedre.” 3) Som eksempel
herpå citerer Ruppelt fra en Pentagon nyhedsoversigt, der tilkendegav,
at flyvende tallerkener var (a) brudstykker af meteorer, hvis krystaller
kaster solens lys tilbage, (b) solskin på lavthængende skyer og (c) hagl,
der flades ud og svæver. Ruppelt havde ret, da han sagde, ”Problemet
blev grebet an med organiseret forvirring”. Troen på luftvåbnets evne
eller vilje til at tage problemet op aftog allerede i 1949. Ruppelt har karakteriseret denne periode aldeles udmærket i sin Report on Unidentified Flying Objects. Denne bog burde sandelig læses af alle, der er al
vorligt interesseret i dette emnes historie. Ved mine kontakter med ham
fandt jeg ham oprigtig og dybt interesseret i hele fænomenet.
Overgangen fra Project Sign til Project Grudge kom før min rapport
blev udfærdiget, og omkring den tid, jeg afleverede min rapport, var klimaet for enhver alvorlig undersøgelse af flyvende tallerkener blevet
yderst køligt. ”Denne drastiske ændring i den officielle holdning,” skrev
Ruppelt, ”er lige så vanskelig at forklare, som den var vanskelig at tro
på for mange af de mennesker, som vidste, hvad der fandt sted inden for
Project Sign.”4) Han skrev også: ”Denne periode med ’mentalitets
ændring’ bekymrede mig. Her besluttede nogle mennesker, at der ikke
var noget om denne UFO-sag lige på det tidspunkt, hvor rapporterne så
ud til at blive bedre. Efter hvad jeg kan se, burde en mentalitetsændring snarere være gået den anden vej... ”5)
Jeg kan fuldt ud støtte denne anskuelse. De tidligste rapporter, især
dem, jeg først studerede i Project Sign, var af langt ringere kvalitet end
dem, der begyndte at komme senere. Nogle af dem var begrænset til et
par snese ord uden de nødvendige detaljer til en ordentlig bedømmelse.
Ruppelt tilskriver forandringen i holdningen det faktum, at militæret
ønskede svar, ikke mysterier. ”Tidligere, når der indløb en interessant
rapport”, skriver han, ”og de ønskede et svar, så fik de kun et: ’Det er
måske virkeligt, men vi kan ikke bevise det.’ Nu blev sådan en forespørgsel kvikt besvaret med, ’det var en ballon", og alle fik en ekstra fjer
i hatten hele vejen fra ATIC op til Pentagon. Og alle var lykkelige.” 6)
Ruppelt beskrev perioden efter starten af Project Grudge som den
”mørke tidsalder”. Nye folk i stedet for det erfarne personale fra Project
Sign, cementerede og anvendte luftvåbenmottoet: ”Det kan ikke være
sådan; derfor er det ikke sådan.” Ruppelt siger, ”Alt bedømtes ud fra
den forudsætning, at UFOerne ikke kunne eksistere” 7), og ”Gode UFO
rapporter kom fortsat ind med en fart af omkring ti om måneden, men
de blev hverken verificeret eller undersøgt. De fleste af dem blev kasseret.”8)
I de følgende år, mens jeg var Project Blue Books rådgiver, blev ingen
rapport, der kom ind gennem officielle militære kanaler, kasseret, men
der blev kun gjort de mest overfladiske forsøg på at iværksætte nogen
form for seriøs undersøgelse. Dette var specielt tilfældet med de særligt
gådefulde, usædvanlige sager. Disse blev som regel stemplet ”uidentifi163

ceret” og lagt til side. Målet var nået: UFOerne var blevet identificeret
som ”uidentificerede”.
I april 1949, efter at jeg havde indleveret min rapport og kort tid efter Project Grudges oprettelse, blev jeg fuldstændig skilt fra kontoret i
Dayton. Jeg vidste derfor ikke før senere, hvad der gik for sig i den
”mørke tidsalder”.
Min rapport løb op på over 300 sider, hvoraf mange var næsten blanke, for alt, hvad siden indeholdt, var erklæringen ”Der findes ingen
astronomisk forklaring på denne rapport”. Jeg havde gjort min pligt.
Undertiden vovede jeg mig videre: ”Vi kan gætte på, at der observeredes
en klynge balloner (apparatur til aflæsning af kosmisk stråling), hvis
bevægelser blot afspejlede flyvemaskinens bevægelser.”
I indledningen til rapporten skrev jeg, ”Blandt folk i almindelighed
synes to holdninger over for de flyvende tallerkener at være fremherskende: et, at alle observationer er misforståelser eller bedrag, og to, ”at
der må være noget om det”. Fra begyndelsen har jeg gjort forsøg på at
betragte hver rapport… som en ærlig beretning fra observatøren og ikke
at skele til nogen af de to holdninger.”
Jeg bemærkede, hvad der dengang som senere plagede UFO-kontoret: manglen på oplysninger og på vilje til at få fat på flere. ”Næsten alle
oplysningerne i denne 300-siders rapport er ufuldstændige og unøjagtige
og nogle er tydeligt selvmodsigende. Derfor har det indlysende nok været umuligt at nå til bestemte, videnskabelige konklusioner. De fleste
konklusioner fremsættes som udtryk for sandsynlighed, og graden af
denne diskuteres i de individuelle rapporter.”
Omkring to måneder tidligere erklærede Project Sign i en hemmelig
rapport, som jeg ikke så før flere år senere:
Der findes endnu intet endeligt bevis for eller imod den virkelige eksistens af uidentificerede, flyvende objekter som nye og ukendte former for
luftfartøjer. Et begrænset antal af hændelserne er blevet identificeret
som kendte objekter.
På basis af den mulighed, at objekterne faktisk er uidentificerede og
ukonventionelle typer af luftfartøjer, foretages en teknisk analyse af nogle af rapporterne for at konstatere den aerodynamik, fremdrift og styremekanisme, der måtte være nødvendig for, at et objekt kunne opføre sig
som beskrevet i rapporterne. De iagttagne objekter er inddelt i fire grupper efter deres form:
1. Flyvende skiver, d.v.s. luftfartøjer, der er meget flade i forhold til
bredden/længden.
2. Torpedo- eller cigarformede legemer uden vinger eller finner synlige under flugten.
3. Runde eller ballonformede objekter.
4. Kugler af lys.
De første tre grupper er i stand til at flyve på aerodynamisk eller aerostatisk måde og kan drives frem af metoder, som er velkendte for aeronautiske konstruktører.
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Selv i 1949 passede UFOerne ind i de samme mønstre, som holdt sig
de påfølgende år.
”Frustrationsbarrieren” fortsatte. Intet virkeligt forsøg blev nogen
sinde gjort på at samle alle de data, der var tilgængelige. Forskerne fra
luftvåbnet havde ikke fundet det umagen værd at samle det op, der lå
der. I mange tilfælde har jeg, ved at starte med blot en kort notits på
bagsiden af en lille bys avis, været i stand til med observatørernes tålmodige hjælp at rekonstruere en sammenhængende beretning om de
rapporterede begivenheder, og sædvanligvis har jeg fundet de involverede personer fuldt samarbejdsvillige, når først de følte sig sikret mod latterliggørelse og ugunstig publicity. Blue Books samling er fuld af tilfælde mærket ”utilstrækkelige oplysninger”, hvor der rettelig skulle have
stået ”utilstrækkelig efterforskning”.
Det blev mig lysende klart, efterhånden som årene gik, at intet Blue
Book tilfælde nogen sinde havde fået ”FBI behandlingen” det vil sige,
intet tilfælde var fulgt op, indtil man havde fået fat på enhver mulig
nøgle til en løsning eller hver lille stump af bevismateriale, som det er
standardproceduren i sager med kidnapning, narkotikahandel og bankrøvener.
Blue Book indtog den stik modsatte holdning. Når en sag så ud til at
have en sandsynlig misfortolkningsforklaring (og derfor skulle have været udelukket fra videre bestræbelser rent UFO-undersøgelsesmæssigt),
sparede Blue Book ikke på anstrengelserne; de telefonerede, udspurgte
o.s.v. for at afsløre det som en planet, en optankningsmanøvre eller en
anden naturlig hændelse. Således satte de hundene til at fange simple
hønsetyve, men ignorerede det muligvis langt vigtigere større bytte.
Havde man til de mange hundrede Blue Book sager, der nu står som
”uidentificeret”, haft en videnskabeligt uddannet og samvittighedsfuld
forsker med mulighed for øjeblikkelig reaktion (øjeblikkelig rejsemulighed til stedet for den rapporterede begivenhed inden for 24 timer), kunne man have samlet langt flere oplysninger. Den virkelige besynderligheds- og sandsynlighedsgrad for hvert tilfælde kunne have været afgjort med rimelig sikkerhed. Jeg har gjort flere forsøg, herunder over for
underkomiteer inden for kongressen, på at få muliggjort et sådant reaktions-beredskab - men til ingen nytte.
Ofte interesserede Blue Book sig ikke for at foretage undersøgelser,
før UFO-hændelsen havde vakt røre i pressen (sagen fra Portage amt var
et godt eksempel herpå), eller før der kom en forespørgsel fra et kongresmedlem, hvis en af hans vælgere mente, han ikke var blevet behandlet,
ordentligt af Blue Book. Intet kunne forårsage en mere øjeblikkelig og
afsindig reaktion fra Blue Books side, end en forespørgsel fra kongressen. Så blev bestræbelserne midlertidigt rettet mod at sammensætte et
hurtigt, men tilfredsstillende svar, snarere end mod et seriøst studium af
sagen. Jeg så ofte, hvordan Blue Books eneste mål var at ”ryste kongresmedlemmet af sig” ved at konstruere en eller anden mulig forklaring,
snarere end at bestræbe sig på en videnskabelig undersøgelse.
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Således ændredes programmet ikke gennem årene. Rapporter kom
ind og blev rent rutinemæssigt behandlet, altid med den formodning, at
de kom fra uvidende mennesker, ude af stand til at identificere fuldstændigt naturlige hændelser. Når det rigtigt kneb, anvendtes etiketten
”uidentificeret”, men her endte undersøgelsesbestræbelserne. Det formodedes stiltiende, at selv, hvis man havde gjort sig udtømmende anstrengelser for at identificere kilden til rapporten, ville det alligevel ikke være lykkedes. Hvorfor skulle man dog så spilde grundigt arbejde på sådan
et uidentificeret fænomen?
Gennem årene forblev procentdelen Uidentificerede stort set den
samme. Tabel 1 dækker de første 237 UFO-rapporter luftvåbnet modtog; den viser, at omkring 20 pct. af disse svarede til den nuværende
definition på UFOer, altså de satte eksperterne til vægs. Tyve år senere
var Condon-kommissionen, ved brug af en formodentlig bedre rapportsamling og flere videnskabsmænd, ude af stand til at finde en løsning på
mere end 25 pct. af de tilfælde, de undersøgte. Gennem årene synes der
at have været en hårdnakket, stædig rest af ”utrolige rapporter fra troværdige mennesker”.

Tabel 1
Vurdering af J. Allen Hynek i 1948-1949 af de første 237 UFOrapporter Air Force modtog
Antal hændelser Omtrentlig pct.
1. Astronomiske fænomener
a. Stor sandsynlighed4218
b. Nogen eller ringe sandsynlighed3314
2. lkke-astronomiske, men eventuelt
andre forklaringer.
a. Balloner eller flyvemaskiner
b. Raketter, søgelys eller faldende legemer
c. Diverse (reflekser, lysstriber i morgenrøden, fugle o.s.v.)135
3. lkke-astronomiske uden øjensynlig
forklaring.
a. Mangel på bevismateriale
hindrer en forklaring
b. Det tilgængelige bevismateriale
giver ingen forklaring
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42
33

18
14

75

32

48
23

20
10

13

5

84

35

40

13

48

20

78

33

Den 7. oktober 1968 sendte jeg mit svar til oberst Sleeper.
Jeg stiler min rapport direkte til Dem, for som De vil se, ville al videre
personlig kontakt blive højst pinlig for alle involverede parter, hvis Blue
Books nuværende stab skulle læse den... Det kan måske interessere Dem
at høre, at i alle mine 20 år som rådgiver, er De den første leder, som har
bedt mig om en vurdering af Blue Book. Jeg ville med glæde have udtalt
mig tidligere, men ved de lejligheder, hvor jeg har forsøgt at give råd om
fremgangsmåder og metodik... er jeg høfligt, men bestemt blevet mindet...
om min plads inden for organisationen.
Det er mit store håb, at jeg langt om længe... får lov at hjælpe med til
at omdanne Blue Book til det offentligheden og den videnskabelige verden har fået at vide, den er... en undersøgelsesorganisation, der er helliget landets forsvar, men som også udfører et godt, videnskabeligt job...
Det er på tide, at Blue Book ikke længere af vittige hoveder kan kaldes
”Selskabet til forklaring af det uudforskede”.
De har valgt at referere til ”produktudviklings”-metoder. Skønt dette
er en betegnelse, videnskabsmanden sjældent anvender, mener jeg, den
er godt valgt i den forstand, at det er praktisk at tænke over, hvad Blue
Book produktet er, hvem konsumenten… er, hvordan produktet er ”emballeret”, hvordan produktets ”image” er, og hvordan vi skal forbedre
produktet.
De har tilkendegivet, at jeg ikke skal interessere mig for Blue Books
historie; imidlertid... er 1960 høringerne i Washington denne rapport
vedkommende. Mine anbefalinger på det tidspunkt for forandringer i
Blue Book blev billiget af Smart-kommissionen, men aldrig støttet finansielt (skønt det blev lovet), så mine bestræbelser løb ud i sandet.
Eftersom min rapport er temmelig lang, vil jeg indlede med en række
sammendrag af de omtalte punkter og de givne anbefalinger.
SAMMENDRAG
A. Det konkluderes, at ingen af Blue Books to opgaver (AFR 80-17), (1) at
afgøre, om UFOerne er en mulig trussel mod De forenede Stater og (2) at
anvende de videnskabelige og tekniske oplysninger, man har udvundet
fra et studium af UFO-rapporter, bliver forsvarligt udført.
B. Blue Books stab er både i antal og videnskabelig uddannelse højst utilstrækkelig til at udføre de opgaver, de tildeles under AFR 80-17.
C. Blue Book lider rent internt ved at være et lukket system, der er faldet
som offer for en lukket arbejdsform. Der har faktisk ikke været nogen
videnskabelig dialog mellem Blue Book og den videnskabelige verden
udenfor. Luftvåbnets omfattende, videnskabelige faciliteter er blevet anvendt i fuldstændig utilstrækkeligt omfang ved udførelsen af Blue Books
opgaver. De fortrinlige talenter og faciliteter inden for f. eks. AFCRL (Air
Force Cambridge Research Laboratories) og AFOSR (Air Force Office of
Scientific Resarch) har sjældent været taget i brug. Manglen på videnskabelig dialog mellem medlemmerne af Blue Book og videnskabsmænd
udenfor har været forfærdende.
D. De statistiske metoder, der anvendes af Blue Book, er intet mindre
end en parodi.
E. Der har været mangel på opmærksomhed over for UFO-sager, bedømt
som interessante af undertegnede rådgiver og andre, og man har brugt alt
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for lang tid på rutinesager, der kun indeholder få oplysninger, og på perifert oplysningsarbejde over for offentligheden. Man burde koncentrere sig
om to eller tre potentielt videnskabeligt interessante sager om måneden,
hellere end at sprede Blue Books virksomhed over 40 til 70 sager om måneden. Der er lagt al for megen vægt på sager med kun et vidne og på sager,
hvor der kun er set en lysprik på nattehimlen, og al for lidt vægt på sager
med høj besynderlighedsgrad, rapporteret af velrenommerede vidner.
F. Den mængde oplysninger, Blue Book modtager, er i høj grad utilstrækkelig. En umulig byrde er pålagt Blue Book, da ”UFO-officererne” på de
lokale flyvebaser næsten konsekvent forsømmer at overgive tilstrækkelige oplysninger til Blue Book. Mange stumper af informationer, som man
kunne have fået frem ved samvittighedsfuld afhøring ved hjælp af UFOofficeren, er gået tabt, hvorved byrden lægges over på Blue Book, der må
genoptage afhøringen for at få fat på flere oplysninger, undertiden af den
mest elementære, men nødvendigste art - som f. eks. vindretninger, vinkelstørrelser og -hastigheder, enkeltheder ved UFOernes baner, vidnernes kvalifikationer og natur, øvrige vidner o.s.v. Flere førstehånds oplysninger er det mest presserende behov inden for Blue Book.
G. Hele Blue Books holdning og måde at nærme sig problemerne på er
ulogisk og uvidenskabelig, forstået på den måde, at man har antaget en
arbejdshypotese, der farver og på forhånd afgør undersøgelsesmetoden.
Man kunne beskrive det i form af en læresætning:

For ethvert givet, rapporteret UFO-tilfælde er det altid muligt, hvis
det tages for sig selv og uden hensyn til sammenhængen med andre
UFO-tilfælde her og i andre lande, at anføre en mulig, omend søgt, naturlig forklaring, hvis man udelukkende arbejder efter den hypotese, at
alle UFO-rapporter på grund af selve tingenes natur må være opstået
ene og alene af velkendte og accepterede årsager.
Læresætningen har en logisk følgesætning:

Det er umuligt for Blue Book at bedømme en UFO-rapport som andet
end en fejlfortolkning af et naturligt objekt eller fænomen, et fupnummer eller en hallucination. (I de relativt få tilfælde, hvor selv denne procedure skabte vanskeligheder, bedømtes rapporten som ”Uidentificeret”,
men uden tilkendegivelse af, at læresætningen var blevet krænket.)
H. Man har ikke gjort tilstrækkeligt brug af projektets videnskabelige
rådgiver. Kun tilfælde, som efter projektlederens mening er værd at give
sig af med, forelægges ham. Hans spillerum, også med hensyn til personlig direkte adgang til både uklassificeret og klassificeret materiale, har
været konsekvent begrænset og hæmmet. Han hører ofte om interessante
tilfælde en hel måned eller to efter Blue Books modtagelse af rapporten,
og der gøres intet forsøg på at tage rådgiveren med i arbejdsgangen undtagen på den mest perifere måde.

Offentlighedens indtryk gennem årene var, at Blue Book var en fuldt
kvalificeret seriøs organisation. Publikum så måske for sig et rummeligt
kontor med mange ansatte og rækker af arkivreoler, en computertermi168

nal, hvor man kunne spørge sig for i UFO-databanken og grupper af
videnskabsmænd tavst optaget af rapportstudier, hjulpet af en stab af
assistenter.
Den faktiske situation var desværre den modsatte. Virksomheden lededes sædvanligvis af en officer af lavere rang. Inden for militæret står
den betydning, man tillægger en opgave, almindeligvis i direkte forhold
til den ledende officers rang. De relativt ”lavt-rangerende” officerer, der
ledede Blue Book, blev oftest assisteret af en løjtnant og undertiden kun
af en sergent. I en længere periode havde man overgivet arbejdet med at
vurdere de fleste af de indløbende rapporter til en sergent med kun en
smule teknisk uddannelse.
Det var ikke ligefrem en væsentlig, højt prioriteret operation. Blue
Book havde alt for lille en stab til at yde et fænomen, der så ofte i høj
grad foruroligede befolkningen, retfærdighed. Ved behandlingen af problemerne kunne staben kun anvende en del af tiden til det foreliggende
tekniske problem. Under mine regelmæssige besøg hos Blue Book gennem årene lagde jeg mærke til, at meget af arbejdet på kontoret var helliget perifere anliggender, og alt foregik i et mageligt tempo.
Ydermere havde Blue Books lavtstående officerer ikke kompetence
til at sætte den form for undersøgelser i gang, som behøvedes, og som
jeg så hyppigt anmodede om. Militæret er helt igennem hierarkisk; en
kaptajn kan ikke kommandere en oberst eller en major på en anden
base til at skaffe sig oplysninger. Han kan kun anmode. Så længe Blue
Book ikke havde i det mindste en oberst som leder, var det umuligt at
udføre det anviste arbejde ordentligt. Når jeg gennemgik sager, der var
kommet ind i løbet af den sidste måned, anmodede jeg mange gange om,
at der måtte blive fremskaffet flere, ofte afgørende oplysninger om sagen. Resultatet var selv i bedste fald minimalt; officererne ved andre
baser havde sædvanligvis for travlt til at interessere sig for videre undersøgelse. Hvorfor skulle de det? De vidste allesammen, det alligevel
bare var beskæftigelsesterapi.
Blue Book tjente som et ”dække” i den forstand, at det problem man
havde fået tildelt tilsløredes af den ene eller anden grund. Fra mine
mange års forbindelse med Blue Book husker jeg ikke en eneste alvorlig
diskussion om metodik, om forbedring af materialeindsamlingen eller af
teknikken for en omfattende afhøring af vidnerne.
Læseren vil måske her spørge, hvorfor jeg ikke enten lagde pres på
Pentagon og krævede handling eller simpelthen trådte tilbage i afsky.
Temperamentsmæssigt er jeg indrettet sådan, at jeg sagtens kan vente
til min chance kommer. Jeg holder desuden ikke af at slås, især ikke
med militæret. Men det vigtigste var, at Blue Book havde materialelageret (så ringe det end var), og min forbindelse med organisationen gav
mig adgang til dette materiale. På en vis måde var jeg Kepler i forhold
til Blue Books Tycho Brahe.9)
Med hensyn til at kræve handling fra Pentagon, kendte jeg kun alt
for godt det fremherskende klima og var klar over, at hvis jeg havde
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sagt for meget, ville jeg hurtigt være blevet bragt i miskredit, havde fået
prædikatet UFO-galning, mistet adgangen til materialet og var ganske
sikkert blevet afskåret fra al videre aktivitet. Jeg har altid været af den
mening, at ”tillid vil bære frugt”, hvis man giver tid; hvis der virkelig
var videnskabelig ”gevinst” i UFO-fænomenet, ville som tiden gik og
indsamlingen af materiale blev bedre, selv de mest hårdnakkede skeptikere ikke kunne feje det ind under tæppet. Astronomerne regner pr. tradition i meget lange tidsrum.
I det store og hele indeholdt Blue Books data imidlertid meget lidt, og
hvad der var værre, de var registreret i en praktisk taget ubrugelig form.
På trods af, at de havde adgang til moderne elektronisk databehandlingsteknik, lå Blue Book alligevel med sine data fuldstændigt ubehandlede.
Sagerne var arkiveret alene under datoen, og end ikke den mest rudimentære kryds-tabulering, var forsøgt. Var oplysningerne blevet omsat i en
form, maskinen kunne fordøje, kunne computeren have været anvendt til
at udsøge mønstre i rapporterne, at sammenligne elementerne i en rapport med dem fra en anden og f. eks. skitsere de seks grundkategorier af
observationer, som de opstilles i denne bog. Eftersom alle de tusindvis af
sager kun var registreret kronologisk, var selv så simpel en sag som at
ordne observationerne efter geografisk beliggenhed, efter forskellige typer
vidner o.s.v. umulig uden at gå hver eneste rapport igennem manuelt. Et
forslag10) til elementær computerbehandling af materialet i Blue Books
arkiver, udarbejdet af Jacques Vallee og mig selv og forelagt af mig direkte til major Quintanilla fra Blue Book, blev kort afvist.
Med henblik på ovenstående og på de hyppigt selvmodsigende og intetsigende erklæringer over for offentligheden angående UFO-rapporter, som selv manden på gaden ikke fandt overbevisende, kan det næppe
undre, at man hyppigt hørte den beskyldning, at den Air Force ”undersøgelse” af UFOer, der var synlig for offentligheden, blot var en facade
for en virkelig undersøgelse, udført et sted ”højere oppe”.
Hvis jeg var leder af et diskussionshold, hvis job det naturligvis er at
ordne alle de kendsgerninger han synes om og omhyggeligt undgå de
andre, så kunne jeg forsvare begge sider af argumentet. Men ikke på
noget tidspunkt stødte jeg på noget tegn, der kunne bruges som gyldigt
bevis for, at Blue Book faktisk var en dækorganisation. Imidlertid kunne mange antydninger, brudstykker af oplysninger og stumper af samtaler måske nok med megen møje og besvær tolkes som et ja til dækteorien. Således fik jeg f. eks. en gang, da jeg udbad mig oplysninger om
enkeltheder i en vis sag, at vide af Pentagons ledende videnskabsmand,
at han fra langt højere plan var blevet rådet til at bede mig ”ikke at forfølge sagen yderligere”. Man kan lægge i det, hvad man vil.
I et land så forsvarsbevidst som vort, hvor efterretningsvirksomhed
er en kunst, har det ofte undret mig, at meget udfordrende UFO-rapporter blev affærdiget tilsyneladende helt uden efterforskning - en i høj
grad ulogisk, ja ligefrem farlig fremgangsmåde, medmindre man a priori vidste, at rapporten virkelig ikke havde nogen potentiel informations170

gisk Luftkommandopost ved H-2 området kl. 3.00 rapporterede en hvid,
oval UFO lige lodret over dem. Senere sendte Strategisk Luftkommandopost følgende: Francis E. Warren Air Force base rapporterer (B-4 området kl. 3.17) - en UFO 145 km øst for Cheyenne i stor fart og for nedadgående - ovalt og hvidt med hvide linjer på siderne og blinkende røde lys i
midten, på vej mod øst; rapporteret at have landet 16 km øst for stedet.
Kl. 3.20 - Syv UFOer rapporteret øst for området.
Kl. 3.25 - E området rapporterede seks UFOer lodret over hinanden.
Kl. 3.27 - G-1 rapporterede en opadgående, og samtidig rapporterede
E-2, at yder1igere to UFOer havde sluttet sig til de syv, så der nu var ni i
alt.
Kl. 3.28 - G-1 rapporterede en stadig dalende UFO på vej mod øst.
Kl. 3.32 - Fra samme område ses en UFO, der stiger og flader ud.
Kl. 3.40 - G området rapporterede en UFO i 70 graders azimut og en i
120 grader. Tre kom nu fra øst, lodret over hinanden og passerede mel
lem de to andre; de havde alle fem kurs mod vest.

Da jeg spurgte major Quintanilla, hvad man havde gjort for at undersøge disse rapporter, sagde han, at iagttagelserne var intet andet
end stjerner! Det er faktisk det samme som at sige, at vor Strategiske
Luftkommando, ansvarlig for landets forsvar mod større angreb fra luften, består af en bemærkelsesværdig række inkompetente folk, som tog
funklende stjerner for mærkelige fartøjer. Det er disse mennesker, som
en dag måske kommer til at stå med ansvaret i en atomkrig.
For nogle ville hændelser som ovenstående være prima facie og endeligt bevis for, at dækhypotesen var den korrekte, på det grundlag, at
ingen gruppe, der stod med det alvorlige ansvar for landets forsvar,
kunne være så stupid.
På den anden side kunne holdkaptajnen for vort hypotetiske debathold samle et endog rigere skatkammer af bevismateriale til støtte for
den modsatte konklusion: at hele Blue Book operationen var en forkludret sag, baseret på den kategoriske forudsætning, at de utrolige
ting, der rapporteredes, umuligt kunne have noget virkeligt som baggrund. Når alt kommer til alt, forstår videnskaben den fysiske verden
ganske godt og ved, hvad der er muligt og hvad ikke. Eftersom UFOernes rapporterede handlinger tydeligt nok ikke passer med dette verdensbillede, må de simpelthen være fantasifostre, frembragt på den ene
eller anden måde.
Hele min forbindelse med Blue Book viste klart, at projektet sjældent
udviste nogen videnskabelig interesse for UFO-problemet. De beskæftigede sig bestemt ikke med det, der burde være betragtet som UFOfænomenets centrale problem: findes der en hidtil ukendt fysisk, psykologisk eller endog paranormal proces, der kan være årsag til disse UFOrapporter, som holder stand over for indgående undersøgelser og vedbliver at være højst gådefulde?
En sådan mangel på interesse modbeviser, at der skulle have været
tale om en ”dækorganisation”; de var bare ligeglade. Der findes et andet
argument for ”ikke-dæk” teorien: de underordnede i det militære hierar171

værdi for landets sikkerhed (eller at den havde, men blev behandlet andetsteds). Som et eksempel kan nævnes rapporten om fem hurtigflyvende skiver, afgivet af et højt anset medlem af den 524. efterretningseskadron, stationeret i Saigon og observeret af ham fra taget af eskadronens
hovedkvarter. Denne rapport faldt urørt af major Quintanilla og Blue
Book til jorden, da ”observationen ikke fandt sted inden for USA's kontinentale grænser”. Det ser ikke særligt overbevisende ud, at omtalte efterretningsofficer ikke skulle være blevet afhørt yderligere af et eller
andet kontor; i et aktivt kampområde kunne hans observation uden
tvivl have vakt anelser om en ny fjendtlig militæropfindelse.
Et andet eksempel, et af mange, var dette: den første dag i august
1965 og de følgende to dage fandt ”midtvestbølgen” sted. Fra flere stater
rapporteredes mærkelige nattelys af tilsyneladende pålidelige politibetjente på patrulje forskellige steder i et område på flere hundrede kvadratmiles. Blue Book afviste denne hændelse som ”stjerner set gennem
inversionslag”, skønt jeg ikke kender nogen astronom, der nogensinde
har set inversionsvirkninger, der fremkaldte virkninger som de her rapporterede. Både tidligere erfaring og kalkulationer viser, at sådanne
illusionseffekter, hvor stjerner bevæger sig et betydeligt stykke hen over
himlen, simpelt hen ikke kan frembringes af varmeinversioner.
Imidlertid var politibetjentene ikke de eneste, der rapporterede. Følgende er en direkte afskrift af et Blue Book memorandum: I de tidlige
morgentimer den 1. august 1965 blev følgende telefonopringninger modtaget på Blue Books kontorer af løjtnant Anspaugh, som havde tjeneste
den nat:
Kl. 1.30 - Kaptajn Snelling fra U.S. Air Force kommandoposten ved
Cheyenne, Wyoming, ringede for at sige, at 15 til 20 telefonopringninger
var blevet modtaget på den lokale radiostation om, at et stort, cirkelformet objekt, der udsendte flere farver, men ingen lyd, var blevet iagttaget
over byen. To officerer og en flyveleder fra basen rapporterede, at objektet efter at være blevet set lige over basen var begyndt at bevæge sig hurtigt mod nordøst.
Kl. 2.20 - Oberst Johnson, basechef for Francis E. Warren Air Force
base ved Cheyenne, Wyoming, ringede til Dayton for at sige, at den befalhavende officer for Sioux Army Depot så fem objekter kl. 1.45 og rapporterede at have set to UFOer, tidligere rapporteret over E området. Kl.
1.49 så medlemmer af E flight ifølge rapporten noget, der lignede det
samme, der rapporteredes kl. 1.48 af G flight. To efterretningshold afsendtes fra E flight for at undersøge sagen.
Kl. 2.50 - Yderligere ni UFOer blev set og kl. 3.35 rapporterede oberst
Williams, befalhavende officer for Sioux Anny Depot i Sydney, Nebraska,
fem østgående UFOer.
Kl. 4.05 - Oberst Johnson ringede igen til Dayton for at sige, at Q
flight kl. 4.00 rapporterede ni UFOer i sigte: fire mod nordvest, tre mod
nordøst og to over Cheyenne.
Kl. 4.40 - Kaptajn Howell, Air Force kommandopost, telefonerede til
Dayton og Forsvarets Efterretningskontor for at rapportere, at en Strate172

ki (og alle Blue Books officerer var underordnede - almindeligvis kaptajner eller majorer, hvoraf to til sidst blev oberstløjtnanter, men der var
ingen oberster) havde stort set kun to ting for øje: forfremmelse og tidlig
pension. Derfor blev det altid i kontroversielle spørgsmål betragtet som
langt klogere ikke at ”vippe med båden”; hellere tilfredsstille de overordnede officerer end at lave bølgegang. Når således de højere officerer,
som ikke kendte materialet, og som var helt indlevet i den stive ramme
for militær tænkemåde, rakte ned ovenfra for i ethvert kontroversielt
spørgsmål (det være sig UFOer eller ikke) at bekendtgøre den ”rette
måde” at tænke på, ville ingen underordnet officer gøre indvendinger
eller bare betvivle det, med mindre, naturligvis, han var 99 pct. sikker
på, at han kunne bevise, han havde ret - og det hurtigt.
Eftersom Pentagon ikke havde demonstreret nogen usikkerhed angående UFOerne, kunne ingen forfremmelsesbevidst Blue Book officer,
der var ved sine fulde fem, finde på at drage det i tvivl, end ikke hvis
han havde sine private anskuelser om sagen.
Endnu et argument til ikke-dæk teorien: Der blev ret tit skiftet ud
på Blue Books kontor. Før eller senere ville den ansatte officer komme
ud af det, så meget nærmere forfremmelse og pension, hvis han blot
holdt sig fast. Fra 1952 til 1969 blev kontoret efter tur ledet af kaptajn
Ruppelt (som ikke fremkom med sine egne synspunkter, før han var ude
af Air Force), kaptajn Hardin (som havde ambitioner inden for finansverdenen), kaptajn Gregory (for hvem forfremmelse var hele tilværelsen), major Friend og endelig major Quintanilla, som sad længst i embedet. Blandt alle de officerer, jeg arbejdede under inden for Blue Book,
respekterede jeg virkelig (den senere) oberst Friend. Hvilke private meninger han end kan have haft, så var han en gennemført og praktisk
realist, og da han sad, hvor han kunne se, hvad der gik for sig, var han
klar over sit kontors begrænsninger, men opførte sig med værdighed og
fuldstændig uden den svulstighed, der karakteriserede flere af de andre
Blue Book ledere.
Således kan man selv vælge, om Blue Book var en facade eller blot
en forkludret sag. Men at der virkelig var forkludring og slet intet samarbejde med videnskaben inden for Blue Book var åbenbart. Videnskabsmændene hældede naturligvis til misfortolkningsillusions hypotesen (der var intet behov for udveksling af ideer med Blue Book, som
havde samme syn for sagen), og nogle af dem foldede sig ud i bidende
veltalenhed ved fordømmelsen af UFO-rapportørerne. Denne fase i hele
fænomenet havde mange lighedspunkter med en moderne heksejagt.
Blue Book eksisterer ikke mere, og lukningen rejste spørgsmålet: til
hvem rapporterer man nu UFO-observationer? At sådanne observationer fortsat finder sted (og rapporteres uofficielt) er ubestrideligt; det ses
hos enhver udklipscentral, der dækker provinsblade og publikationer
med begrænset oplagstal. Nu, hvor dette skrives, er der ingen regeringsorganisation eller officiel myndighed, hvortil en sådan rapport kan
afgives.11)
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Der er mange UFO-organisationer over hele verden, der begærligt
modtager UFO-rapporter, ofte alt for begærligt og ukritisk, for at få materiale til deres publikationer. I den sidste snes år er bogstavelig talt
hundreder af civile UFO-organisationer dukket op i mange dele af verden, særligt i Frankrig, England, Tyskland, Japan, Italien, Australien, i
nogle af de latinamerikanske lande og naturligvis i USA. Mange af disse
har ikke levet længe, men hver for sig har de modtaget UFO-rapporter,
der dækker et omfattende spektrum af pålidelighed og troværdighed. De
fleste organisationer modtog rapporter, men udførte kun lidt sortering og
alvorlig undersøgelse. Almindeligvis skyldtes det ikke mangel på interesse eller evner (skønt nogle grupper var ganske ukendt med blot antydning af videnskabelige procedurer), men mangel på tid og penge.
Mange af organisationerne udgav mere eller mindre regelmæssigt
bulletiner. Ofte var disse bare duplikerede ark, men de fleste af publikationerne levede ofte endnu kortere end deres organisationsophav.
Nogle få journaler eksisterede, og gør det endnu, uafhængigt af privat
støttede undersøgelsesgrupper. Fremragende blandt disse er FSR,
Flying Saucer Review, udgivet i London siden 1954. Den er et sandt
skatkammer af UFO-rapporter, hvoraf nogle er undersøgt temmelig
grundigt, men størstedelen af dem er på linje med gennemsnitsrapporten fra Blue Book. Læseren oplever en stærk følelse af skuffelse, når
han læser sådanne rapporter; i hver sag længes den samvittighedsfulde
læser efter flere enkeltheder, men han får dem sjældent. Uheldigvis er
der intet blad, der finansielt støttes tilstrækkeligt til at hellige flere sider til detaljer for de relativt få seriøse UFO-forskere. De eksisterende
blade har abonnenter, der for størstedelen er tilfredse med rapportsammendrag; jeg er faktisk bange for, at nogle af deres læsere blot ønsker at
blive stimuleret af utrolige historier.
Frankrig har to særligt fremragende blade, Phenomenes Spatiaux og
Lumieres dans la Nuit. De tjener som talerør for dygtige forsknings
grupper - hovedsageligt i Frankrig - der stille og fredeligt har beskæftiget sig med at indsamle materiale af god kvalitet på en måske mere systematisk måde end grupper i andre dele af verden. Sådanne grupper
ofrer meget af deres tid og begrænsede midler på samvittighedsfuldt at
opspore UFO-vidner og udspørge dem på udmærket måde. Australien,
New Zealand, Japan, Canada, Sverige og Italien er nogle af de andre
lande, hvor der udgives UFO-blade eller bulletiner. Der er behov for en
international organisation, der kunne optræde som koordineringscentral for sådanne blade og deres indhold. Det er flere gange blevet foreslået, at De forenede Nationer eller måske UNESCO burde tage sig af
det, men alle forslag i den retning er indtil dato blevet syltet.
I USA har der kun været to levedygtige, civile UFO-forskningsorganisationer. Den ældste af dem, APRO (Aerial Phenomena Research Organization), nu beliggende i Tucson, Arizona, startedes i 1952 i Wisconsin. APRO har udført et udmærket arbejde med at indsamle UFO-data,
og sammendrag heraf er blevet offentliggjort i APRO Bulletin.
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Fire år efter APRO’s start, dannedes NICAP (National Investigations
Committee on Aerial Phenomena) i Washington D. C. og voksede, så det
fik det største antal medlemmer. Begge organisationer har lidt af mangel
på finansiel støtte, hvilket naturligvis betød, at kostbare undersøgelser
ikke var mulige. APRO arbejder ud fra et internationalt perspektiv, som
det ses af det anselige antal fremmede rådgivere og tilknyttede.
Skønt begge organisationer har alvorlige hensigter med deres indsamling af UFO-data, tæller hver af dem uundgåeligt blandt sine medlemmer overentusiastiske og ukritiske personer, der er faldet for UFOideen. Dog er hverken APRO eller NICAP på nogen måde ”vrøvle-organisationer”. De har mange seriøse medlemmer, hvoraf en del har betydelig teknisk og videnskabelig uddannelse.
Rapporterne fra Blue Book, APRO og NICAP overlapper kun i ringe
grad hinanden. Dr. Saunders har bemærket, da han samlede rapporter
til Condon-kommissionens mislykkede computerprogram, at den eneste
overlapning i rapporterne sås i de velpublicerede sager. Ellers havde de
tre organisationer i det store og hele forskellige UFO-arkiver.
Nu, da Blue Book ikke findes mere, bliver jeg ofte spurgt, om luftvåbnet er færdig med UFO-sagen. Svaret findes formodentligt i et officielt brev fra Pentagon, skrevet efter lukningen af Blue Book. Det siger:
Luftforsvarskommandoen (ADC) bærer ansvaret for luftforsvaret i De
forenede Stater... Som følge heraf er ADC ansvarlig for ukendte luftfænomener, rapporteret på alle mader, og bestemmelserne i det for hæren,
flåden og luftvåbnet gældende regulativ (JANAP-146) angiver retningslinjerne for behandlingen af rapporter modtaget fra ikke-militære kilder.

I JANAP-146 E, som nu er i kraft, er bestemmelser og instruktioner
for militært personales rapportering af ukendte objekter i luften tydeligt formuleret. Det må imidlertid huskes, at militæret først og fremmest er interesseret i uidentificerede flyvemaskiner, især dem, der måske er udenlandske. Sådanne fly er afgjort uidentificerede, flyvende objekter, skønt de ikke passer med den definition, der bruges i denne bog.
Der kan slet ikke herske tvivl om, at det er fly (som er flyvende objekter), og at deres oprindelse er uidentificeret.
Under min lange tilknytning til Blue Book havde jeg nogle meget
interessante møder med UFO-vidner, nogle lige så interessante, men
mindre glædelige møder med militært personale, og jeg fik et yderst intimt indblik i driften af et pseudovidenskabeligt projekt. Blue Book var
stort set et lukket foretagende, hvor A talte med B og B talte med C og
C talte med A. Der kom ikke meget materiale fra videnskabelige grupper udenfor. Det er tænkeligt, at det på sin indgroede og officielle militære facon fik lov til bare at passe sig selv, mens man fra officielt hold
seriøst har beskæftiget sig med nogle få udvalgte sager, som måske ikke
engang er gået gennem Blue Books kanaler. Jeg ved det ganske simpelt
ikke. I min stilling som periodisk rådgiver, blev jeg så sandelig ikke
højtstående Pentagon embedsmænds fortrolige angående disse sager.
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JANAP-146 E eksisterer stadig og er i virksomhed, og angiver proceduren for rapporter om ukendte luftfænomener både fra militære og ikkemilitære kilder. Formodentlig behøves ikke flere kommentarer.
NOTER
1) Jeg var medlem af dette panel, men blev ikke indbudt til at tage del i alle
møderne. På et af de møder, jeg var med til, blev de kendte film fra Tremonton, Utah og Great Falls, Montana, vist (velkendte for alle, der har
fulgt UFOernes historie), og affærdiget som henholdsvis måger og flyvemaskiner. Panelet kunne naturligvis ikke drage nytte af den detaljerede
analyse af Great Falls sagen (”Observational Evidence of Anomalistic
Phenomena”, Journal of Astronautical Sciences, Vol. XV, nr. 1, 1968, siderne 31-36) foretaget af Dr. M. L. Baker, og udført under Douglas Aircraft Companys auspicier, hvor Dr. Baker var ansat. I sit dokument konkluderer Dr. Baker, ”… det iagttagne kan ikke forklares ved noget på
nuværende tidspunkt kendt, naturligt fænomen.”
Jeg var allerede da utilfreds med denne efter min mening yderst summariske undersøgelse af materialet og med den forudfattede mening, som
panelets mangel på nysgerrighed eller ønske om at trænge dybere ned i
emnet tydede på. For omkring 1953 fandtes der allerede mange hundrede tilfælde med høj B-S (der var et langt spring fra de tidlige Project Sign
sager); panelet undersøgte omkring en halv snes stykker. Jeg blev ikke
bedt om at underskrive panelets rapport og ville heller ikke have gjort
det, hvis jeg var blevet bedt om det.
2) Menkello, G. F. ”Quantitative Aspects of Mirages”. Rapport nr. 6112. Menkello er premierløjtnant i USAF, Environmental Technical Applications
Center. ”Det er let at påvise, at de ’luftlinser’ og ’kraftige inversioner’, som
blandt andet postuleres af Gordon og Menzel, kræver temperaturer på flere
tusinde grader Kelvin for at forårsage de luftspejlinger, der tilskrives dem.”
3) Ruppelt, Edward. Report on Unidentified Flying Objects. Side 80.
4) Do, side 81.
5) Do, side 81.
6) Do, side 82.
7) Do, side 83.
8) Do, side 88.
9) Kepler, den tyske astronom, der, fordi han selv var ude af stand til at
skaffe sig data, brugte det materiale, som gennem årene indsamledes af
den danske astronom Tycho Brahe, som på sin side ikke havde nogen ide
om, hvad han skulle gøre med sit udmærkede materiale. Kepler og Brahe
havde mange hårde diskussioner, men Kepler vidste, at han behøvede
disse data for at konstruere sin teori om planetbevægelserne. Så han
ventede på sin chance.
10) Application of Electronic Data Processing Techniques to Unusual Aerial
Phenomena: Organization and Development of an lnquiry System . Forelagt af J. Allen Hynek, juli 1966.
11) I den hensigt er en del af mine kolleger blandt videnskabsmændene ved
Northwestern University og jeg selv gået ind på at optræde som modtagelsescenter for UFO-rapporter, først og fremmest fra personer med videnskabelig og teknisk baggrund. Det er vigtigt, at data af potentiel videnskabelig værdi ikke går tabt.
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12.
Det, videnskabsmændene gør, er ikke altid videnskab
Det er videnskabens pligt ikke at kassere fakta, blot fordi de forekommer mærkværdige, og det ikke er muligt at give nogen forklaring
på dem.
- tillagt Alexis Carrel.
Den 6. oktober 1966 blev universitetet i Colorado og U.S. Air Force
formelt enige om at oprette en videnskabelig kommission 1) for at studere (og formodentlig en gang for alle afgøre) det irriterende UFO-problem, som luftvåbnet havde været belemret med i 20 år. Den skulle ledes af Dr. Edward U. Condon, en anset fysiker, kendt ikke alene for sin
videnskabelige kompetence, men også for sit mod til at udtale sig i polemiske spørgsmål.
To år senere forelå resultaterne af kommissionens arbejde: en omfangsrig, usammenhængende, dårligt organiseret rapport på 937 tekstsider, hvoraf betydeligt under halvdelen vedrørte undersøgelsen af
UFOrapporter. Rapporten startede med et i enestående grad tendentiøst sammendrag af Dr. Condon, som behændigt undgik at nævne, at
rapporten stadig rummede et mysterium; kommissionen havde ikke
været i stand til at skaffe fyldestgørende forklaringer på mere end en
fjerdedel af de undersøgte sager.
Var det imidlertid ikke for den omstændighed, at offentligheden gennem pressen kun har haft adgang til rapportens sammendrag og dets
stiltiende slutning, at UFO-problemet var ”løst”, ville der ikke være megen mening i denne kritik af Condon-rapporten. Rapporten holder sig
stort set inden for den gamle emneafgrænsning. Andre før Condon havde påvist, at det forhåndenværende materiale langt fra var tilstrækkeligt til at fastslå hypotesen om ujordiske besøg. Condon trådte bare i
fodsporene fra andre, der havde mere kendskab til sagen end han og
hans gruppe.
Første del af sammendraget på to kapitler omfatter konklusioner og
anbefalinger. To erklæringer er særligt oplysende:
Omhyggelig betragtning af det materiale, der er os i hænde, fører os
til den konklusion, at yderligere omfattende studium af UFO-problemet
formentlig ikke kan retfærdiggøres, da det ikke kan forventes, videnskaben vil kunne drage nytte deraf.

Dette var så sandelig dødsstødet for enhver videre forskning på basis
af vor søgen efter viden. Dog finder vi følgende, noget banale erklæring:
Derfor mener vi, at alle organisationer inden for forbundsregeringen
og også de private fonds bør være villige til at betragte UFO-forsknings177

forslag på linje med andre, der forelægges dem, på fordomsfri, uhildet
basis. Selv om vi ikke på nuværende tidspunkt anser det for sandsynligt,
at der kan komme noget værdifuldt ud af en sådan forskning, bør ethvert
individuelt tilfælde tages i betragtning efter sit eget værd.

Sandelig et mesterstykke i retning af at kaste en politisk kødbid til
kritikhundene. En mere hyklerisk erklæring kan næppe tænkes, og Dr.
Condon, mester i den politisk-videnskabelige verden, er sikkert den første til at se det. For man kan let forestille sig, hvilken knibe et regeringsfond, der altid har meget svært ved at få midler, ville komme i,
hvis det støttede en sådan forskning med Condons tilintetgørende sammendrag af situationen for øje. Der ville straks lyde høje klagesange og
strømme ind med breve til kongresmedlemmer fra ansøgere, der havde
fået afslag på ansøgninger om støtte på etablerede, videnskabelige felter, med forespørgsel om, hvorfor deres anmodning blev afslået, når
”dette UFO-vrøvl” blev støttet.2)
Resten af den omfangsrige rapport kan ikke beskrives i korthed. Den
er en løselig sammenhobning af delvis beslægtede emner, behandlet af
forskellige forfattere, men nogle kapitler behandler virkelig direkte undersøgelser af udvalgte UFO-tilfælde. Det er disse, der, læst omhyggeligt, gør Condon-sammendraget til løgn. Således begravet i rapporten
finder man mange udfordrende udtalelser, som f. eks.: ”Det konkluderes, skønt konventionelle eller naturlige forklaringer selvfølgelig ikke
kan udelukkes, at sandsynligheden for sådanne forekommer lav i dette
tilfælde, og at sandsynligheden for, at i det mindste en ægte UFO var
involveret, synes ret stor.” Og et andet sted: ”Denne står som en af de
mest gådefulde radarsager, vi er i besiddelse af, og ingen konklusion er
mulig på dette tidspunkt.” Igen: ”Det ser virkelig ud til, at denne observation trodser forklaring ved hjælp af konventionelle midler.” Endnu et:
”De tre uforklarede iagttagelser, som er udvalgt fra en stor bunke rapporter, er en udfordring til forskeren.” Og som kronen på værket i dette
forklaringssvælg, som går gennem hele rapporten, kommer denne afslørende bemærkning: ”Denne usædvanlige observation burde derfor opføres under kategorien for et næsten med bestemthed naturligt fænomen,
som er så sjældent, at det øjensynligt aldrig har været rapporteret før
eller siden.” (Hvordan kom denne sjældne begivenhed ind blandt de kun
90 gennemgåede ud af de i alt 25.000, der kunne være blevet undersøgt?
Hvor mange lignende ”sjældne” begivenheder gemmer sig i de resterende 24.910 rapporter?)
Påstanden i dette kapitel er ganske enkelt, at (a) emnet, Condongruppen studerede, var galt defineret og (b) at kommissionen studerede
det forkerte problem.
Ifølge Condons definition var en UFO blot noget, der forvirrede en
given observatør. ”Condon-UFOen” behøvede ikke gennemgå en sorteringsproces, før den fik lov at blive studeret som en UFO: en rapport,
der stadig ikke kunne forklares efter at være blevet omhyggeligt gennemgået af teknisk bevidste personer. Kommissionen stillede altså fak178

tisk sig selv den opgave at finde en naturlig forklaring, der kunne passe
på rapporten. Jeg påstår, at dette burde have fundet sted i den første
sorteringsproces. Den omstændighed, at mere end 25 pct. af de studerede sager ikke kunne tilskrives naturlige årsager, betyder blot, at kun 25
pct. af sagerne burde være blevet valgt til en undersøgelse af UFOer.
Det var disse tilfælde (og mange andre, som luftvåbnet havde stemplet ”uidentificeret”) og kun disse, som skulle have været udforsket nærmere. Videnskabens historie har vist, at det er de ting, der ikke passer
ind, de tilsyneladende undtagelser fra reglen, der markerer potentielle
gennembrud i vor opfattelse af verden omkring os. Og det var disse sager, der skulle have været studeret fra mange vinkler. Kommissionen
valgte kun at tage det problem i betragtning, om UFO-rapporter (og
langt flere ikke-UFO-rapporter) støttede den hypotese, at Jorden blev
besøgt af ujordiske intelligenser (extraterrestrial intelligences - ETI).
UFO = ETI var den definerede ligning. Man forsøgte ikke at konstatere,
om UFOerne virkelig udgjorde et problem for forskeren, fysisk eller socialt. Spørgsmålet, om de gådefulde UFO-rapporter fra hele verden måske stod for ”fuldstændig nye, empiriske observationer” blev ikke overvejet. Således studerede kommissionen i virkeligheden problemet med
forvekslinger og deres misfortolkninger som bevismateriale for ujordiske besøg. Måske er dette et problem for sociologer og psykologer, som
eventuelt kunne have interesse i at vide, at mange tusinde mennesker
ikke kan identificere Venus, et meteor eller et landingslys fra en flyvemaskine og fortolker deres fejlidentifikation som besøgende fra rummet.
Problemet var - og er stadig - om fænomenet med UFO-rapporter fra
mere end hundrede lande repræsenterer noget fuldstændig nyt for videnskaben, helt bortset fra alle forudfattede teorier (som f. eks. ETI)
som forklaring på rapporterne.
Ingen kritik af Condon-rapporten kan undgå at nævne valget af studiemateriale. Ved at koncentrere sig stort set om aktuelle tilfælde (40 af
de 90 studerede tilfælde var fra 1967) og også om relativt få tilfælde ud
af de tusinder, der var til rådighed for dem, var de ikke i stand til at
overskue de globalt sammenfaldende mønstre i observationerne i de
foregående 20 år. Der var over 12.000 Air Force rapporter tilgængelige
for kommissionen tillige med de mange tusinde fra NICAP’s og APRO’s
samlinger (de sidstnævnte blev ikke stillet til rådighed for kommissionen, stort set på grund af den psykologisk set overordentlig kedelige
holdning til APRO fra kommissionens side). Dr. Saunders har bemærket, at han i sine statistiske studier over UFO-rapporter (ikke medtaget
i Condon-rapporten, fordi Saunders blev afskediget fra kommissionen)
kun fandt få overlapninger mellem luftvåbnets og NICAP’s arkiver, med
undtagelse af de meget omtalte sager. Ud fra mit kendskab til APRO’s
samling tror jeg, det samme vil være tilfældet der.
Så skønt vægten på brugen af aktuelle sager kan forsvares, hviler
gyldigheden af denne procedure på formodningen om, at disse (og de
omkring 50 andre) var repræsentative for de 25.000 tilfælde i de forskel179

lige arkiver. For eksempel undersøgtes kun nogle få af de sager, jeg har
brugt til opbygningen af kategoriernes prototyper i denne bog, og af disse har ikke en eneste kunne forklares. (Jeg er klar over, at jeg med held
kunne støtte min påstand på dette faktum.)
Condon-rapporten afgjorde intet. Imidlertid udgør rapporten, når
den læses omhyggeligt, et så godt argument til støtte for studiet af UFO
-fænomenet, som man kunne opnå på så kort tid, fra en gruppe personer, der var specialister hver på sit felt og som ikke havde nogen forhåndsviden om emnet.
Et vist kendskab til, hvordan Condon-kommissionen blev til, er vigtigt for at forstå dens handlinger. I en yderst reel forstand kan man sige, at Condon-kommissionen havde sin oprindelse i ”sumpgas”. Da jeg i
1966 foreslog sumpgas som en mulig kilde til den del af de talrige Michigan-observationer i Dexter og Hollsdale, hvor der var observeret svage lys over sumpede områder (forklaringen har aldrig skullet dække
hele spektret af historier, der kom frem overalt i området på det tidspunkt), blev sumpgas et velkendt udtryk og et almindeligt, humoristisk
synonym for UFOer. UFOer, sumpgas og jeg blev smædet i pressen og
var motiv for mangen en fornøjelig tegneserie (som jeg har en ganske
pæn samling af). Hvis man på det tidspunkt havde rapporteret en UFO
fra Sahara-ørkenen, tror jeg, det var blevet tilskrevet sumpgas.
De gode borgere fra Michigan syntes ikke om, at man lavede grin
med det, og et par kongresmedlemmer fra hver sin fløj, Weston Vivian,
demokratisk kongresmedlem fra Ann Arbor, og den republikanske minoritetsleder fra Repræsentanternes Hus, Gerald Ford, indkaldte til
kongreshøring angående sagen.3) Et par citater fra høringen er sagen
vedkommende og af interesse her:
Formanden: (L. Mendel Rivers): Dr. Hynek, er der noget, De kunne
tænke Dem at sige os?
Hynek: Hr. formand, pressen har behandlet mig temmelig uvenligt.
Formanden: De burde have været formand for denne komite.
Hynek: Pressen har beskrevet mig som ”luftvåbnets marionet” og har
erklæret, at jeg kun siger, hvad Air Force beder mig sige. Jeg kunne tænke mig at... oplæse en erklæring for komiteen,... som bestemt ikke er dikteret af Air Force.
Formanden: Nu vil jeg lige bede Dem sætte mere styrke på mikrofonen...
Hynek:... den slags aktivitet, som pressen har skrevet om i Michigan,
er ikke usædvanlig. Der er blot sket det, at hændelserne i Dexter og
Hillsdale, skønt de kun er af ringe videnskabelig interesse, har tiltrukket
sig folks opmærksomhed. Nu har lignende hændelser, og nogle af dem
betydeligt mere interessante, fundet sted i mange år... På trods af emnets tilsyneladende banalitet mente jeg, at jeg ikke ville leve op til mit
videnskabelige ansvar over for Air Force, hvis jeg ikke påpegede, at hele
UFO-fænomenet kunne have aspekter, der gjorde det videnskabelig opmærksomhed værd... Jeg er glad for, at min tilstedeværelse i denne komite giver mig en chance for at gentage mine anbefalinger. I særlig grad
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er det min mening, at det store materiale, der er indsamlet siden 1948...
fortjener grundig ransagelse af et civilt panel af videnskabsmænd inden
for fysik og de sociale forskningsgrene, og at dette panel skulle anmodes
om at undersøge UFO-problemet kritisk med det udtrykkelige formål at
afgøre, om der virkelig eksisterer et vigtigt problem.
Formanden: De siger, De ikke kan afskrive disse rapporter, De kan
ikke spotte dem, der har udfærdiget dem. Det er fuldt ansvarsbevidste
mennesker i forskellige livsstillinger, der har rapporteret dem (det er
interessant, at mange af disse ord var formandens egne. Han havde fortalt os kort tid forinden, at hans kone var positivt interesseret i UFOer)...
Nu siger De til os her, at der burde dannes et panel af videnskabsmænd
med bemyndigelse fra Air Force, hvor disse ting skulle forelægges, og at
der skulle udarbejdes en rapport af dem.
Hynek: Ja, sir, det siger jeg. Det er kernen af min erklæring. Imidlertid er sekretær Brown kommet før mig. Han har nævnt, at Videnskabeligt Råd har anbefalet det samme.

Nogle uger før havde en specialkommission af Videnskabeligt Råd,
under ledelse af Dr. Brian O'Brien, blandt andet anbefalet: ”Der må
oprettes kontrakter med nogle enkelte udvalgte universiteter for at få
oprettet videnskabelige grupper til prompte og indgående at undersøge
udvalgte UFO-observationer... Universiteterne burde udvælges, så de
har god geografisk dækning…”
O'Brien-kommissionen var blevet skabt på foranledning af et brev
fra generalmajor E. B. LeBailly, informationschef inden for USAF, som
blandt andet erklærede:
Følgelig anmodes der om, at et videnskabeligt arbejdende panel…
organiseres til at bedømme Blue Book... og råde luftvåbnet om de forbedringer, der burde foretages ...
Dr. J. Allen Hynek, som er leder af Dearborn observatoriet ved North
-western University, er videnskabelig rådgiver for Project Blue Book.
Han har vist sig villig til at arbejde med et panel af den art for at få sat
dette problem i det rette perspektiv. Dr. Hynek har diskuteret dette problem med Dr. Winston Markey, tidligere ledende videnskabsmand i luftvåbnet.

Kort før havde jeg modtaget et brev fra oberstløjtnant J. F. Spaulding fra luftvåbnets informationskontor vedrørende dette problem, og
jeg havde blandt andet svaret:
Jeg har tænkt en del over Deres brev af 13. august (1965), hvori De
rejser spørgsmålet om sammen med Det nationale Videnskabernes Akademi at udforske muligheden for, at disse så nærmere på UFOproblemet... For det første er ideen med at få en civil organisation til at
assistere Air Force med UFO-problemet, enten ved at samarbejde med
dem eller ved helt at overtage det, ikke ny. Den er opstået flere gange i
de sidste 18 år. I 1952 fik Battelle Memorial lnstitute i Columbus overgivet arbejdet med at foretage et statistisk studium over UFO-rapporterne
op til den tid. Jeg var ikke dengang tilkaldt som rådgiver, men i den tid,
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oberst Friend ledede Blue Book, udtænkte vi et panel af videnskabsmænd, udvalgt fra Wright Field, som skulle møde regelmæssigt op for at
bistå ved vurderingerne. Hvis jeg husker ret... (medtog vi også) en psykolog og endog en præst! Men fordi dette var et internt forsøg uden opbakning fra toppen, fik panelet kun kort levetid.
Noget senere skulle SAFOI eller den tilsvarende organisation optage
indledende forhandlinger med NASA og NSF om en lignende assistance,
men efter nogle få møder... løb det ud i sandet. Med undtagelse af endnu
et forsøg på at interessere Brookings Institution for muligvis at se på
sagen, er problemet hele tiden blevet hængende hos Air Force og vil efter
min mening sandsynligvis blive der…
Det er derfor nu min velovervejede mening... at et civilt panel af videnskabsmænd... skulle anmodes om at undersøge UFO-problemet kritisk med det udtrykkelige formål at afgøre, om der faktisk eksisterer et
virkeligt problem... Panelet skulle være et arbejdspanel... hvis medlemmer var villige til at udføre ”hjemmearbejde” i rimeligt omfang mellem
møderne.
Jeg vil naturligvis gerne bistå et sådant panel på alle måder og vil
endog være villig til at tage orlov fra mit universitet, hvis det kunne
hjælpe til at sætte dette problem i dets rette perspektiv.

Kopier af dette brev gik til Dr. Winston Markey, chefforsker ved
USAF og Dr. Harold Brown, Air Force Sekretariat. Anvendelsen af flere
lignende eller identiske vendinger i oberst LeBaillys brev nogle få uger
senere til Det videnskabelige Råd antyder, at mit brev i det mindste
blev læst på de rette steder.
Så hændte det (efter flere mislykkede forsøg på at placere UFO-studiet ved et Ivy League universitet), at universitet i Colorado accepterede udfordringen den 6. oktober 1966. Jeg kunne ikke blive medlem af
studiegruppen, muligvis på grund af, at kommissionen skulle sammensættes ene og alene af folk, som intet kendte til emnet og derfor kunne
”se på det med friske øjne”. Dette tilsyneladende prisværdige kriterium
havde sine indbyggede farer; det var på en måde som at bede en gruppe,
der intet kendte til kogekunst, om at se med friske øjne på haute cuisine og åbne en trestjernet restaurant.
Ikke desto mindre forstod jeg den logiske begrundelse og var oprindelig tilfreds med udsigterne. Jeg husker et meget behageligt møde hjemme hos Dr. Franklin Roach, et af kommissionens medlemmer og gammel
astronomi-kollega til mig, hvor Dr. Condon og flere andre kommissionsmedlemmer var til stede. Det var ligesom, der var den samme følelse af
eventyr, som man kan have det før starten på en længere rejse. Jeg så
imidlertid allerede den aften Dr. Condons fundamentalt negative holdning (og også fru Condons, som var særlig udtalt), men mente, at det
kun var den naturlige skepsis fra en videnskabsmand, som endnu ikke
havde gennemgået materialet. Jeg havde dengang ingen anelse om, hvor
sparsomt og dårligt udvalgt dette materiale skulle vise sig at blive.
Det varede ikke længe efter at kommissionen havde startet sit arbejde, før jeg begyndte at høre foruroligende historier, først fra en, så fra
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en anden af mine venner, der havde forbindelse med Colorado-projektet.
Det så ud til, at der var store vanskeligheder med at definere problemet: de tre psykologer var voldsomt uenige om, hvad det var, kommissionen skulle studere. En af dem insisterede på, at folk ”blot så syner”, og
han ville ikke et eneste øjeblik tage under overvejelse, at et virkeligt
fysisk fænomen, der var værd at studere, muligvis kunne være til stede.
I sit spørgeskema helligede han en side til observationens elementer og
tyve til observatørens psykologiske reaktioner.
En anden af psykologerne hagede sig fast i den ide, at hele UFOproblemet lå i ETI-hypotesen. Og endnu en, der bifaldt denne teori, foreholdt umuligheden af nogensinde at kunne skelne ETI, hvis det forekom, fra en altomfattende ”diversekategori”.
En af videnskabsmændene, en fysiker, foreslog at bruge et stereokamera, hvor man over den ene linse anbragte et gitter til at bryde lyset, så UFO-lysets spektrum kunne måles. Han vidste ikke, at den samme ide var blevet foreslået og sat i begrænset anvendelse i 1954 af Dr.
Joseph Kaplan, en af organisatorerne af det internationale geofysiske
år. Jeg havde ved faktiske forsøg kort derefter demonstreret, at systemet ikke var fyldestgørende, undtagen for umådelig kraftige lys. Jeg
har stadig et Videon stereokamera, som i sin tid blev udleveret til en
flyvestation, et håbløst minde om UFOernes ”gamle dage”. Det må være
nok hvad angår ”frisk syn” på emnet.
Dr. Saunders gjorde sig til talsmand for ETI hypotesen som den centrale løsning, man skulle forsøge at afprøve. Denne var faktisk den mest
iøjnefaldende at gå efter, selv om der ikke var noget virkeligt bevis for, at
det udgjorde det fundamentale problem. Men ved at definere dette som
det centrale spørgsmål med UFOerne, tilsluttede kommissionen sig den
offentlige mening. I folks opfattelse er UFO praktisk taget synonymt med
besøgende fra rummet, almindeligvis opfattet som ”små grønne mænd”.
Imidlertid var Saunders måde at nærme sig problemet på udmærket,
da det først var fastlagt og antaget: i Condon-kommissionen ”instruktion”, som Jacques Vallee og jeg var blevet inviteret til at give i de første
uger af dens eksistens, havde vi begge anmodet indtrængende om at
alle disponible data, passende afvejet, især dem fra luftvåbnets samling, ordnedes på en sådan måde, at elektroniske computere kunne bruges til analyse af materialet. Saunders begyndte at ”computerordne” det
tilgængelige materiale, og da han blev afskediget fra kommissionen,
havde han allerede flere tusinde sager på magnetbånd. (Nu, hvor dette
skrives har han omkring 30.000 sager på bånd, rede til en gennemgribende analyse). Fordi Saunders ”blev uvenner” med Condon, blev intet
af hans statistiske arbejde taget med i rapporten, som ”tilfredsstillede”
sine læsere med en analyse af omkring 90 tilfælde, hvoraf mange var
aktuelle og mange ikke kunne gå ind under den definition af UFOer, vi
har antaget her. Dog havde Vallee og jeg bogstavelig talt tryglet kommissionen om at søge efter mønstre i de tusindvis af rapporter, da det
var væsentligt for at få en fuldstændig oversigt over UFO-situationen.
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Kun på den måde kunne det ses, hvad det var, der var rapporteret og af
hvem. I stedet gravede Condon-kommissionen ned i et sørgeligt sparsomt udvalg af tilfælde uden at vide, hvordan disse særlige tilfælde passede ind i hele billedet. Var de gode repræsentanter for de virkeligt gådefulde rapporter?
At famle sig frem efter en metodik var en tidrøvende beskæftigelse
for kommissionen. Rapporten bærer titlen ”Videnskabelig undersøgelse
af uidentificerede, flyvende objekter”, men var den virkelig videnskabelig? Eller kunne den i det hele taget være det? Kan videnskabens standard-metoder, så succesrige de end er på områder, hvor erfaringerne er
mulige at gentage under kontrollerede laboratoriebetingelser, overføres
til UFO-fænomenet?
Det er blevet sagt, at det ikke er emnematerialet, men den anvendte
metodik, der afgør, om et studium er videnskabeligt. I det store og hele
kan dette accepteres, men passer det også på dette særlige område UFOernes? Når det indrømmes, at de ”bedste” UFO-rapporter er utrolige historier, fortalt af troværdige mennesker, hvordan kan man så
studere dem, andet end ved at analysere, klassificere og beskrive i mere
præcise og metodiske udtryk, hvad rapporten allerede i forvejen indeholder. Hvordan kan ny indsigt, nyt bevismateriale komme til, medmindre flere detaljer underbygger en i forvejen utrolig historie?
Ved accepteret, videnskabelig fremgangsmåde har man sædvanligvis
nogle hypoteser at afprøve. ”Hvis - så” er essensen af videnskabelig metode. Hvis det er sådan, så vil dette være følgen, og hypotesen betyder
intet, medmindre dette ”så” kan afprøves, kan påvises at være sandt
eller falsk. Især det sidste er vigtigt: at en hypotese utvetydigt kan påvises at være falsk. Er der noget afgørende eksperiment, der kan udføres, eller kan der gøres nogen iagttagelse, der vil bevise, at hypotesen er
falsk? Hvis ikke, hvordan kan man så skelne mellem en hypotese og en
anden? Condon-kommissionen valgte at afprøve ETI hypotesen om, at
UFOerne var massivt bevis for ujordisk besøg. Hvordan kan dette bevises at være falsk? Omhyggeligt udarbejdede observationsnet kan opsættes og intet UFO viser sig. Er det negativt bevis? Nej. Man kan altid
sige, at de intelligent styrede UFOer vidste, man ventede dem og derfor
undgik fælden.
Sandt nok fandt Condon-kommissionen, at næsten en tredjedel af
deres tilfælde ikke kunne forklares bare delvis tilfredsstillende. ”Eksperterne” var slået ud. Hvad skulle det kunne sige om ETI hypotesen?
Intet. Der kunne være mange forklaringer, afhængende af, hvor dristige
man ønsker at gøre sine oprindelige formodninger. Hvis man f. eks. ønsker at forudsætte andre verdener end den fysiske (astral eller æterisk),
kan man let imødekomme og forklare praktisk taget alle UFOernes rapporterede krumspring. Men hvordan kan man klargøre, at hypotesen er
sand? Medmindre det kan gøres på operationsmæssig vis, er det ikke
videnskab. Hypoteser forbliver hypoteser, og vi sidder tilbage med ”hun
-drede og sytten forskellige sekter”.
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Selv hvis Condon-kommissionen havde haft data af en helt anden
størrelsesorden, havde deres arbejde været håbløst. Den eneste hypotese kommissionen med udbytte kunne have afprøvet var: Der findes, beskrevet ved indholdet i UFO-rapporterne, et fænomen, som endnu ikke
er fysisk forklarligt. Den hypotese kan bevises usand, hvis man ved
hjælp af enkle metoder, efter de nugældende fysiske principper, kunne
forklare de omkring 30 tilfælde, de ikke var i stand til at behandle tilfredsstillende og, naturligvis, de mange hundreder andre sager, som
Condon-gruppen ikke har behandlet. Selv da kan man altid komme med
nye tilfælde og sige, ”Hør, der er en her, De ikke har forklaret”, men
fornuften dikterer, at hvis et forud besluttet antal, n, af tilfælde
(forelagt af et panel af mennesker, som er velbevandret i emnet, og som
har underkastet sagerne omhyggelig sortering for med sikkerhed at
udelukke fugle, balloner, flyvemaskiner, meteorer, planeter o.s.v.) kan
forklares sådan, er spørgsmålet afsluttet, medmindre nye iagttagelige
og fra de andre forskellige data præsenteres. Omvendt, hvis prøvematerialet ikke kan forklares sådan, eksisterer der helt indlysende et fænomen, næsten pr. definition, der ikke er forklaret efter de nugældende,
fysiske principper.
En omhyggelig gennemlæsning af rapporten slår fast, at kommissionen af vanvare gik en lang vej for at bevise ikke-forklarings hypotesen,
mens den tumlede med ETI hypotesen. Efter hvad de selv indrømmede,
blev deres ”eksperter” virkelig slået ud af mange af de forholdsvis få undersøgte tilfælde, og der var intet, der tydede på, at de ville have haft
held med sig, hvis de havde prøvet med andre sager, som mere velinformerede forskere også havde måttet opgive at finde en fysisk forklaring
på. Efter min opfattelse er det højst uheldigt, at tingene udviklede sig
sådan, at det førte til Dr. Saunders endelige afskedigelse. Hele sagens
forløb ville sikkert være blevet anderledes, hvis han var blevet der, og
hans råd var blevet fulgt. Selv om han havde indstillet sig på at afprøve
ETI hypotesen, ville han snart have indset, at mens hypotesen var umulig at bevise eller modbevise, var ”uforklarlighed efter nugældende fysiske principper” hypotesen indlysende.
Dr. Condon var øjensynlig klar over Dr. Saunders betydning for projektet, for før afskedigelsen, ved anmodning om en tillægsbevilling
(259.146 dollars udover de oprindelige 313.000 dollars), havde han skrevet i den officielle anmodning:
Dr. Saunders har mange pligter. Han har dirigeret erhvervelsen, katalogiseringen og organisationen af observationssamlingen... Saunders har med assistance fra andre medlemmer af studieholdet været ansvarlig for udformningen
af interview- og observationsrapport-skemaerne... Dr. Saunders er også ansvarlig for de statistiske analyser af UFO-data. Nu, da dette skrives har han hullet
omkring 1.200 observationsrapporter til computerbehandling. Det er meningen
at flere oplysninger skal hulles for mange af observationernes vedkommende,
når man har udviklet en teknik til at indkode et antal parametre, der er vanskelige at behandle statistisk... For at fremme klarheden ved disse indbyrdes
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afhængige funktioner har Saunders fået ansvaret for dem alle: ordningen af
observationsfortegnelsen, de statistiske analyser og formuleringen af de spørgsmål, der stilles i interview- og observationsrapport-skemaerne. Der er endnu en
beslægtet funktion: at tage beslutning om, hvornår der skal gives signal til at
sende undersøgelseshold i marken for at studere observationsrapporter. Saunders er også ansvarlig for dette.

Kort efter at have skrevet dette brev, fyrede Condon Saunders for
”inkompetence”. Det forekommer mig at være et ret omfattende ansvar
at lægge på en inkompetent.
De begivenheder, der førte til afskedigelsen af Saunders og et andet
kommissionsmedlem, Dr. Levine, samt opsigelsen kort derefter fra Mary Louise Armstrong, Condons administrative assistent, er behandlet i
Saunders bog, som jeg allerede har henvist til.
I stedet for at tage det væsentlige fra mange tusinde sager, som
Saunders var godt på vej til at gøre, indeholder rapporten kun 87 undersøgte tilfælde, plus tre uforklarede observationer fra astronauter
(undersøgeren af observationerne erklærede lakonisk, at de ”... er en
udfordring til forskeren” .
Condon-rapporten udsendtes den 9. januar 1969, samtidig med et
godkendelsesstempel fra Det Nationale Videnskabernes Akademi.
Sidstnævnte konkluderede:
a) Efter vor mening er studiets omfang tilstrækkeligt til dets formål: et
videnskabeligt studium af UFO-fænomenet.
b) Vi mener, at metodikken og måden at nærme sig emnet på var velvalgte og i overensstemmelse med accepterede metoder for videnskabelig forskning.

Disse erklæringer lader forstå, at den videnskabelige metode faktisk
er anvendelig over for UFO-problemet, et punkt, jeg allerede tidligere i
bogen har betvivlet. Eftersom den hypotese kommissionen afprøvede
(ETI) ikke er gendrivelig, d.v.s. det er umuligt at bevise, den er usand,
en mulighed som må være til stede, hvis man skal holde sig til den videnskabelige metode, er metoden ikke anvendelig, medmindre problemet bliver passende omdefineret.
Idet tvivlen i denne sag imidlertid må regnes akademiet til gode, kan
Condon-kommissionens metodik let dadles på andre områder. Lad os
her tale om metodikken uden at blande den sammen med emnet. Min
kritik af Condon-kommissionens metodik ville have været den samme,
selv om emnet ikke havde været UFOer, men gråhvalens livsforløb (hvis
studiet havde været rettet imod afprøvningen af en enkelt teori, måske
den, at gråhvaler var produkter af en særlig skabelse), eller årsagerne
til kræft (hvis studiet havde været begrænset til f. eks. den teori, at
kræft forårsages af urigtig kost).
Akademiet vil være enig med mig i, at den videnskabelige metode
indebærer, at det specielle problem, der skal studeres, må være afgrænset og have relevans til det større felt, det indeholdes i.
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På side 9 i Condon-rapporten defineres en UFO: ”Et uidentificeret,
flyvende objekt defineres her som udløser af en rapport, afgivet af en
eller flere personer, angående noget, der er set på himlen (eller et objekt, der menes flyvedygtigt, men er set landet på jorden), som observatøren (fremhævelsen min) ikke kunne identificere som et objekt med al
mindelig, naturlig oprindelse, og som forekom ham så gådefuldt, at han
påtog sig at udfærdige en rapport om det…” Og problemet er defineret:
”Problemet bliver da dette at lære at genkende de forskellige former for
stimuli, der udløser UFO-rapporter.”
Videnskabelig metode! Hvad er det for en form for videnskabelig undersøgelse, der forudsætter svaret, før man får begyndt? Det forudsættes klart her, at UFOer alle er misfortolkninger af naturlige genstande
og at det arbejde, kommissionen havde at gøre, var at gøre sig bekendt
med og huske de forskellige former for naturlige stimuli til UFOrapporter, så man bare kunne sige, ”Den der må have været Venus; og
den må have været landingslys fra en flyvemaskine.” Der var i Condonopfattelsen af problemet ingen plads til så meget som mulighed for udsagnet: ”Det var sandsynligvis en UFO.”
Således blev princippet for videnskabelig metode krænket: problemet
var dårligt defineret og havde ingen relation til det større felt, de virkeligt gådefulde rapporter, hvor den forårsagende stimulus ikke var indlysende. Desuden kan det ikke overlades til observatøren, som repræsenterer et almindeligt gennemsnit af hele befolkningen, at definere problemet, at påføre betegnelsen UFO. Det kan kun gøres af dem, der er i
stand til kritisk af frasortere netop de rapporter, der stemmer overens
med Condon-definitionen - dem, der udløses af naturlige stimuli.
I videre forstand er problemet sandelig at finde stimulus til UFOrapporten. Men at formode fra starten, at den udløsende stimulus nødvendigvis kun kan være af en klasse - misfortolkninger - er bestemt en krænkelse af den videnskabelige metode. Det kunne se ud til, at kommissionen
definerede problemet til dette at finde naturlige stimuli og dog valgte at
analysere hypotesen om ujordisk intelligens. Venus er ikke ujordisk intelligens; et meteor er nok ujordisk, men afgjort ikke intelligent, o.s.v.
Et andet hovedprincip i den videnskabelige metode, som akademiet
vil være enig med mig i, er: det udvalgte studiemateriale må have relevans til problemet.
Spørgsmålet om relevans kan henføres enten til det problem kommissionen undersøgte (ujordisk besøg) eller til det, de ikke undersøgte:
varsler UFO-rapporter, behørigt sorterede, om fremkomsten af empirisk
nyt observationsmateriale?
I ingen af tilfældene var flertallet af de faktisk anvendte rapporter
relevante; en erfaren forsker ville have frasorteret de åbenbare misfortolkninger, der nok var gådefulde for en eller to personer, men som ikke
ville have narret en ekspert. Faktisk var 14 af de 87 tilfælde tidligere
blevet bedømt som misfortolkninger af Blue Book, og dog valgte Condon
at lade de forholdsvis få tilfælde, man undersøgte, spæde op med triviel187

le sager. Det ville have været bedre, om disse 14 var blevet erstattet af
14 tilfælde fra de flere hundrede, Blue Book havde klassificeret som
”uidentificeret”. Det var i den slags tilfælde, løsningen på problemet
ville ligge, hvis den i det hele taget var til at finde.
Kun ti nærobservationstilfælde, der afgjort er de mest interessante
af alle UFO-rapporter, blev undersøgt af Condons gruppe. Af disse var
kommissionen ikke i stand til blot nogenlunde at forklare de seks, to
blev anset for at være ubestemmelige, et ”psykologisk” og et var ganske
afgjort Venus! Den sidste sag burde læses af alle UFO-forskere. Det er
et fantastisk eksempel på, hvor overbevisende planeten Venus kan være
som et ikke-frasorteret UFO. Politibetjente i 11 distrikter blev ”taget
ved næsen” af denne planet. Det er en sag med speciel værdi for psykologer, og, fristes man til at sige, for dem, der er ansvarlige for ansættelsen af politibetjente.
Det har længe været min erfaring, at intet tilfælde, hvor en ”UFO”
dukker op mere eller mindre punktligt nat efter nat, bør tages alvorligt.
Det vil næsten altid vise sig at være en rutemaskine eller en planet,
især hvis man får at vide, at det ikke viser sig i skyet vejr. Sådanne sager er imidlertid så lette at sortere fra, at de giver en interessant og
morsom lettelse i et ellers indviklet problem.
Jeg tror, akademiet vil gå med til, at det er god videnskabelig metodik at undgå forudindtagethed, fordom og latterliggørelse, når man begynder at undersøge et problem. Svaret på et forskningsproblem bør
aldrig foregribes i den grad, at det har større indflydelse på problemets
udforskning. Ved min kontakt med den halve snes kommissionsmedlemmer og tilknyttede i Colorado-studiegruppen, som jeg havde fornøjelsen at tale med, fandt jeg ingen udtalt forudindtagethed i deres måde at
nærme sig sagen på. Der var forskelle i synspunkterne naturligvis, men
ingen generende, følelsesmæssigt ladet forudindtagethed. Hvis man
imidlertid dømmer projektlederen alene ud fra hans handlinger og talte
og skrevne ord, ser dette ikke ud til at være tilfældet. Som altid åbenhjertig, tøvede han ikke med at afsløre sin indre holdning i de taler, han
fra tid til anden holdt rundt omkring i forskellige dele af landet. En af
de første taler han holdt, da projektet var mindre end tre måneder gammelt, var i Corning, New York (gengivet den 26. januar i Star-Gazette
fra Elmira, New York). Condon sagde ifølge artiklen, ”På dette tidspunkt er jeg tilbøjelig til at anbefale, at regeringen trækker sig ud af
denne sag. Min holdning lige nu er, at der ikke er noget om det... men
det forventes ikke, at jeg når frem til en konklusion det første års tid.
Måske ville det (UFO-problemet) være umagen værd at studere for de
grupper, der interesserer sig for meteorologiske fænomener.”
Alle mennesker har ret til at have deres egen mening, men en videnskabsmand har tillige et socialt ansvar i kraft af sin position og profession. Hans ord, især de løst henkastede, kan veje urimeligt tungt i den
offentlige presse. Her har vi Condon, der udtaler, at projektet ikke er
umagen værd (et par måneder senere bad han om 259.146 dollars eks188

tra for at kunne fortsætte arbejdet) og derefter lægger den overbevisning for dagen, at UFOerne nødvendigvis må være naturlige (meteorologiske) fænomener med den stiltiende slutning, at der ikke var nogen
mening i at tage sig videre af det.
Senere på året talte Condon ved National Bureau of Standards i
Washington. ”Ifølge de udtalelser, der er kommet fra personer blandt
publikum, og efter hvad han også senere indrømmede, koncentrerede
Condon næsten hele talen om tre af de tossesager, han havde haft med
at gøre.”
Jeg tror også Det nationale Akademi i sin vurdering og anvendelsen
af den videnskabelige metode vil give mig ret i, at ingen videnskabsmand med overlæg burde tillade, at latterliggørelse blev en accepteret
del af hans videnskabelige metode. Når et emne imidlertid ser ud til at
være uden for videnskabens grænser (og historien er fuld af eksempler
herpå), generer spot og drilleri på andres bekostning ikke videnskabsmandens samvittighed. Således var Dr. Menzels skrevne svar på et seriøst spørgeskema, der spurgte, ”Hvad burde man gøre med UFOrapporter, der ikke kan forklares”: ”Smide dem i papirkurven!”
Dr. Condon mente tilsyneladende, at UFOerne befandt sig uden for
videnskabens grænser (selv om hans rapport bærer titlen ”Videnskabeligt studium af uidentificerede, flyvende objekter”, for også han tog tilflugt til drilleri og vittigheder på andres bekostning. Saunders påpeger 5)
Condons forkærlighed for UFO-problemets tosseaspekter og hans tilsyneladende ufølsomme latterliggørelse af de tilknyttede personer (selv
om det er blevet sikkert konstateret, at ”tossehoveder” ikke udfærdiger
klare og sammenhængende UFO-rapporter). Saunders bemærker,
”Værst af alt forargede hans behandling af personerne i disse tilfælde
mig som psykolog. De kan have haft brug for hjælp, men der burde ikke
være blevet gjort grin med dem. Det var som om Condon havde mistet al
sans for perspektiv og ofrede disse ulykkelige for at komme sig over sin
egen skuffelse... Det så ud til at Condon, når han havde høstet al den
latter han kunne på en sag, straks prøvede at få endnu mere latter ud af
den næste.” Ved et eksempel, Saunders omtaler i sin bog, telefonerede
Condon til guvernøren i Utah for at underrette ham om den forudsagte
landing (forudsagt af en person ”i kontakt” med ujordiske) af en rektangulær UFO på saltsletterne i Bonneville.
I et andet tilfælde videregav han, uden at tabe masken, oplysninger
til Washington om et tilbud til ham fra ”en agent fra det tredje univers”,
om (for tre milliarder dollars) at anlægge en landingsplads, så rumskibe fra universet kunne lande i vor verden.
Jeg tilstår, at fristelsen til at få sig en latter over krumspringene fra
vanviddets overdrev er stor. Jeg har med stort held, til morsom afkobling fra den ellers alvorlige lekture, brugt et billede, der illustrerer en
historie i et populært magasin under titlen, ”En flyvende tallerken frelste min jomfruelighed”, en tegneserie om de tre vise mænd, der stirrer op
på stjernen og siger ”sumpgas” og andre eksempler på UFO-humoren.
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Det var imidlertid helt tilbage i 19536), jeg skrev:
Latterliggørelsen har ikke plads i den videnskabelige metode, og offentligheden skulle nødigt få det indtryk... Den stadige strøm af rapporter, ofte indsendt samlet af flere pålidelige observatører, rejser spørgs
målet om videnskabelig forpligtelse og ansvarlighed. Er der - når den
brogede forvirring af forskelligartede rapporter er skåret fri af, for at
citere Pooh Bah (fra W. S. Gilberts komiske opera ”Mikadoen” o. a.), alle
”de bekræftende enkeltheder, der forlener en ellers tynd og lidet overbevisende beretning med kunstnerisk sandsynlighed” - en rest tilbage, der
er videnskabelig opmærksomhed værd? Eller hvis der ikke er, har man
så ikke stadig en forpligtelse til at fortælle offentligheden det - ikke på
nogen spottende måde, men alvorligt - for at bevare den tillid til videnskaben og videnskabsmændene, som folk har?

Videnskabens relevans for det daglige liv er i vor tid blevet alvorligt
betvivlet. Hovne indstillinger, docerende ex cathedra udtalelser, og krav
om dyrkelse af autoriteten, blot fordi en videnskabsmand har udtalt sig
- disse ting hjælper intet. Offentligheden, hvorfra støtten til alle videnskabelige bestræbelser i sidste ende må komme, burde have chancen for
at se videnskab som et vovestykke udøvet i ydmyghedens ånd, med
værdighed og respekt og til gavn for alle. Det burde fremhæves, at man
i videnskab aldrig ved, hvor ens søgen fører hen - (”hvis vi kender svarene på forhånd, er det ikke forskning”) - at videnskabens primære sigte
er at tilfredsstille menneskelig nysgerrighed, at udforske det ukendte
og at rydde nye stier for intellektuelle vovestykker. Dette ligger på linje
med, hvad videnskab altid har stået for, selv om videnskabsmænd, der
jo også er mennesker, ofte utilsigtet har givet det stik modsatte indtryk.
Jeg tror, akademiet vil være enig med mig i, at det er i overensstemmelse med den videnskabelige metode, at en leder for et videnskabeligt
projekt bør forstå selve problemet. Uangribeligt bevis for, at Condon
ikke forstod problemets natur og omfang er givet ved de eksempler fra
”UFOs”, han brugte som støtte til sammendraget af sin rapport. Jeg citerer her med tilladelse fra et manuskript af W. T. Powers7):
Condon bruger som illustrationer udelukkende de tilfælde, der er
dumme, lette at forklare eller dårligt rapporterede. Der er ikke et ord om
den omstændighed, at hans kolleger i samme mængder har præsenteret
sager, som havde modstået de mest gennemgribende forsøg på forklaring, og som ikke var dumme, dårligt rapporterede eller lette at forklare.
Condon slutter sit kapitel om ”radarobservationer” af UFOer uden at
nævne de sager, hvortil hans egen stab ikke kunne finde nogen dokumentation for ”unormal radarudbredelse”, med at sige, ”Under hensyn til
betydningen af radar for alle flyoperationers sikkerhed, er det væsentligt
at fortsætte undersøgelserne... Imidlertid mener jeg, det kan gøres ved at
takle problemet direkte... snarere end ved... undersøgelse af UFOtilfælde.”
Kort sagt, Condon indrømmer ikke, at radarrapporter om UFOer kan
sige os noget om UFOer - alt, hvad sådanne rapporter kan gøre, er tilsy
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neladende at afsløre unormal radarudbredelse. Sandsynligheden for en
radarobservation af en UFO ved hjælp af ordentligt funktionerende radar under normale atmosfæriske betingelser nævnes overhovedet ikke,
ikke engang som en mulighed. Og dog er der tre af den slags tilfælde,
omhyggeligt undersøgte, blandt rapporterne senere i teksten.
Det er lærerigt at undersøge de individuelle sager, som Condon valgte til at illustrere de punkter, der er opstillet i sammendraget. For at
undgå forhastede konklusioner vil jeg katalogisere og kort kommentere
samtlige eksempler brugt af Condon, for ikke selv at begå den synd, jeg
kritiserer. (Pladsen tillader ikke at citere dem alle her). Det første eksempel er et nattelystilfælde (varmluftballon), og ligeledes det andet
(Saturn). Ingen af dem ville have overlevet som UFO, hvis de var blevet
sorteret af en erfaren forsker... Et andet eksempel drejer sig om en
mand, hvis forfædre kom fra en anden galakse... Endnu et vedrører planeten Clarion, en fantastisk ide, som visse grupper fra vanviddets overdrev af halvt UFO-forkæmpere, halvt psykisk troende, hengiver sig til.
Denne gør sig fortjent til en hel side!
Så kommer vi til fotografierne. En side er helliget et fotografi, der er
vurderet som enten en fejlidentifikation eller svindel. Om et tilfælde,
som hans fotografiske ekspert tog helt alvorligt, siger Condon blot, ”UFO
-aftegningen viste sig at være for uskarpt til at kunne underkastes ordentlig fotogrammetrisk analyse.” Men senere i teksten: ”Dette er et af
de få UFO-rapporter, hvor alle de undersøgte faktorer, geometriske, psykologiske og fysiske synes at være overensstemmende med påstanden
om, at et usædvanligt, flyvende objekt, sølvagtigt, metallisk, diskosformet, flere halve snese meter i diameter og en øjensynligt forarbejdet genstand kom flyvende inden for to vidners synsvidde.” Beskrivelsen af den
fotogrammetriske analyse optager siderne 399-407 i rapporten. Condon
slutter denne del af sit sammendrag med en kort omtale af et fotografi af
et ”bjørnespor” og en linserefleks (på omslaget af Bantam udgaven af
Condon-rapporten ses et nydeligt farvebillede af en linserefleks, et fotografi, der aldrig ville være blevet taget alvorligt af en erfaren forsker).
Condon nævner ikke den udtømmende analyse af Great Falls, Montana,
filmen, foretaget af Dr. R. M. L. Baker, en analyse, som var blevet overgivet til Condon-kommissionen.
Derefter kommer tilfælde med biler forstyrret i driften. Condon hævder ukorrekt, at hans gruppe kun blev konfronteret med et tilfælde...
Han nævner ikke det andet tilfælde (nr. 12) med rapporteret bildriftsforstyrrelse (og heller ikke nogen af de hundrede eller flere af den
slags tilfælde, han kunne have fået fat på, hvis han havde gjort sig den
ulejlighed at gennemgå litteraturen. Det er almindelig praksis inden for
videnskabelig metodik at gennemsøge litteraturen, før man går i gang
med en undersøgelse, for at forskeren kan gøre sig fortrolig med det, der
er gået forud og således mindske risikoen for unødvendige dobbeltundersøgelser), en driftsforstyrrelse, hvor vidnet blev beskrevet som en
”kompetent, praktisk personlighed, veluddannet og vant til at holde hovedet koldt i uventede situationer.”
Condon nævner godt nok astronauternes visuelle observationer, men
siger kun, at ”intet blev set, der kunne fortolkes som en flyvende tallerken” eller et bemandet fartøj fra rummet, selv om han indrømmer, at Dr.
Roach, den astronom, som foretog en gennemgribende undersøgelse af
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astronautobservationerne, havde betegnet disse observationer som ”en
udfordring til for-skerne”. Condon var ikke interesseret i at tage udfordringen op, selv om Dr. Roach havde erklæret, ”Særlig gådefuld er den
første på listen, dagslysobservationen af et objekt med detaljer som f.
eks. arme, der stak ud fra et skrog af bemærkelsesværdig vinkelstørrelse. Hvis NORAD’s liste over objekter i nærheden... på det tidspunkt, observationen fandt sted, er komplet, og det er den formodentlig, må vi
finde en rationel forklaring eller som den anden mulighed, beholde det
på vor liste over uidentificerede.” Tilsyneladende var Condon ikke interesseret i hverken det ene eller andet alternativ.

Powers giver mange flere eksempler og bemærker:
Disse eksempler viser den strenge udvælgelsesfaktor i Condons sammendrag - ingen af dem angår den form for UFO-rapporter, der kunne
interessere en erfaren forsker. Det er indlysende, at Condon systematisk
undgik at illustrere med de mest gådefulde tilfælde i sin rapport, og at
han systematisk fordrejede de få gådefulde tilfælde, han nævnede, ved at
forklejne eller ignorere det, der var uforklaret og fremhæve mulige forklaringer, selv hvis de detaljerede analyser næsten fuldstændig udelukkede dem.
Hvis Condon virkelig ønskede at nærme sig problemet på fysiskvidenskabelig vis, hvorfor undersøgte han så ikke, om et ukendt fysisk
fænomen var ansvarligt for en eller anden valgt kategori af UFOrapporter? Hvorfor spildte han sin tid og vore penge med at jage efter lys
-på-himlen rapporter og rapporter om Venus og i særdeleshed, hvorfor
opsatte han denne ETI-stråmandshypotese? Hvis man ikke engang ved,
om et fænomen eksisterer, hvordan kan man så på nogen måde efterprøve et eller andet vildt gætteri om årsagen dertil?
Condon reagerede ikke over for de videnskabelige kolleger, som havde
antydet en mulig værdi i UFO-forskning, men over for kontaktpersoners
påstande, over for uvidende troendes overdrivelser, over for de uoplystes
naive spørgsmål. Han valgte ikke at behandle problemet med udgangspunkt på det niveau, hvortil andre, lige så kompetente som han, havde
ført undersøgelserne af UFO-problemet. I stedet angreb han ideerne hos
dem, der er lette at angribe... Condons rapport og især hans egne kommentarer... er en fornærmelse mod hans videnskabelige kolleger. Det er
imidlertid ganske tydeligt, at det sammendrag han skrev, faktisk er forudindtaget, og at Det nationale Videnskabernes Akademi er blevet grundigt vildledt.

Disse ord fra Mr. Powers er i sandhed hårde, og man ser klart, hvorfor de ”etablerede udgivere” af Science nægtede at bringe dem. Man bør
imidlertid huske, at Mr. Powers ikke diskuterede UFOer; han diskuterede videnskabelig metodik og spurgte, om der var anvendt videnskabelige metoder i Condon-rapporten, sådan som Det nationale Videnskabernes Akademi havde garanteret, at der var. Måske skulle man spørge, om den komite, der af akademiet var udpeget til at gennemgå rapporten, nu også har gjort sit hjemmearbejde. Man kunne bedre undskylde dem, hvis de ikke havde. Condon havde mange andre pligter, og det
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havde aldrig været meningen, han skulle hellige al sin tid til UFOerne.
Han udnævnte Mr. Robert Low til sin projektadministrator, og som tiden gik og Condon mere og mere mistede kontakten med kommissionen, blev Low den faktiske kaptajn på Colorados UFO-skib. Man kunne
gætte sig til, hvordan projektet kunne være faldet ud, hvis man havde
valgt en anden videnskabelig administrator. Jeg husker min egen forfærdelse, da Low, ved et besøg jeg aflagde hos kommissionen, da projektet var knap to uger gammelt, på tavlen foran os opridsede den form
rapporten ville tage, hvordan kapitlernes overskrifter formentlig ville
komme til at lyde, hvor stor plads hvert kapitel ville få, med den antydede indstilling, at han allerede havde besluttet, hvordan indholdet og
tonen i rapporten ville blive.
Det var Low, der forfattede det berømte memorandum, det dokument, der førte til afskedigelsen af både Saunders og Levine. 8) Det ofte
citerede hovedbudskab, skrevet den 9. august 1966, næsten tre måneder før projektet formelt startede, lød ”Fidusen, mener jeg, ligger i at
beskrive projektet sådan, at det for offentligheden ser ud som en fuldstændig objektiv undersøgelse, men over for videnskaben giver indtryk
af en gruppe ikke-troende, der gør deres bedste for at være objektive,
men som har så godt som ingen forventning om at finde en tallerken.”
Jeg tror, Low er blevet urimeligt kritiseret for dette memorandum.
Jeg kan godt se det dilemma, Low var i. Han så gerne, hans universitet
fik kontrakten (hvad så end grunden har været), og prøvede at overbevise universitetsadministrationen om, at de skulle indgå på den. Han var
klar over, ligesom jeg havde været det i årevis, at den videnskabelige
holdning var sådan, at blot en seriøs omtale af emnet var ensbetydende
med, at man blev rullet i tjære og fjer af videnskaben. Han ønskede at
give det et skær af respektabilitet. Men den vej han fulgte, var uheldig.
Saunders og Levine blev fyret for at have henledt et par kollegers opmærksomhed på dette memorandum; nyheden om dets eksistens spredtes og førte senere til Fullers ”afsløring” i Look.9)
Efter Saunders og Levines afskedigelse kom Condons administrative
assistent, Mary Louise Armstrong, som kendte hele kommissionens arbejde til mindste detalje, i det dilemma, om hun skulle fortsætte med at
arbejde for en mand, som hun havde mistet en stor portion respekt for.
To uger senere trak hun sig tilbage fra projektet og fremlagde sine
grunde i et alvorligt brev, som bør være et dokument i sagen (se bilag
3), fordi det giver indsigt i kommissionens indre liv, som fremtidige videnskabshistorikere bør have adgang til.
Jeg giver et uddrag fra hendes brev 10), da det har tilknytning til de
omdiskuterede punkter:
Da det er klart for UFO-projektets stab så vel som for Dem (Condon),
at vi befinder os i et sandt dilemma med hensyn til uoverensstemmelserne og den lave moral inden for studiet som følge af de sidste to uger, føler
jeg det nødvendigt at undersøge, hvad der efter min opfattelse har været
hovedårsagen til de eksisterende problemer...
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Jeg tror, der er en næsten fuldstændig ”mangel på tillid” til ham
(Low) som projektets koordinator og til hans udøvelse af den magt, stil
lingen giver ham... Bobs holdning har fra starten været negativ... Bob
viste kun ringe interesse for at holde sig orienteret om observationerne,
hverken ved at læse dem eller tale med dem, der gjorde... Saunders satte
omhyggeligt rapporterne i system, så alle i kommissionen kunne få en
chance for at læse dem... han (Bob) opmuntrede sandelig aldrig til, at de
omtalte diskussioner skulle finde sted... Så vidt jeg har kunnet se, er alt
for meget af hans tid gået med at spekulere over, hvilket ”sprog” han
skulle anvende i den endelige rapport, så han på den dygtigste måde
undgik at sige noget definitivt om UFO-problemet. Der er på den anden
side kun brugt ganske lidt tid på at gennemgå det materiale, han kunne
have baseret sine konklusioner på...
Hvordan kan det være, at Craig, Saunders, Levine, Wadsworth, Ahrens og andre alle er kommet til konklusioner, så fundamentalt forskellige fra Bobs? Det er ikke mit indtryk, at de startede i projektet med nogen
særlig forudfattet mening om UFO-problemet. Jeg tror, at der blandt
gruppens medlemmer er en ret stor enighed om, at der er nok materiale i
UFO-spørgsmålet til at berettige videre studium. Dermed være ikke sagt,
og det er der heller ingen af os, der gør, at vi ganske afgjort bliver besøgt
af fartøjer fra rummet... En dialog må i sidste instans sættes i gang, hvor
begge sider af spørgsmålet debatteres inden for gruppen; men at sætte
disse ideer ned på papir i form af konklusioner og diskutere dem med folk
uden for projektet er formasteligt og forkert... Den omstændighed, at det
synes som om han prøver at sige så lidt som muligt i den endelige rapport, men at sige det så negativt som muligt, har gjort indtryk på mig...
Jeg citerer Dave Saunders, når jeg siger, at Bobs forslag om at bruge
fodnoter til alle minoritetsopfattelser fik Dave til at svare, ”Hvad skal vi
gøre - sætte titlen som fodnote?”

Man får en fornemmelse af, at tavlen burde tørres ren, og arbejdet
gøres om igen - ordentligt.
NOTER
1) Om Komiteens medlemmer og en belysende historie om dens to-årige
eksistens kan læses i UFOs! Yes! af David Saunders og Roger Harkins
(Signet Book nr. 3754). Komite-sammensætningen uden den belysende
historie kan også findes i Condon-rapporten, ”Scientific Study of Unidentified Flying Objects”. Begge bøger er ”obligatorisk" læsning for folk med
alvorlig interesse i Condon-gruppens aktiviteter.
2) For at kontrollere (virkningen af) Condon-anbefalingen til regeringens
bevillingsfonds sendte jeg to seriøse forskningsforslag, det ene til National Aeronautics and Space Administration (NASA) og den anden til National Science Foundation. Begge blev afslået kort, ikke på grund af videnskabelig uværdighed (eller det hævdedes i hvert fald i brevene med afslag), men på grund af pengemangel.
3) Høring af militærkomiteen i Repræsentanternes Hus. 89. kongres, 5.
april 1966. Nr. 55.
194

4) Saunders. op. cit. side 141.
5) Saunders. op. cit. kapitel 15, "Condons yndlingstilfælde".
6) ”Unusual Aerial Phenomena”. Journal of the Optical Society of America,
april 1953.
7) Powers, W. T. ”A Critique of the Condon Report”. Nægtet optagelse i Science i 1969.
8) Saunders. op. cit. Kapitlerne 19 og 20.
9) Fuller, John G. ”Flying Saucer Fiasco”, Look, 14. maj 1968.
10) Mrs. Armstrong har været så venlig - af hensyn til historieskrivningen at give mig tilladelse til at citere hendes brev.
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13.
Den foreliggende sag
La Commedia e finita!

- Canio, Pagliacci.

Ja, komedien burde sandelig være slut, så vi kunne tage fat på det
alvorlige arbejde. UFO-problemet kan angribes på produktiv måde, og
et positivt program kan opstilles. Lad os først gøre os helt klart, hvad
problemet er, ved at opsummere, hvad de foregående kapitler har vist,
og hvad de ikke har forsøgt at bevise eller fastlægge. Jeg mener, det er
fastlagt, at:
(1) Der eksisterer et fænomen, beskrevet ved indholdet af UFOrapporterne (som de defineres her), som fortjener systematisk, indgående undersøgelse. Omfanget af en sådan undersøgelse må afhænge af i
hvor høj grad fænomenet kan anses for at være en udfordring til menneskelig tænkeevne, og i hvor høj grad det kan betragtes som potentielt
produktivt ved at medvirke til menneskehedens oplysning og fremskridt.
(2) Selv under hensyntagen til den uheldige og rodede måde, hvorpå
materialet er blevet tilgængeligt for studium, peger de samlede data
mod et aspekt eller område i vore omgivelser, som endnu ikke er udforsket af videnskaben.
(3) For at kunne underkaste fænomenet direkte, objektiv undersøgel
se fordrer de tilgængelige oplysninger udstrakt organisering, systematisering og anvendelsen af en ensartet terminologi til beskrivelse og vurdering af dem. En sådan organisering og systematisering må anvendes
ved indsamlingen og behandlingen af nye oplysninger.
( 4) Undersøgelser, der har forsøgt at modbevise ovenstående er kom
met til kort. Blue Book og Condon-rapporten er de vigtigste eksempler
på sådanne frugtesløse bestræbelser.
(5) Den beviskraftige styrke i de ovenstående fire uomtvistelige er
klæringer tyder meget klart på, at der eksisterer nye, empiriske observationer, der beskriver et nyt forhold - eksistensen af UFOer (som de
defineres her) - som bør bringes inden for en acceptabel begrebsramme
og om muligt forklares. Det er klart at se, at det næste skridt må være
mere arbejde af fordomsfri karakter.
Det er ligeledes vigtigt at holde sig klart for øje, hvad de foregående
kapitler ikke har forsøgt at fastlægge, bevise eller lægge frem. Det er
ikke blevet sagt:
(1) At det under (5) antydede nye forhold kræver en fundamental
ændring i vort syn på vore omgivelser.
(2) Hvad den bevislige forklaring på UFO-problemet er. En organi
seret tilnærmelse til problemet ma formuleres. I store træk burde følgende skridt tages:.
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(a) Problemet må defineres strengt, og uvedkommende aspekter må
klarlægges og adskilles fra hovedproblemet.
(b) Realisable og let tilgængelige angrebsmetoder må skitseres, og
der må passes meget på, at man undgår indviklede og uoverkommeligt
kostbare veje, der ingen steder fører hen (f. eks. oprettelsen af i tusindvis af bemandede eller automatiske, stærkt instrumenterede observationsstationer.)
Det definerede problem
For klart at definere UFO-problemet må følgende skridt tages:
(1) Med langt større præcision end hidtil at optegne fænomenets pa
rametre. Med andre ord, så afgrænset som muligt at karakterisere fænomenets besynderlighed: Hvad er de besynderlighedsfaktorer, som vi
finder er fælles i de forskellige UFO-observations-kategorier? Hvad er
der kort sagt at forklare?
Problemet er ikke, i det mindste ikke nu, at forklare eller løse UFOfænomenet. Det er naturligvis det endelige problem, men noget peger
meget tydeligt på, at vi på nuværende tidspunkt ikke har den nødvendige viden til at kunne nå til en endelig løsning. Men vi har midler til
rådighed til, ved undersøgelse af omhyggeligt udvalgte og sorterede UFO
-rapporter, klart at kunne karakterisere, hvad der behøver forkla-ring.
(2) Med langt større præcision end hidtil at ordne B-S diagrammet,
d.v.s. sandsynligheden for, at UFO-fænomenets besynderlighedsgrad er
som hævdet. Med andre ord, ud fra et studium af UFO-rapporterer fra
hele verden, må vi bruge Humes ”væddekriterium” for tro på, at rapportørerne af fænomenet ikke totalt og i helt vanvittig grad har taget
fejl af, hvad de rapporterede.
Ud fra bevismaterialet fra de forløbne år, som jeg allerede har givet
en oversigt over, må jeg sige, jeg turde vædde et anseligt beløb på, at de
”sorterede” rapportører beskriver et nyt forhold - UFOer.
Problemet er da dette: med så stor præcision som muligt at konstruere et B-S diagram for de UFO-rapporter, der imødekommer sorteringskriteriet. Hvordan skal vi bære os ad med at gribe det an?
Bunken af verdensomspændende UFO-rapporter kan behandles på
to måder: statistisk, taget som et hele, eller ved at særbehandle rapporterne, en for en.
Da antallet af UFO-rapporter med stor besynderlighed nu kan tælles
i tusinder, kan en statistisk tilnærmelse blive meget produktiv, og de
metoder, der foreslås i moderne informationsteori er afgjort anvendelige. Forfinede metoder til indhentning af oplysninger, opdagelse af mønstre og signifikansafprøvning har inden for flere discipliner tjent til at
udskille ”signalet” fra ”støjen” i situationer, der ved første blik forekom
håbløse.
En enklere og endog mere virkningsfuld metode til at påvise mønstrenes betydning er at sammenligne store grupper af observationer i en
speciel kategori med et langt større antal af samme kategori. Et eksem197

pel er en sådan undersøgelse foretaget af Jacques Vallee. Han sammenlignede statistisk 100 nærobservationstilfælde fra Spanien (han brugte
betegnelsen type 1, som inkluderer alle vore 3 kategorier af nærobservationer) med 1.176 tilfælde i samme klasse, rapporteret fra alle dele af
verden, undtagen Spanien. Han sammenlignede hyppigheden af sager,
hvor objektet ifølge rapporten blev set landet, dem, der blev set lidt over
jorden (sædvanligvis svævende eller flyvende i omkring trætophøjde),
dem, der har rapporterede UFOnauter og procentdelen af sidstnævnte
rapporteret i landings- og næsten-landingstilfælde:
Landing

1176 ikke iberiske
tilfælde
60 pct.
100 iberiske tilfælde 53 pct.

Næsten landing
35 pct.
38 pct.

UFOnauter
32 pct.
25 pct.

Intet objekt
5 pct.
9 pct.

På samme måde var fordelingen af UFOnauttilfælde blandt landings
-og næsten-landingssagerne næsten identiske. Sagerne med ”intet objekt” henviser til rapporter med ”humanoider” (menneskelignende
UFOnauter), hvis fartøj formodentlig var skjult i nærheden.
En korrelation som denne ville blive tillagt stor betydning i anerkendte discipliner som sociologi og økonomi. Den peger tydeligt mod
eksistensen af ”konstanter” inden for observationer af en given kategori. Hvordan skulle ellers det betegnende spanske eksempel (som indbefattede praktisk talt alle velrapporterede sager fra Spanien i det sidste
tiår) være så lig den langt større verdensomspændende (foruden Spanien) gruppe, der ligeledes indeholdt praktisk taget alle velrapporterede
sager inden for rundt regnet den samme periode?
Ethvert alvorligt studium af UFO-problemet måtte nødvendigvis
indbefatte mange af den slags korrelations- og mønsterstudier. Undersøgelser efter observationskategori må foretages - korrelationsstudier
inden for kategorierne og kategorierne imellem - for at klarlægge geografisk og årstids-fordeling (hvordan har de forskellige kategorier forbindelse med hinanden i denne henseende?), samt studier af de bevægelser UFOerne inden for hver kategori udfører (har dagslysskiver og
nattelys det samme forhold mellem ”hurtige starter, svævende manøvrer og skarpe drejninger”?).
For at nævne bare en af mange mulige måder at nærme sig sagen på,
kan man undersøge, om de rapporterede farveændringer inden for nattelyskategorien har nogen sammenhæng med den måde UFOen bevæger
sig på. Når der forekommer hurtige accelerationer, hvilken farveændring er da fortrinsvis rapporteret over hele verden, og hvad er forskellen, hvis der er nogen, i rapporter fra vidt forskellige steder på kloden?
En seriøs videnskabelig gruppe, engageret i sådanne studier, ville,
hvis den havde adgang til materialet i computerklar form, hurtigt kunne påvise udover enhver rimelig tvivl, om der var noget konkret i UFOproblemet. Vallees ovennævnte korrelation ville, hvis den blev gentaget
på passende vis ved en søgen efter mønstre blandt de verdensomspæn198

dende radarvisuelle sager og dagslysskiverne land for land, fremtvinge
anerkendelse (hvis korrelationen var positiv) af, at UFO-fænomenet
repræsenterede ”nye, empiriske observationer”, der (pr. definition af
nye empiriske observationer), ikke er omfattet af vor nuværende, videnskabelige begrebsramme.
Man kan meget vel spørge, hvorfor alt dette ikke er gjort før. Emnet
har aktivt berørt os i mere end en snes år. Et øjebliks eftertanke vil
imidlertid vise, hvilken umulig bedrift dette ville have været. Senest
brugte Condon-gruppen en halv million dollars, angiveligt for at studere
emnet videnskabeligt, men medlemmerne overvejede end ikke denne
indstilling til emnet. Hvordan skulle så private grupper uden midler,
uden materiale i brugbar form og sædvanligvis uden videnskabelig baggrund, kunne forsøge sådan et arbejde? Blue Book overvejede end ikke
et øjeblik en sådan (videnskabelig) indstilling på trods af indtrængende
råd fra deres videnskabelige konsulent. Husk også, at de mange tusinde
Blue Book sager blot var ordnet kronologisk i chartek uden så meget
som skyggen af den mest elementære opdeling efter andre aspekter.
Som man har set det med mange andre studieområder i deres barndom, bliver videnskabelig respekt kun langsomt opnået, og omfattende
forskning bliver først mulig, når emnet er tilstået et vist mål af godkendelse. Men selv, hvis UFO-rapporter ville høre op fra dette øjeblik og
ingen rapporter efter acceptable kriterier skulle blive modtaget frem
over, er det min opfattelse, at de oplysninger, der nu ligger spredt rundt
om, hvis de blev ordentlig behandlet, kunne fastslå UFO-fænomenets
konkrete karakter ud over al rimelig tvivl.
Imidlertid er UFO-rapporterne på ingen måde ophørt nu, hvor dette
skrives, skønt de vækker meget ringe opmærksomhed i pressen, især i
de store byer. Det er således vanskeligt at vurdere størrelsen af UFOaktiviteten. Jeg og mine kolleger i Evanston, Illinois, modtager gerne
rapporter, i særdeleshed fra videnskabeligt og teknisk uddannede mennesker, til videnskabelig registrering, og det er en selvfølge, at de kun
vil blive anvendt videnskabeligt. Private UFO-forskningsgrupper i
mange lande modtager fortsat rapporter, hvoraf sammendrag offentliggøres i litteraturen.5 )
Den anden potentielt produktive måde at gå i gang med UFO-pro
blemet på, er undersøgelse, i dybden, af individuelle flervidnesager,
særligt de nyere. Hvis vi her koncentrerer os om nærobservationssagerne, vil vi givet få det største udbytte; specielt med nærobservationer af
anden klasse, hvor den rapporterede tilstedeværelse af fysisk bevis kan
give kvantitative, fysiske oplysninger.
Den individuelle sagsbehandling fordrer personer, der er øvet i at
udspørge, som tillige har et indgående kendskab til UFO-fænomenets
forskellige manifestationer og er i stand til at genkende de karakteristiske træk ved de rapporter, der er fremkaldt ved almindelige fejlfortolkninger. Det er bydende nødvendigt, at de er inde i både psykologi og
fundamental fysik.
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Hvis blot en håndfuld af den slags førsteklasses undersøgere var til
rådighed og havde ”øjeblikkelig reaktionsevne”, så de inden for en dag
eller to (helst inden for timer) kunne være på scenen for en rapporteret
UFO-hændelse, kunne de sammen med de oprindelige rapportører rekonstruere omstændighederne ved den rapporterede begivenhed på det
nøjagtige sted for begivenheden, måske under omtrent helt de samme
omstændigheder og kunne således få i det mindste halvkvantitative data. En dygtig udspørger kan uddrage værdifulde detailoplysninger fra
en sag, der er måneder - eller endog år - gammel. Erfaringen har vist, at
UFO-begivenheden er ætset ind i rapportørernes hukommelse, og at
brugbare og gyldige detaljer stadig kan fås længe efter begivenheden,
især hvis oplevelsen har været noget traumatisk. Jeg har fundet, at den
største hindring for undersøgelse af gamle tilfælde ikke er vidnernes
blegnende minder, men rapportørernes hyppige utilgængelighed. På
grund af, at enkeltpersoner og familier stadig hyppigere flytter, bliver
et afgørende vidnes nyeste adresse vanskelig at få fat på, efterhånden
som tiden går. Af og til bliver rapportørerne år senere lokaliseret som
følge af store anstrengelser, som McDonald demonstrerede det i Lakenheath og Texas-Oklahoma sagerne.2) I disse specielle tilfælde viste vidnerne sig i høj grad at være samarbejdsvillige.
En øvet forsker er i stand til at uddrage et maksimum af informationer fra rapportøren ved at oversætte vage udtalelser som f. eks. ”det for
-svandt meget hurtigt” til ”det accelererede inden for et sekund til en
vinkelhastighed på 10 grader pr. sekund og forsvandt ind i skydækket
mod vestnordvest.” Tilsyneladende størrelser, farver, retninger, vejrbetingelser, vindretning, solens, månens eller planeternes stilling og andre af den slags oplysninger, kan almindeligvis fastlægges, hvis en øvet
undersøger er på scenen så hurtigt som muligt. På denne måde kan
det, der sædvanligvis kun overlever som en anekdotisk fortælling eller
et upræcist udsagn om en skræmmende og usædvanlig oplevelse omformes til en langt mere præcis beretning om den rapporterede hændelse.
Forskeren burde altid forsøge at lokalisere uafhængige vidner til den
rapporterede begivenhed, selv på bekostning af betydelige anstrengelser.
Med indgående studium af omhyggeligt udvalgte sager og kommunikation om resultaterne heraf, måske ved nationale eller internationale
møder, kunne forskere snart besvare det vigtige spørgsmål: findes der
et ægte UFO-fænomen, der repræsenterer noget virkeligt nyt for videnskaben? Erfarne UFO-forskere vil skrige i deres kval ved denne udtalelse; de er så overbevist om, at UFO-fænomenet udgør ægte nye, empiriske data, at de anser ovennævnte for at være et ganske elementært
punkt, der let kunne springes over. Ikke desto mindre må dette forhold
bevises, ligesom da man for næsten to århundreder siden endelig påviste, at der virkelig ”faldt” sten fra himlen.
Kombinationen af raffineret, statistisk metode og detaljerede studier
af specielle, individuelle flervidnesager ville næsten med sikkerhed
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kunne fastslå, om UFOer virkelig er, eller ikke er, nye, empiriske observationer, hidtil ikke anerkendt af videnskaben.
At nærme sig problemet på en måde som denne er vigtigt for at få
bragt orden i den forvirrende situation, vi har i dag. Synspunkterne
rækker fra dem, som betragter hele emnet som vrøvl (enten ud fra a
priori betragtninger eller i den tro, at Condon-rapporten har været afgørende), og som derfor nægter at hellige blot et øjeblik til undersøgelse af
materialet, til dem, som har undersøgt de forhåndenværende data og på
det grundlag er overbevist om, at UFO-fænomenet repræsenterer et nyt
felt inden for videnskaben. Denne alvorlige polarisering af spørgsmålet
kan kun rettes ved koncentrerede undersøgelser. Hvordan kan sådanne
undersøgelser bedst udføres?
Vi kan begynde med den viden, at UFO-fænomenet er globalt, at
UFO-rapporter stadig indløber her og i andre lande på trods af Condonrapporten og lukningen af Blue Book, og at mange mindre grupper af
videnskabeligt uddannede mennesker, især unge videnskabsmænd, udtrykker interesse for emnet og utilfredshed med den måde, det er blevet
behandlet på tidligere. Nogle finder det stadig vanskeligere at forstå,
hvorfor Det nationale Videnskabernes Akademi fuldt ud godkendte
Condon-rapporten og dens metodik.
Længe før udgivelsen af Condon-rapporten bad AIAA (American Institute of Aeronautics and Astronautics) to af sine tekniske kommissioner, kommissionen for atmosfæriske forhold og kommissionen for rumog atmosfærisk fysik, om at oprette en underkommission, der helligede
sig UFO-problemet. Dr. Joachim P. Kuettner fra ESSA forskningslaboratorierne i Boulder, Colorado, blev valgt til chef for kommissionen. I
decemberudgaven 1968 af Journal of Astronautics and Aeronautics, et
af AIAA’s officielle tidsskrifter, erklærede kommissionen (lige før
Condon-rapportens udgivelse den 8. januar 1969): ”Kommissionen har
foretaget en omhyggelig undersøgelse af UFO-spørgsmålets nuværende
stade og har konkluderet, at meningsudvekslingen ikke kan ophøre
uden yderligere undersøgelser på kvantitativ, videnskabelig vis, samt at
det fortjener opmærksomhed fra tekniske og videnskabelige kredse.”
Omkring to år senere3) bragte UFO-underkommissionen i det samme
tidsskrift en artikel under titlen, ”UFO: En vurdering af problemet”.
Omend med meget forsigtige ord, var det dog en kritik af videnskabens
tidligere behandling af UFO-problemet. I sin kommentar til Condonrapporten, næsten to år efter dennes udgivelse, erklærede kommissionen:
For at forstå Condon-rapporten, som er vanskelig at læse, til dels på
grund af opstillingen, må man studere rapporten i hele dens omfang. Det
er ikke nok at læse sammendragene, som Sullivans og Condons, eller
sammendrag af sammendrag, som det store flertal af læserne og nyhedsmedierne synes at fæste deres lid til. Der er forskelle i meningerne og de
konklusioner, der drages af forfatterne af de forskellige kapitler, og der
er forskelle mellem disse og Condons sammendrag. Ikke alle konklusio201

ner, der indeholdes i selve rapporten er fuldt afspejlet i Condons sammendrag.

Senere i rapporten fra denne kommission finder vi:
Condons kapitel ”Sammendrag af undersøgelsen” indeholder mere
end titlen antyder; det afslører mange af hans personlige konklusioner.
En af grundene til, at man valgte Condon til at styre projektet var uden
tvivl, at han var i stand til at foretage værdibedømmelser. Det er udmærket at få en vurdering fra så erfaren og respekteret en mand; men man
behøver ikke nødvendigvis at være enig i denne. UFO-kommissionen
fandt ikke i rapporten noget grundlag for hans forudsigelse af, at der
ikke ville komme noget af videnskabelig værdi ud af yderligere undersøgelser.

Endnu senere i rapporten læser vi:
Hvis vi tager alt det bevismateriale i betragtning, som er kommet til
underkommissionens kendskab, finder vi det vanskeligt at ignorere den
lille rest af veldokumenterede, men uforklarlige tilfælde, der udgør UFOproblemets hårde kerne.

Kommissionen var ligeledes enig med mig i mine følelser over for den
ikke-jordiske (extraterrestriske) hypotese (ETH):
Vi har allerede udtrykt vor afvisende holdning til argumenter angående muligheden for UFOernes ikke-jordiske oprindelse, da der ikke på
nuværende tidspunkt er tilstrækkeligt, videnskabeligt grundlag for at
tage hverken den ene eller anden stilling til sagen… UFO-underkommissionen mener, at ETH, hvor fristende den end måtte være, ikke bør drages med ind i disse overvejelser, da den indfører et ubestemmeligt spekulationselement; men underkommissionen mener absolut også, at det fra
et videnskabeligt og teknisk standpunkt er uacceptabelt simpelt hen at
ignorere væsentlige antal uforklarede observationer og at vende dem
ryggen på basis af forhastede konklusioner.

AIAA kommissionen har foreslået et passende første skridt til en ny
måde at gribe problemet an på:
Underkommissionen ser som den eneste lovende metode fortsatte
moderate bestræbelser med eftertryk lagt på forbedret dataindsamling
ved hjælp af objektive midler, samt på videnskabelige analyser af høj
kvalitet.

Den almindelige forvirring, der omgiver emnet og manglen på opmærksomhed fra videnskabsmændene har effektivt forhindret ordentlig
dataindsamling. Selv efter tyve år med sporadisk, usystematisk dataindsamling eksisterer der kun en formidabel samling af uensartede data,
der ofte næppe består af meget andet end vidtløftige, anekdotiske beretninger. De over 12.000 tilfælde hos Air Force er kun ordnet kronologisk
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uden forsøg på registrering efter andre retningslinjer, og det samme er
tilfældet med samlingerne hos mange private forskere og organisationer.
Således må man begynde næsten på bar bund: dataindsamling og
databehandling. Dette kan forekomme som en meget hverdagsagtig må
de at give sig i lag med et yderst spændende emne på, men indtil nu har
vi kun en luftig, uvirkelig bygning, rejst på et kviksands-fundament af
ubehandlede, sædvanligvis ukomplette data, kvantitative snarere end
kvantitative. Hvad kan vi gøre ved det?
Min velovervejede anbefaling er, at en kerne af dybt interesserede
videnskabelige teknikere her og i andre lande på beskedent, men løbende grundlag skulle danne et løst organiseret ”institut” til undersøgelse
af UFO-fænomenet. Spillerummet, mangfoldigheden og omfanget af
arbejdet på hvert institut skulle afgøres af de midler og den tid, der var
til rådighed. Naturligvis er midlerne altid et problem, som man måtte
ansøge om lokalt fra private kilder eller i nogle tilfælde fra regeringer
og videnskabelige selskaber. Der kan gøres en hel del selv med beskedne forskningsbevillinger, hvis de administreres ordentligt.
Eftersom fænomenet er globalt må der opretholdes kontakt mellem
grupperne i de forskellige lande, og det er nødvendigt med en eller anden form for kommunikation, som måske med tiden kan udvikle sig til
et internationalt tidsskrift helliget dette studium.
Jeg vil også stærkt anbefale, at et medlemsland i De Forenede Nationer foreslår generalforsamlingen, at en kommission sammensættes inden for FNs system til at bistå og lette kommunikationen mellem disse
små grupper af videnskabsmænd i de forskellige lande. *) En sådan kom
mission skulle naturligvis ikke forpligte FN hverken til finansiel eller
ledelsesstøtte, men ville faktisk blive et ”clearing house” for udveksling
af informationer. I denne forstand ville den fungere ligesom mange allerede eksisterende ”videnskabelige sammenslutninger” (f. eks. Den Internationale Astronomiske Union). De tilvejebringer midler, så specialister i det ene land lærer de andre at kende og kan kommunikere og
planlægge fælles programmer uden forsinkelse med formel offentliggørelse. Den Internationale Astronomiske Union har f. eks. mere end 40
kommissioner, der hver dækker specielle facetter inden for astronomien, og hver af disse letter kommunikationen mellem de astronomer, der
beskæftiger sig med hver deres særlige astronomiske specialitet.
På lignende måde er der brug for specialisering ved studiet af UFOfænomenet. Fremskridt kommer gennem specialisering; de, der indtil
*) Den 18. juni 1966 udtrykte U Thant, daværende generalsekretær for De Forenede Nationer, over for Mr. John Fuller og mig sin store interesse for UFOproblemet. Under en timelang samtale med os påpegede han den tilsvarende
opmærksomhed, som andre generalforsamlingsmedlemmer fra flere lande
havde udtrykt over for ham. Han fortalte os, at han var velvilligt indstillet
over for en FN aktion, men at et medlemsland måtte tage initiativ til en sådan.
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nu har arbejdet seriøst på UFO-feltet, kunne man som helhed sammenligne med almindeligt praktiserende læger. Skønt det måske for læseren kan forekomme lidt langt ude, er der rigeligt plads inden for studiet
af UFO-fænomenet til specialister i samme forstand som man på det
medicinske felt har hjertespecialister, børnelæger, gynækologer o.s.v.
Phillips har f. eks. specialiseret sig i studiet af landingsmærker, der ifølge rapporterne er lavet af UFOer. Lignende specialiseret arbejde behøves for rapporterede tilfælde af forstyrrelser i bilers tændingssystemer,
UFO-virkninger på dyr, UFOernes bevægelsesbaner og -mønstre, humanoidernes morfologi, rapporteret kommunikation med UFOnauter, nattelysenes spektrale karakteristika og mange andre aspekter af UFOfænomenet.
Man kan glimrende forestille sig lejlighedsvise, internationale møder
(som det er tilfældet i Den Astronomiske Union, hvor man mødes hver
tredje år), hvor sådanne specialister kan træffes og rapportere, hvad de
har fundet ud af. De særlige programmer for seriøse undersøgelser skulle naturligvis udvælges af de samarbejdende videnskabsmænd. Hvis jeg
var ansvarlig for en sådan planlægning, ville jeg først dele hele programmet i to hovedafdelinger; de kunne kaldes henholdsvis den aktive
og den passive afdeling.
Formålet for det aktive program skulle være at få fat på kvantitative
observationer af selve UFO-fænomenet. Helt ideelt ville dette indbefatte
forskerens tilstedeværelse ved en observation, udstyret med kameraer,
spektrograf, båndoptager, geigertæller, infrarødt udstyr, opmålingsudstyr o.s.v. for at kunne optage film af begivenheden, fotografier af UFOformerne, spektrogrammer for at afgøre, om udstrålingen bestod af kontinuert lys eller af emissions– og absorbtionslinjer, nøjagtige trianguleringer for at måle afstande og nøjagtige målinger af landingsmærker,
knækkede træer o.s.v. Kort sagt, sådanne specialister kunne kvantitativt dokumentere begivenheden, mens den virkelig fandt sted.
Dette ideal kunne imidlertid kun opnås tilfældigt. Forekomsten af et
UFO-nærobservationstilfælde er ifølge alle beretninger lige så uforudsigeligt som landingen af et meteorit, og chancerne for at få kvantitative
målinger af en sådan begivenhed - f. eks. filmoptagelser af en meteoritlanding - er i sandhed små. Jeg kender f. eks. ingen astronom, som nogen sinde har set et meteorit lande. (Meteorlys på himlen er naturligvis
noget helt andet - jeg taler her om landingen af et fysisk objekt.)
Sammenligningen er træffende, for der var en tid, da eksistensen af
meteoritter blev benægtet af den officielle videnskab og historier om
nedfald heraf, fortalt af agtværdige vidner, betragtedes som ”gammelkone-snak”, simpelthen fordi det forekom fuldstændig absurd, at sten
kunne falde ned fra himlen. I 1801 blev Thomas Jefferson citeret for at
have sagt, at han bedre kunne tro, at to Yankee-professorer havde løjet,
end at der var faldet sten fra himlen.
Lad os imidlertid antage, at Thomas Jefferson havde nedsat en Ben
Franklin kommission for at få afgjort spørgsmålet, om der virkelig faldt
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sten ned fra himlen. Hvis Ben Franklin havde besluttet at oprette meteoritlandings-observationsstationer rundt om i landet, ville omkostningerne være blevet uoverkommelige og resultaterne, hvis vi ser bort fra
et helt eventyrligt tilfælde, ville være blevet lig nul. Selv, hvis fotografering havde eksisteret i de tider, ville omkostningerne med at oprette
fotografiske stationer med nogle få hundrede yards mellemrum tværs
over De forenede Stater naturligvis slet ikke kunne have kommet på
tale. Der er store chancer for, at et sådant ”aktivt” meteoritprogram
ville være blevet værdiløst. På lignende måde ville opstilling af omfattende UFO-observationsposter over hele verden (for vi må huske, fænomenet er globalt), også her bortset fra et meget heldigt tilfælde, blive
fuldstændig uoverkommeligt i omkostninger, og ville sandsynligvis slet
ikke give noget som helst resultat.
Det rapporteres ofte, at UFO-observationer ser ud til at klumpe sig
sammen inden for ”UFO-varme” områder. Hvis denne virkning ikke
skyldes offentlighed om emnet, hysteri og almindelig modtagelighed for
suggestion (og naturligvis ville standardsorteringen af rapporterne hurtigt fastslå, om de successive rapporter kunne kvalificeres som UFOrapporter) kunne observationsudstyr, der omgående blev bragt ud til
det pågældende område, i betydelig grad forhøje muligheden for at opnå forhåndsoplysninger. Det kunne se ud til, at UFO-rapporterne faktisk undertiden klumper sig sammen (Oklahoma i 1965, Frankrig i provinsen 1954, Argentina 1963) og at der derfor er et vist håb i den retning.
Den passive del af programmet ville naturligvis blive det omhyggelige statistiske studium af oplysningerne som allerede skitseret. En bro
mellem de to faser ville være aktiv undersøgelse af ret aktuelle tilfælde,
hvor objektet er væk for længe siden, men har efterladt spor på jorden,
på planter og naturligvis i observatørernes hukommelser. Den aktive
indsamling af oplysninger, før en sag er for gammel, er af altoverskyggende vigtighed.
Dette aspekt fordrer, at grundigt uddannede forskere er disponible,
og det er af påtrængende nødvendighed, at de helt kan hellige sig jobbet, når lejlighed kræves. Og dette kræver tilstrækkelige økonomiske
midler. Hvis det ikke var et spørgsmål om penge (!) og jeg ledede et
UFO-institut, ville jeg personligt uddanne et passende antal heltidsforskere, og derefter, når en særlig interessant UFO-rapport dukkede
op, overdrage to forskere at kulegrave sagen, indtil hver lille bid af
eventuelt tilgængelige oplysninger var opnået. Dette kunne tage en uge,
en måned, seks måneder eller måske længere endnu; det ville ikke gøre
nogen forskel. Det skulle være deres heltidsarbejde, indtil hvert fingerpeg, hvert indicium, hvert disponibelt vidne var blevet opsporet og hver
mulig opmåling foretaget.
UFO-materialets nuværende dårlige tilstand er opstået, fordi den oprindelige rapportør for det første sædvanligvis ikke ved, nøjagtigt hvilke
oplysninger, der behøves; og for det andet har forskerne gjort deres ar205

bejde som en hobby, i weekends eller når der ellers var tid til rådighed,
og alt for ofte har de manglet øvelse i at indsamle de relevante oplysninger. Den aktive fase i et instituts program skulle faktisk hvile på et
”udryknings” grundlag, og det passive aspekt skulle være et løbende
program med datasortering..
Et væld af oplysninger, højst varierede i kvalitet, er blevet opsamlet i
den sidste snes år. I sin nuværende form har de en hel del tilfælles med
erts med ringe metalindhold, som må behandles og renses, før det har
nogen værdi. Eller måske er en mere passende analogi tilfældet med
Marie Curie og de tonsvis af begblende, hun behandlede, før de afgav en
smule radium. De af os, som har brugt tid på UFO-problemet, er overbevist om, at der er meget stor sandsynlighed for, at der er ”radium i begblenden” blandt mængden af rapporter. Skønt det vil blive et Herkulesarbejde at udvælge og sortere eksisterende UFO-materiale, tror
jeg, der ligger en rig belønning til den person eller gruppe, der helliger
sig dette arbejde. For hvis der virkelig er ”gevinst” i UFO-materialets
erts, kunne det udmærket betyde et videnskabeligt gennembrud af større for-mat. Det kunne betyde ændring og omorganisering af mange af
vore etablerede begreber om den fysiske verden i endnu langt højere
grad end de omorganiseringer, der blev nødvendige, da relativitet og
kvantemekanik holdt deres indtog i vort tidligere så hyggelige verdensbillede.
At indlede samarbejde med de forskellige UFO-organisationer rundt
omkring på jorden for at gøre deres samlinger tilgængelige for et større
statistisk studium er vigtigt for at kunne gennemføre det med held.
Mens aktuelle sager kan studeres lokalt, kan et større statistisk studium kun blive rigtigt meningsfyldt, hvis de verdensomfattende oplysninger, der tidligere er opsamlet, anvendes. Dette ville tydeligt nok kræve,
at arbejdet blev udført af en organisation, der var respekteret af alle
organisationerne i de forskellige lande; dette tror jeg, ville være langt
lettere at opnå, hvis den verdensomspændende indsats havde et internationalt, videnskabeligt selskab eller De Forenede Nationer som fadder. I USA måtte de private organisationer APRO og NICAP garanteres
absolut sikkerhed for, at de ved deres medvirken ikke blev behandlet på
den overlegne måde, som Condon-kommissionen gjorde sig skyldig i.
Blue Books arkiver er ifølge loven ikke hemmeligstemplede og er
dermed tilgængelige for retmæssige, videnskabelige forskere. Samlingerne, både officielle og private, fra England, Frankrig, Australien og
mange andre lande, repræsenterer en eventuel kilde til værdifulde oplysninger, men kan eventuelt være underkastet forskellige sikkerhedsreglementer. Efter hvad jeg har forstået, kan de britiske militærarkiver
med UFO-rapporter ikke offentliggøres, før der er gået op til 30 år. 4)
Det er dog ikke nødvendigt at have adgang til alt eksisterende materiale for at kunne foretage et gyldigt, statistisk studium. Imidlertid må
alt disponibelt materiale gøres ensartet. Mange grupper og enkeltpersoner med forskellig erfaring inden for databehandling og UFO-forskning
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bestræber sig på nuværende tidspunkt på at gøre deres materiale rede
til computerbehandling. Skønt dette er en yderst prisværdig hensigt, vil
en sammenstilling af de verdensomspændende data være umuliggjort,
medmindre deres kodning er indbyrdes forenelig, eller det vil eventuelt
kræve ændring til en ensartet kode. Det er nødvendigt så hurtigt som
muligt at opnå international enighed om metoden til kodning af UFOdata; det kunne passende blive den første opgave for en FN-støttet kommission.
Forsvarlig computerbehandling af materialet er absolut væsentligt
ved søgen efter mønstre i UFOernes opførsel, ved konstatering af tværkorrelationer og ved søgen efter mulige forskelle eller ligheder i opførslen i de forskellige lande. Dette er ikke blot katalogiserings- og ”rutinearbejde”. Den moderne computer kan, udstyret med passende hjælpeprogrammer (et veludviklet, let anvendeligt sprog) fastslå meningsfyldte korrelationer, hvis de eksisterer. F. eks.: hvad har de hundredvis af
tilfælde med rapporterede bilstop i nærværelse af en UFO tilfælles? På
hvilke måder adskiller de sig? Hvor viste fejlen sig først - i radioen, lygterne, motoren?
Og når en UFO stiller en række farver til skue, hvad er da den hyppigste farve, den hyppigste rækkefølge?
Sådanne analyser i forening med det aktive program med undersøgelser af sand, videnskabelig karakter, udført på stedet, skulle nok kunne føre os frem til det første mål for et positivt UFO-program: at fastslå
UFOens realitet som et berettiget emne for fortsat videnskabeligt studium. Hvis bestemte mønstre og andre korrelationer kan konstateres
for UFOer rapporteret fra mange forskellige lande af folk på forskellige
kulturstadier, ville sandsynligheden for at sådanne korrelationer opstod
på må og få som følge af tilfældige fejlopfattelser (af naturlige fænomener) blive forsvindende lille. Sandsynligheden for at UFOerne repræsenterer noget virkeligt nyt inden for videnskaben - nye, empiriske observationer - ville derfor faktisk være sikret.
NOTER
1)
2)
3)
4)

5)

Flying Saucer Review. Specialudgave nr. 4. august 1971, siderne 57-64.
Journal of Astronautics and Aeronautics. Vol. 9 nr. 7. juli 1971, side 66.

November 1970.
Fra et personligt brev fra Julian Hennessey til Sir John Langford-Holt,
M.P.: ”Under normale omstændigheder vil UFO-optegnelserne vedblivende
være lukket for offentlig ransagelse, indtil de bliver tilgængelige efter de
sædvanlige regler efter 30 års forløb. Hvis imidlertid en større, videnskabelig organisation med stor anseelse havde vægtige grunde til at få adgang til
vore optegnelser, ville ansøgningen blive taget i betragtning efter fortjeneste.”
SUFOI’s Rapportcentral indsamler og bearbejder rapporter fra Skandinavien. Observationsberetninger offentliggøres løbende i tidsskriftet UFO-NYT.
o. a.
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Epilog: Bag Blue Books horisont
En af de største fejl er at teoretisere, før man har alle beviserne. Det
påvirker vurderingen.
- Sherlock Holmes, Et studie i rødt.
Holmes overdrev nu, for man har aldrig ”alle” beviserne. I enhver
undersøgelse kommer der imidlertid et tidspunkt, hvor forskeren føler
der er tilstrækkeligt bevismateriale til en frugtbar teori, i særdeleshed
som retningsviser for videre undersøgelser. Resultaterne af sådanne
teorier vil så senere stimulere videre teoretisering.
I UFO-problemet behøves imidlertid langt flere kvantitative beviser,
før teoretiseringen har mulighed for at blive produktiv. Efter mere end
tyve års tilknytning til problemet, har jeg stadig kun et par enkelte svar
og ingen levedygtig hypotese. Og jeg har intet ønske om at optræde som
profet.
Jeg siger ”tilknytning” til hellere end studium af, for i de første mange år af denne tilknytning følte jeg, ligesom så godt som alle mine kolleger, at emnet var tåbeligt, og jeg var ikke særlig tilbøjelig til at studere
det alvorligt. Senere, da det blev stadig mere tydeligt for mig, at emnet
virkelig fortjente et studium, havde jeg ingen midler, intet system og
meget lidt tid på grund af presset fra professionelle pligter til at foretage et studium, der ville have været omfattende nok til at have nogen
betydning. Mit rådgivningsarbejde for luftvåbnet tilvejebragte så absolut ikke et sådant system, skønt det forsynede mig med materiale til et
eventuelt videre studium. Så da man dannede Condon-kommissionen,
bifaldt jeg det med håb og naiv forventning, selv om jeg vidste, at jeg
ikke skulle være medlem. Jeg så, at de bevilgede midler var utilstrækkelige til et gennemført angreb på problemet, men jeg mente, at hvis
midlerne blev anvendt klogt og undersøgelsen udført uden fordomme og
i sand videnskabelig ånd, kunne man påvise, at emnet fortjente en mere
omfattende og løbende udforskning. Og faktisk har rapporten og dens
gådefulde tilfælde, opmærksomt læst, påvist dette. Flere videnskabsmænd har fortalt mig, at det var et studium af Condon-rapporten, der
først fik dem til at indse, at UFO-problemet var en undersøgelse værd.
Men Condon-kommissionens historie har vi fortalt. Konklusionerne i
rapportens sammendrag bliver efter min opfattelse forkastet, så snart
et roligt og upartisk studium af UFO-fænomenet er etableret, et studium, der vil organisere, sortere og ordne bevismaterialet; først da kan vi
med udbytte opstille og afprøve hypoteserne.
Det ville imidlertid være dumt at foregive, at forklaringer på UFOfænomenet - sandsynlige så vel som i høj grad fantastiske - ikke allerede er blevet præsenteret. Faktisk er en overvejende del af ”entusiastlitteraturen” helliget disse forklaringer eller ukritisk godkendelse af en
speciel hypotese - hyppigst naturligvis den ikke-jordiske hypotese.
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Den alvorligt arbejdende forsker burde modstå fristelsen til at fremlægge forhastede teorier, især i dette tilfælde, for dette emne er plaget
af en del vanskeligheder, som man normalt ikke møder noget andet sted
inden for videnskabelig forskning. F. eks. bliver på et typisk fremskudt
forskningsområde som elementærpartikelfysikken hver ny eksperimentel oplysning øjeblikkeligt konfronteret med en mangfoldighed af hypoteser fra teoretikeren. De er ”på sikker grund”, når de foreslår teorier på
grundlag af sparsomme nye beviser (længe før ”alle beviserne” er tilgængelige), fordi de alle opererer langt inden for grænserne for en anerkendt og accepteret fysisk begrebsramme. Mange teoretikere opstiller
faktisk straks teoretiske modeller af det system, de er interesseret i,
med bare overfladisk hensyntagen til om de kan bekræftes empirisk.
For dem er teoriopstilling et professionelt spil, beregnet på at bevæge
eksperimentatorerne til at udføre nye eksperimenter for at bevise eller
modbevise teorien. Teoretikeren er glad i begge tilfælde. Hvilken teoretisk astrofysiker ville f. eks. tænke på at vente, indtil hver eneste pulsar
var blevet omhyggeligt katalogiseret og studeret, med at indlade sig på
spekulationer vedrørende neutronstjerner?
Undertiden hænder det, at teorien går langt forud for enhver empirisk observation. En astronom opkastede engang den teori, at månens
overflade var dækket med så dybt et støvlag, at fartøjer fra jorden ville
synke helt ned i det. Da Apollo modbeviste denne specielle teori, hang
dens ophavsmand da med hovedet af skam? Overhovedet ikke! Han gik
videre med mange nye teorier, hvoraf nogle viste sig at være korrekte.
Som en af vor tids dygtigste astrofysikere vidste han, at teoriopstilling
ikke alene er morsomt, men at den, især hvis den er tilstrækkelig kontroversiel, kan blive en meget skarp spore til handling.
Uheldigvis er der flere problemer vedrørende UFOerne, der gør, at
man må fraråde en sådan uhæmmet teoretisering. Det første er af filosofisk art. Videnskabelig tradition har siden Galileis dage udviklet en
logisk og metodisk struktur, der har vist sig yderst vellykket, og har
fået os til at forstå en lang række fænomener. Denne tradition er
ukrænkelig inden for videnskaben, simpelthen fordi den har virket med
fremragende succes. I denne procedure er det almindeligt for eksperimentatoren at prøve at manipulere således med omgivelserne, at fænomenets betydningsfulde aspekter isoleres fra det irrelevante og det falske. For at sige det på en anden måde, han opfinder måder til at skille
”signalet” fra ”støjen”. På den måde præsenterer præcise årsags-forhold
mellem kvantiteter og enkeltheder sig selv; inden for de fysiske videnskaber udtrykkes sådanne forhold ofte i matematisk form.
Selv når aktiv eksperimentering i laboratoriet er udelukket, som inden for astronomien, kan astronomen alligevel ”udskille signalet fra
støjen” ved hjælp af specialinstrumenter, når fænomenet (som f. eks. en
formørkelse) bliver tilgængeligt for ham. Forholdene mellem visse parametre tilknyttet fænomenet bliver på den måde synlige og videre afprøvning og eksperimentering kan derefter slå dem fast ud over enhver
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rimelig tvivl. De bliver en ”videnskabelig kendsgerning”. Hvis det ikke
var muligt at operere på ovennævnte måde, ville forskning være langt
vanskeligere; det ville praktisk taget være umuligt at uddrage og adskille de fundamentale elementer, der er forbundet med fænomenet, fra
hærskaren af irrelevante og tilfældige ting, der altid er til stede i en observeret situation.
Dette er situationen i tilfældet med UFOerne, som er totalt uden for
eksperimentel kontrol. Endvidere er de flygtige, uberegnelige og påtrængende over for en observatør, som ofte er inkompetent til at foretage en lidenskabsløs analyse af den fuldstændigt uventede og overraskende situation. Som følge heraf kan de betydningsfulde træk ved fænomenet blive begravet blandt de tilfældige - men langt mere iøjnefaldende - træk, der fremhæves i rapporterne.
Imidlertid er det ikke alene UFOer, der er placeret i denne kategori;
de deler disse særlige vanskeligheder med mange andre fænomener,
som f. eks. kuglelyn og meteoritter, hvor man også må forlade sig på, at
lægmænds tilfældige observationer bringer oplysninger frem. Det er
derfor, emner som disse var så længe om at vinde videnskabelig respekt, i særdeleshed når en forklaring var svær at finde, fordi fænomenet ikke passede ind i tidens videnskabelige begrebsramme.
Vi må endog se i øjnene, at den videnskabelige begrebsramme på
grund af dens meget interne logik udelukker visse klasser af fænomener, som UFOerne måske tilhører. Et af de mest irriterende og endog
frastødende træk ved emnet er dets tilsyneladende irrationalitet. Eftersom vor opfattelse af rationalitet imidlertid er et biprodukt af det videnskabeligt orienterede samfund, vi lever i, burde det ikke undre nogen,
om et fænomen, der ikke er til at klarlægge ved videnskabelig procedure, forekommer irrationelt.
Det er netop her vi møder en anden vanskelighed inden for UFO-problemet. Det kan ikke, i det mindste ikke nu, adskilles fra de sociale vilkår, hvori det er indkapslet. Vi er vant til den næsten fuldstændige adskillelse mellem adfærdsvidenskaberne og de fysiske videnskaber, men i
dette problem står vi over for en situation, hvor de to er uløseligt sammenblandet. Om særskilte, betydningsfulde fysiske og psykiske komponenter vil dukke op til alvorligt studium under begge discipliner, ved vi
endnu ikke, men det ville være forhastet at fremhæve den ene gren
fremfor den anden.
Naturligvis ville denne diskussion være unødvendig, hvis vi var i besiddelse af en indlysende forklaring på UFOerne. I sin skuffelse er det
alt for let at gribe til en forklaring i ”marsmand”-kategorien og ignorere,
at der er mange UFO-træk, der endnu ikke er gjort rede for. Men at gøre dette er at falde lige i den fælde, vi netop har diskuteret. Vi kan utilsigtet og kunstigt komme til at forstærke betydningen af de mere iøjnefaldende træk, mens den del vi ignorerer - eller den, der ikke er rapporteret af de uuddannede vidner - måske indeholder nøglen til hele problemets løsning.
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Det, som må forklares, er blevet udførligt skitseret i beskrivelserne
af de seks fundamentale UFO-observationsprototyper, opstillet i kapitlerne 6 til 11. De mest vedholdende og gådefulde træk ser ud til at være
lokalisering af fænomenet i rum og tid, dets tilsyneladende intelligente
karaktertræk (af en temmelig barnagtig art), dets åbenbare virke uden
for de fastslåede fysiske love og dets besynderlige forkærlighed for visse
situationer. Den hyppigt rapporterede tilstedeværelse af ”humanoider”,
der er i stand til at bevæge sig uhæmmet omkring under vore yderst
restriktive, jordiske livsforhold og deres forbindelse med ”fartøjer”, der
til tider viser en inertimasse nær nulpunktet og dog efterlader fysiske
spor af deres nærværelse, er afgjort et fænomen ud over grænserne for
videnskaben i midten af det 20. århundrede. Men vi håber da, der også
vil være en 21. århundredes videnskab og en 30. århundredes, og måske
vil den indkredse UFO-fænomenet som det 20. århundredes har indkredset nordlyset, en utænkelig dåd for videnskaben i det 19. århundrede, som heller ikke var i stand til at forklare, hvordan solen og stjernerne skinner. Vi arbejder i nutidens strålende rampelys, kun svagt bevidst om fortidens halvskygge og helt ude af stand til at oplyse fremtidens mørke. Lad os et øjeblik forestille os et tog af prærievogne, der for
kun godt et århundrede siden snoede sig afsted på sin lange rejse mod
vest. Man slår lejr for natten med vognene i en cirkel, vagtposter sættes
ud og de rejsende samles omkring lejrilden for at varme og fornøje sig.
En taler om fremtiden, men han taler, som han må, med sin tids ord og
begreber. Selv hvis han af en eller anden venlig fremtidsmuse blev inspireret til at tale om at gøre hele deres rejse i løbet af timer ved at flyve gennem luften og om at se optrin på fjernsyn og høre stemmer tale
på et andet kontinent, kunne denne begavede mand dog ikke have beskrevet en smule af, hvordan disse vidunderlige ting kunne udføres.
Ordforrådet til sådanne beskrivelser - elektroner, transistorer, trykte
kredsløb, jetmotorer - jargonen for teknisk kommunikation opstod først
et århundrede senere.
Han ville uhjælpeligt mangle ord til at beskrive sine tanker med.
Var der mon nogen, der ville vove at gætte sig til det tekniske ordforråd i året 373.475 (forudsat, at intelligent liv stadig eksisterer på
Jorden til den tid) og at forudsige de begreber og den viden, det vil være
et udtryksmiddel for?
Eksisterer en sådan avanceret viden og teknologi allerede et eller
andet sted i rummet? Solen, vor moderstjerne, er kun en ud af mange
milliarder i vor galakse, og vor galakse er kun en ud af mange millioner,
hver med deres milliarder af stjerner. Det er statistisk set umuligt, at
vor sol skulle være den eneste stjerne blandt trillioner af stjerner, der
har planeter. Det ville være noget i retning af at hævde, at agern kun
kan findes i nærheden af et eneste egetræ i hele verden.
Selv, hvis vi her nøjes med at tænke på de milliardvis af stjerner i
vor egen galakse, ved vi, at vor galakse eksisterede milliarder af år, før
vor sol kom til. På den måde var vejen banet for denne mulighed for
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længe siden, muligheden for civilisationer så langt forud for os, som vi
er forud for mus. F. eks. har Fred Hoyle 1) gættet på, at der muligvis ek
sisterer et stort intergalaktisk kommunikationsnet, men at vi er som en
nybygger i ødemarken, som endnu ikke har telefon.
Sådanne ideer, der engang var bandlyst og endog oprørende for vor
geocentriske forstand, chokerer os ikke længere, eftersom vi langsomt
vokser ud af vor kosmiske provinsialisme. Sådanne begreber har imidlertid kun lidt direkte at gøre med vort øjeblikkelige problem, bortset
fra, at de fremlægger en mulig studiehypotese. Men enhver snak om
ujordiske gæster eller de mere esoteriske forestillinger om rejser i tiden
eller parallelle universer er på dette stadium lige så uvedkommende
som hypotesen om, at UFOerne er massehallucinationer. Kuhn har udtalt, at videnskabeligt fremskridt snarere går i retning af det revolutionære end det evolutionære, og ovennævnte begreber er på trods af deres
bizarre natur blot fantasirige forlængelser af nuværende begreber. Når
den længe ventede løsning på UFO-problemet kommer, tror jeg, det vil
vise sig ikke blot at være det næste lille skridt i videnskabens fremmarch, men et mægtigt og totalt uventet langt spring.
NOTER:
1)

Hoyle, Fred. Of Men and Galaxies. Seattle: University of Washington
Press, 1964. Side 47.
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1961
1966
1967
1970
1966
1964

foråret

20. okt.
24. dec.
14. maj
22. sep.
18. aug.

sommeren 1960
25. feb.
1967
9. mar.
1967

NL-5

NL-6
NL-7
NL-8
NL-9
NL-10

NL-11
NL-12
NL-13

2.00
19.50
21.10

17.55
17.40
1.00
sent om
aftenen
sent om
aftenen
23.50
20.30
21.45
3.00
00.35

14. jan.
26. nov.
17. sep.
17. dec.

NL-1
NL-2
NL-3
NL-4

1966
1968
1968
1966

Tid

Dato

Sag

2
8
2
2+2
4

Moose Jaw, Sask.
Belmont, Mass.
Bangor, Me.
Deadwood, S.D.
Atlanten, 320 km
ø.f. Dover, DeL.
Walkerton, Ont.
Fargo, N.D.
Onawa, Iowa

3+2
2
3

2

4
4+1+1
2
2

Antal
observatører

Millville, N.J.

Weston, Mass.
Bismarck, N.D.
Nellis AFB, Nev.
Whittier, Calif.

Sted

NATTELYS

2
2
2
2
1
3
2
1

over 1 time
4 min.
over 1 min.

2

2
2
1
2

B

4 min.
15-20 min.
2-3 min.
over 1 time
2 min.

7 min.

15 min.
5-7 min.
40 'min.
5 min.

Varighed

Beskrivelse af de i teksten omtalte observationer

BILAG 1

8
8
5

6
9
9
7
8

4

9
9
6
6

S

214

DD-8
DD-9
DD-10
DD-11
DD-12
DD-13
DD-14
DD-15

16. jan.
15.okt.
24. apr.
30. jan.
26. mar.
1. apr.
9. aug.
sept.
1952
1953
1949
1967
1967
1967
1965
1965

efterm.
10.10
10.30
8.04
16.00
11.30
18.00
16.00

7.25
18.30
6.16
8.45
11.30
17.30
13.20

15. jan.
11. apr.
21. okt.
24. mar.
15. aug.
3. juli
28. juni

DD-1
DD-2
DD-3
DD-4
DD-5
DD-6
DD-7

1968
1964
1967
1967
1950
1967
1952

Tid

Dato

Sag

Antal
observatører

Three Hills, Alb.
2+2
Homer, N.Y.
3
B1ytheville AFB, Ark. 3
Los Alamos, N.M.
1+
Great Falls, Mont.
2
SV f. Calgary, Alb.
3
Kirtland AFB,
2
Albuquerque, N.M.
Artesia, N.M.
2+4
Minneapolis, Minn.
3
White Sands, N.M.
5
Crosby, N.D.
5+2
New Winchester, Ohio 2+3
Kenosha Pass, Colo.
2
Long Island, N.Y.
5
Fort Sill, Okla.
15

Sted

DAGSLYSSKIVER

40 sek.
40 sek.
1 min.
40 sek.
5 min.
2 min.
5 min.
10 min.

10 min.
45 min.
30 sek.
30 sek.
1 min.
25 sek.
30 sek.

Varighed

2
2
2
2
1
1
1
1

2
3
2
1
2
3
2

B

6
9
9
5
5
5
8
7

4
8
8
8
9
7
4

S
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22.30
1956 til 3.30
1965
1.10
1957
21.35
1957
2.30
1957
16.10
1967
22.10

13.-14. aug.

6. maj
3. juni
13. feb.
17. juli
16. maj

6. dec.

RV-4

RV-5
RV-6
RV-7
RV-8
RV-9

RV-l0

5.25

22.00
4.30
22.45

1967
1966
1957

13. jan.
4. maj
4. nov.

RV-1
RV-2
RV-3

1952

Tid

Dato

Sag

3
2
1
2
4
3
2

5 timer
8 min.
1 time
25 min.
1 ½ time
50 min.
10 min.

B

Lakenheath, Engl. 1+1+1+5
Hav v. Philippinerne 12
Nær Shreveport, La. 3+1
Lincoln AFB, Neb. 5
Sydvestlige USA
6
Ombord på SS Point
Sur, Mex. Golf
4
Mex. Golf
6

Varighed

25 min.
2
5 min.
2
5 min. visuelt 3
20 min. radar

Antal
observatører
+ radar

Nær Winslow, Ariz. 3
Charleston, W.Va. 3
Kirtland AFB,
Albuquerque, N.M. 2

Sted

RADAR - VISUELLE

8
8

8
8
5
7
9

8
8
8

S
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Dato

27.okt.
11. jan.
6. feb.
19. juni
22. apr.
22. juli
17. apr.
20. aug.
17. apr.
3. apr.
8. mar.
10. okt.
26. juni
14. okt.

Sag

CE I-1
CE I-2
CE I-3
CE I-4
CE I-5
CE I-6
CE I-7
CE I-8
CE I-9
CE I-10
CE I-11
CE I-12
CE I-13
CE I-14
1967
1966
1966
1965
1966
1966
1967
1955
1966
1964
1965
1966
1963
1967

3.05
19.40
6.05
4.00
21.00
23.30
21.00
22.45
5.05
21.00
19.40
17.20
1.00
2.30

Tid
1+1
4
3
2
10
2
1+1+2
2
2+1+1
3
3
6
2
3

Antal
observatører

Parshall, N.D.
Meyerstown, Pa.
Nederland, Tex.
Rocky, Okla.
Beverly, Mass.
Freernont, Ind.
Jefferson City, Mo.
Kenora, Ont.
Portage Arnt, Ohio
Monticello, Wis.
Mount Airy, Md.
Newton, Ill.
Weyrnouth, Mass.
Mendota, Calif.

Sted

B

5 min.
2
10 min.
4
5 min.
4
2-3 min.
4
30 min.
4
5-8 min.
5
10-15 min.
3
4 min.
2
1 time 35 min. 4
5-10 min.
3
3 min.
3
3-4 min.
4
1 min.
2
3 min.
2

Varighed

NÆROBSERVATIONER AF F0RSTE KLASSE

6
6
4
7
8
5
8
8
8
9
8
9
5
8

S
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2. nov.

3. apr.
aug.
26. okt.
8. mar.
23. jan.
4. aug.
20. jan.
20. aug.
8. dec.
3. sep.
12. juli
21. apr.
1. apr.
22. aug.
14. apr.
29. maj
18. juni
7. okt.
juni
12. jan.
11. maj
11. okt.

CE II-2
CE II-3
CE II-4
CE II-5
CE II-6
CE II-7
CE II-8
CE II-9
CE II-l0
CE II-11
CE II-12
CE II-13
CE II-14
CE II-15
CE II-16
CE II-17
CE II-18
CE II-19
CE II-20
CE II-21
CE II-22
CE II-23

Dato

CE II-1

Sag

1968
1964
1958
1967
1965
1968
1967
1965
1957
1965
1969
1967
1968
1957
1957
1968
1967
1966
1957
1965
1969
1967

1957

Tid

20.10
18.00
22.30
1.05
8.40
4.15
18.50
19.00
17.30
23.00
23.00
1.00
22.45
21.30
15.00
22.00
23.00
20.30
22.30
20.20
2.00
sent om
aftenen

23.00

2

Cochrane, Wis.
Tananarive, Madagascar
Loch Raven Dæmn.,Del.
Leominster, Mass.
Williamsburg, Va.
Regina, Sask.
Methuen, Mass.
Cherry Creek, N.Y.
NV Okinawa
Damon, Tex.
Van Horne, Iowa
Ephrata, Wash.
Frankfort, Ky.
Cecil NAS, Fla.
Vins, Frankrig
Mosinee, Wis.
Falcon Lake, Ont.
Indian Lake, Mich.
Warrensburg, Mo.
Custer, Wash.
Chapeau, Que.
Aldersyde, Alb.

Antal
observatører
2+1+1+1+1
+1+1+1+2+1
2
2000
2
2
1+1
3
3+3
4
3
2
2+1
4
2
2
2+1
6
6
14
3
4+1
1+4

Nær Levelland, Tex.

Sted

NÆROBSERVATIONER AF ANDEN KLASSE

2-4 min.

2½ time
5-10 min.
2 min.
1-2 min.
4 min.
2 min.
10 min.
15 min.
2-3 min.
3 min.
5-20 min.
2 min.
5 min.
5 min.
40 min.
1-2 min.
2-3 min.
30 min.
1 time
45 min.
5 min.
5 min.

Varighed

8
8
7
8
7
5
4
8
7
6
8
9
5
4
4
5
4
5
7
7
6
5
3 5

5
4
4
3
3
3
4
3
3
5
3
4
2
2
3
3
2
3
4
4
4
4

B S
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Dato

24. apr.
nov.
26. juni
21. aug.
19. sep.

Sag

CE III-1
CE III-2
CE III-3
CE III-4
CE III-5
1964
1961
1959
1955
1961

17.45
Efter midnat
tusmørke
om aftenen
nær midnat

Tid
1+1
4
over 25
7
2

Antal
observatører

Socorro, N.M.
Minot, N.D.
Boianai, New Guinea
Kelly-Hopkinsville, Ky.
Whitfield, N.H.

Sted

NÆROBSERVATIONER AF TREDJE KLASSE

5-10 min.
1 time
3 timer
4 timer
1 time

Varighed
5
5
5
5
5

B

6
5
8
5
4

S

BILAG 2
Analyse af pastor Gill sagen fra Papua

af Donald H. Menzel
I dette iøjnefaldende tilfælde rapporterede pastor Gill og en del primitive indfødte fra Papua at have set nogle bemærkelsesværdige objekter på himlen. Det meste af observationen fandt sted tidligt på aftenen,
kort efter solnedgang. Jeg finder det betegnende, at Venus netop da var
et meget klart objekt, der gik ned omkring tre timer efter solen. Planeten nåede længst mod øst den 23. juni og opnåede maksimum-klarhed
den 26. juli.
Jeg synes, det er betegnende, at ingen af pastor Gills og missionsgruppens observationer på trods af Venus' strålende klarhed henviser
til denne planet. To officerer opdagede, at man ”kunne vente at se Venus fra denne station i tilnærmelsesvis samme retning som det klare lys
først blev set”. Han erklærer, at han så planeten Venus, men at han var
af den opfattelse, at det objekt, missionsgruppen så, var lavere nede end
Venus og længere mod nord. Dette er imidlertid udtryk for en opfattelse, snarere end en afgjort observation. Robert L. Smith, en yngre patruljeofficer, så Venus først på aftenen den 6. juli, men han så åbenbart ikke nogen UFO. Han nævner, at han et stykke tid efter midnat så et
klart objekt, som næsten givet var planeten Jupiter. Han så også nogle
”stjerneskud”.
Mange af eksperterne siger, at UFOen ”så ud som en stjerne”. Imidlertid mangler der forklaring på de bemærkelsesværdige bevægelser,
der først og fremmest er rapporteret af pastor Gill. Jeg finder det ikke
overbevisende, at en del af missionsstationens drenge (og piger) tilsyneladende bekræftede observationen.
Følgende kunne have været forklaringen, og nogle eksperimenter, jeg
har udført, viser faktisk at det sandsynligvis er den korrekte forklaring.
Nogle af disse kan stadig kontrolleres. Vi må først antage, at pastor Gill
og Stephen Gill Moi (lærer) begge lider af udpræget nærsynethed, og at
de ikke havde deres briller på under observationen. De havde sikkert
også betydelige bygningsfejl (eng. stigmatism. Der menes sikkert astigmatisme, en bygningsfejl, der viser sig ved uskarpt syn - O. a.), sådan at
billedet af Venus blev stort og tydeligt forlænget. Noget i den retning må
det nødvendigvis have været for at forklare forskellen i UFOens udseende, som det er rapporteret af de to personer. Pastor Gill opfattede fartøjet vandret; Stephen derimod snarere næsten lodret. Det menneskelige
øje udfører flakkende bevægelser, som får et objekt som f. eks. en stjerne
eller planet til at se ud til at vibrere, selv om objektet faktisk står stille.
Atmosfæriske virkninger forklarer de hurtige farveskift.
Men hvad med de mænd, der ifølge rapporten vinkede? Kan dette
have været en illusion? For et nærsynet øje danner øjenlagets bevægelse
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ned over pupillen en slags optisk knivsæg. Øjenvipperne er ifølge naturen ude af fokus og billedet af disse øjenvipper er ude af fokus, og dertil
kommer en afbøjning som følge af den skelen, der fremkommer, når en
nærsynet person prøver at gøre sit syn skarpere. Denne vinken til besætningsmedlemmerne og den rapporterede vinken tilbage har måske
ikke været iagttaget af alle, sådan som pastor Gill troede. Han rapporterede gisp af enten glæde eller overraskelse, måske begge dele. Kunne
disse gisp have været af skepsis, som følge af den manglende evne til at
se, hvad pastor Gill rapporterede? Når alt kommer til alt må de indfødte
i en mission som denne være disponeret for mirakler og den slags.
For at fingere dette fænomen fastgjorde jeg en positiv linse på omkring fire dioptrier (svarer til 12½ cm's brændvidde). Jeg har i sinde at
gentage eksperimentet med en linse med betydelige fejl, for at fingere
pastor Gills formodede nærsynethed. Derefter kunne jeg, ved at blinke,
straks danne mig et billede af nogle af de fænomener, han rapporterede.
En del af denne virkning kan være en følge af fejlbøjning, samt af uregelmæssigheder som f. eks. blodlegemer på nethinden. Disse ville højst
sandsynligt forekomme under de omstændigheder. Pastor Gill antog
simpelthen, at de andre så det samme som han. Skønt et stort antal
”vidner” underskrev rapporten, tvivler jeg meget på, om de vidste, hvad
de skrev under på eller hvorfor. Det ville afgjort have mystificeret dem,
at deres store leder så noget, der var usynligt for dem. På den anden
side ville de ikke være blevet alt for overrasket, fordi de, når alt kommer til alt, så op til pastor Gill som en hellig mand. Mange mennesker i
denne verden trænger til briller eller går ikke altid med dem. Jeg er
meget interesseret i at få at vide, om pastor Gill har briller, hvor stor
styrke de har og endelig, om han havde dem på den aften. Eftersom en
meget enkel hypotese uden anstrengelse forklarer de rapporterede observationer, vil jeg herefter betragte pastor Gill sagen som løst. Desuden føler jeg, at de samme fænomener er årsag til nogle af de mere iøjnefaldende uløste sager i luftvåbnets arkiver.

20. december 1967.
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BILAG 3
Opsigelse fra Mary Louise Armstrong til Dr. Edward Condon

24. februar 1968.

Dr. Edward U. Condon, Director
UFO-project
University of Colorado
Boulder, Colorado 80302.

Kære Dr. Condon:

Dette brev er en skriftlig fremstilling af de punkter, vi diskuterede
torsdag morgen, den 22. februar 1968.
Da det er klart for UFO-projektets stab så vel som for Dem, at vi befinder os i et sandt dilemma med hensyn til uoverensstemmelserne og
den lave moral inden for studiet som følge af de sidste to uger, føler jeg
det nødvendigt at undersøge, hvad der efter min opfattelse har været
hovedårsagen til de eksisterende problemer. Det er mit oprigtige håb, at
projektet vil fortsætte på et helt andet grundlag end før, at kommunikationen mellem Dem og Deres stab vil forbedres i væsentlig grad, og at vi
alle vil få det ud af studiet, vi ønsker; det vil sige, en endelig rapport,
som alle kan være tilfredse med.
Det er min opfattelse, at alle projektets medlemmer til en vis grad
har del i ansvaret for den nuværende situation, om ikke af anden grund,
så fordi vi ikke er kommet til Dem tidligere med vore bekymringer.
Imidlertid er jeg fast overbevist om, at hvis Bob ikke havde været den,
der direkte og fra dag til dag administrerede projektet, ville vi ikke væ
re kommet i denne situation. Jeg tror, der er en næsten fuldstændig
”mangel på tillid” til ham som projektets koordinator og til hans udøvelse af den magt, stillingen giver ham. (Jeg må understrege fra starten, at
jeg er klar over, at hver person kun kan repræsentere sin egen mening,
og at jeg, når jeg henviser til andre stabsmedlemmer, kun udtaler min
opfattelse af deres utilfredshed).
Her følger en behandling af mine grunde til, at jeg mener, Bob er ansvarlig for konflikten, og til at der efter min mening ikke ville være opstået en så alvorlig konflikt, hvis De havde taget Dem af ledelsen i vore
aktiviteter.
Bobs holdning har fra starten været negativ. Mens jeg ikke er sikker
på, at han ville være enig med mig i denne udtalelse, regner jeg med, at
det meste af staben vil. Bob viste kun ringe interesse for at holde sig
orienteret om observationerne, hverken ved at læse dem eller tale med
dem, der gjorde. På et vist tidspunkt under undersøgelsen blev man
enig om, at et vist antal af medlemmerne skulle gennemlæse en udpeget
gruppe rapporter systematisk og derefter mødes for at gennemgå det, de
havde læst. På denne måde håbede man at stimulere en meningsfyldt
form for diskussion om, hvad der kunne siges, hvis der i det hele taget
kunne siges noget, om rapporterne. Saunders satte omhyggeligt rappor221

terne i system, så alle i kommissionen kunne få en chance for at læse
dem. Bob kontrollerede nogle af dem, men så vidt jeg ved, læste han
dem aldrig rigtigt, og han opmuntrede sandelig aldrig til, at de omtalte
diskussioner skulle finde sted. Jeg mener at han, som projektets koordinator, burde have taget initiativ til at sørge for, at dette program
blev ført ud i livet. Desuden angår meget af det, jeg ønsker at tage op
senere vedrørende Bobs forhastede udfærdigelse af den endelige rapport
på dette tidspunkt, direkte, hvad der kan eller ikke kan siges om observationsrapporterne. Så vidt jeg har kunnet se, er alt for meget af hans

tid gået med at spekulere over, hvilket ”sprog” han skulle anvende i den
endelige rapport, så han på den dygtigste måde undgik at sige noget
definitivt om UFO-problemet. Der er på den anden side kun brugt gan

ske lidt tid på at gennemgå det materiale, han kunne have baseret sine
konklusioner på.
Bob beklagede sig engang for ikke så længe siden til mig over, at det
var meningen, at han skulle være med i den kommission, som skulle
mødes for at beslutte, hvilke observationer, der skulle undersøges af
vore udsendelseshold, men at han ikke var blevet kontaktet, da disse
beslutninger skulle tages. Jeg spurgte Norman, om det var sandt, og
han benægtede det kategorisk. Han hævdede, at man havde henvendt
sig til Bob hver gang, men for det meste havde han undslået sig. Selv
hvis Norman ikke havde kontaktet ham, var Bob imidlertid geografisk
tæt nok på situationen (det var De ikke) til at deltage i enhver dialog,
hvis det var det han virkelig ønskede, så det var snarere resten af staben, der kunne klage over ikke at være blevet taget med i alle beslutningsprocesser. Det var så afgjort Bob, der skulle tage initiativet. Når
alt kommer til alt, om han havde ret eller ikke, så havde han det i sin
magt som projektkoordinator til enhver tid at ændre proceduren.
Dette rejser spørgsmålet om, hvad Bob faktisk har anvendt tiden til.
Jeg føler, at meget af det, han har lavet, har været meningsløst og uden
forbindelse med det, vort studium burde tage sig af med dets begrænsede tid og midler.
Bob har rejst meget rundt. Jeg er klar over, at mange af disse ture
vedrørte emner, der havde relevans til UFO-problemet - ”relevans” på
den måde, staben forestiller sig det - d.v.s. indhentning af oplysninger
om Heflin-sagen, undersøgelser af to aktuelle observationer (meget tidligt i projektet), og besøg hos SRI, Rand, Hippler og Ratchford. Imidlertid forekom mange af rejserne mig at dreje sig om uvigtige aspekter
af UFO-problemet. Bob har holdt en del taler (som det ikke var meningen, projektet skulle give sig af med), f. eks. for Boeing Corporation i
Seattle, The Rand Corporation i Santa Monica, American Meteorological Society i Colorado Springs og IEEE i Los Angeles. Han har forsvaret
denne ”foredragsturne” som værende oplysende eller universitetstilknyttet eller som vedrørende videnskabelige institutioner. Angående
dette spørgsmål med rejser mener jeg imidlertid, at det største misbrug
af rejsetid var hans tur til Europa. Jeg indrømmer, at det nok kan for222

svares at nogen rejser til Europa (eller Sydamerika, Afrika eller ethvert
andet sted uden for USA) for at se, hvordan UFO-situationen tager sig
ud internationalt. På en tur til Europa ville jeg mene, at et besøg hos
Michel eller Bowen ville have været passende, for ikke at sige obligatorisk. Imidlertid forekommer besøg hos forsvarsministeriet i England,
den svenske forsvarssammenslutning, Loch Ness, samt en mand ved
navn Erich Halik i Wien (som så vidt jeg ved kun repræsenterer en af
en stor gruppe mennesker, hvorfra vi får breve hver og hver anden dag
med forslag til, hvordan man kan bygge ”flyvende tallerkener”, løse problemer vedrørende fremdriftssystemer osv.), at være fjernt fra UFOproblemet, for ikke at sige aldeles irrelevant og uden for det spillerum,
vort tidsbegrænsede projekt har. Dertil kommer, at jeg, skønt Bob har
diskuteret sin Europa-rejse med staben, aldrig har set en skriftlig rejserapport. Tidligere har han været den, som har insisteret på dokumentation for hver rejse, vi har foretaget.
Man kan hævde, og det med nogen rette, at Bob har måttet tage sig
af mange rent administrative problemer (f. eks. finanserne, underkontrakter, organisation af kontoret og af arbejde, som de forskellige skulle
udføre), og at han har medvirket til at sørge for, at den slags arbejde
blev gjort. Desuden er det sandt, at staben havde fået frie hænder til at
gøre, som de ønskede. Samtidigt satte Bob imidlertid en hel del individuelle projekter i gang, men fulgte dem ikke op i nogen særlig grad, ja,
holdt sig ikke engang a jour med, hvad de andre lavede. Hvis han havde
gjort det, tror jeg ikke, han kunne have forsvaret nedskrivningen af sine
tanker som konklusioner i den endelige rapport, da det ikke alene ikke
er hans rapport, og han ikke er lederen, men han rådførte sig ikke med
de mennesker, som i det væsentlige har gjort alt arbejdet med materialet. Hvordan kan det være, at Craig, Saunders, Levine, Wadsworth, Ahrens og andre alle er kommet til konklusioner så fundamentalt forskellige fra Bobs? Det er ikke mit indtryk, at de startede i projektet med nogen særlig forudfattet mening om UFO-problemet. Jeg tror, at der
blandt gruppens medlemmer er en ret stor enighed om, at der er nok
materiale i UFO-spørgsmålet til at berettige videre studium. Dermed
være ikke sagt, og det er der heller ingen af os, der gør, at vi ganske afgjort bliver besøgt af fartøjer fra rummet. Men det ville ikke være korrekt at sige i vor endelige rapport, som jeg har en fornemmelse af, at
Bob kunne tænke sig, at skønt vi ikke kan bevise, at ”ETI” ikke eksisterer, kan vi sige, at der ikke findes noget bevismateriale, der taler derfor.
Jeg forstår ikke, hvordan han kan komme med sådan en udtalelse, når
dem, der har udført selve arbejdet med observationsoplysningerne ikke
mener, det er tilfældet. En dialog må i sidste instans sættes i gang, hvor
begge sider af spørgsmålet debatteres inden for gruppen; men at sætte
disse ideer ned på papir i form af konklusioner og diskutere dem med
folk uden for projektet er formasteligt og forkert.
I det memorandum, Bob skrev til David Williamson fra NASA den
12. december 1967, udtaler han:
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1. ”Af mangel på videnskabeligt materiale vil vort svar sandsynligvis
blive, at det (luftfænomener af ukendt oprindelse (UFOer), der repræsenterer fænomener eller stimuli uden for rækkevidde af nuværende,
videnskabelig viden) nok er muligt, men at der ikke er noget, der taler
for den påstand om, at det virkelig forholder sig sådan…”
2. ”Den anden del af brevet (Dolittles brev til J.T. Ratchford fra den
2. august 1967) opstiller krav vedrørende den tekniske side af studiet.
Det foreskriver, at det nuværende kundskabsstade inden for de fysiske,
psykiske og sociale videnskaber tager retning efter det offentlige politiske formål. Hovedsagen er, at det er vort job at forske (men naturligvis
må vi sige, at når der ingen data er, kan vi ikke udføre ordentlig fysisk
udforskning); det er luftvåbnets ansvar at anpasse de videnskabelige resultater til den offentlige politiks afgørelser…”
3. ”Vi hjalp luftvåbnet af med problemet, og det ville vi ikke have
gjort, hvis ikke vi rent ud siger, at vi, selv ved brug af alle videnskabens
hjælpemidler, ikke har været i stand til at nå til nogen løsning på UFOproblemet. ”
Den første udtalelse rejser spørgsmålet om umuligheden af at bruge
videnskab i undersøgelsen af UFOer. Jeg ville mene, at størstedelen af
staben bestemt ville sætte et stort spørgsmålstegn ved det. Den anden
udtalelse synes at sige, at det ikke er vort job eller ansvar at komme
med anbefalinger i UFO-spørgsmålet, men kun at gennemgå problemet
videnskabeligt og sende det til Det nationale Videnskabernes Akademi.
Efter den strengeste fortolkning af kontrakten og Dolittles brev, vil jeg
skrive under på, at det kunne være rigtigt. Men hvem af os føler ikke, at
dette først og fremmest er et spørgsmål om vore forpligtelser over for
offentligheden, og at vi ganske afgjort bliver nødt til at komme med anbefalinger, i det mindste i spørgsmålet, om UFO-problemet fortjener
fortsatte undersøgelser eller ikke. Den tredje udtalelse efterlader det
indtryk, at vi må nå til en ”løsning”, og at vi, hvis vi ikke besvarer
spørgsmålet om ETI positivt eller negativt, ikke er nået til en ”løsning”.
Jeg vil tro, at ordet ”løsning” betyder noget helt andet for Bob, end det
gør for staben og muligvis også for Dem.
Selve det faktum at Bob så frit har diskuteret UFO-studiet med folk
som Williamson, Asimov, Branscomb, Higman (og andre) undrer mig,
især her på det sidste, for selv om jeg ikke mener, der i og for sig er noget galt ved sådanne diskussioner, har nogle af os været under anklage,
der gik ud på, at vi ikke havde lov at tale med McDonald, Hynek, Hall,
Lorenzens o.s.v. på samme måde. Han ikke bare diskuterer med disse
personer, hvad projektet foretager sig og efter hvilken ”metodik”, men
spørger hvordan ”vi” bedst skriftligt kunne fremsætte de konklusioner,
han er kommet til. Den omstændighed, at det synes som om han prøver
at sige så lidt som muligt i den endelige rapport, men at sige det så negativt som muligt, har gjort indtryk på mig. Jeg tror ikke, det er en unfair konklusion fra vor side at sige, at Bob repræsenterer os forkert, og
at vi har meget bestemte grunde til at føle, at vort arbejde, som det re224

præsenteres af ham, ikke har stor virkning eller vigtighed. (Jeg citerer
Dave Saunders, når jeg siger, at Bobs forslag om at bruge fodnoter til
alle minoritetsopfattelser fik Dave til at svare, ”Hvad skal vi gøre - sætte titlen som fodnote?”).
Hvis Bob har søgt støtte fra ”udenforstående” til, hvad han skulle
skrive i den endelige rapport, hvorfor er det da så urimeligt, at vi, der
følte, at det vi sagde, kun gjorde meget lidt indtryk på Bobs forudfattede
meninger, også prøvede at hente støtte fra ”udenforstående”? Faktisk er
påstanden om forudindtagethed ikke det vigtigste spørgsmål her. Selv,
hvis han ikke havde afgjort problemet på forhånd, som jeg mener, han
gjorde, fortjente de metoder, han anvendte for at nå til sine konklusioner stadig en god portion kritik.
Jeg indrømmer, at jeg har haft en hel del forbindelse med folk uden
for projektet. Jeg mener ikke, at det var forkert at tale med nogen af de
personer, jeg nævnte tidligere (McDonald, Hynek o.s.v.), undtagen i den
forstand, at det undertiden var svært at skjule sin skuffelse, og muligvis
var jeg, hvis man skal holde sig helt til kontoretikken, ikke altid så
taktfuld, som jeg burde have været. Jeg var med til mødet i Denver først
i december, hvor Saunders, Levine, McDonald og Hynek samledes for at
diskutere mulighederne for at sætte noget i gang, der kunne hjælpe til
at holde UFO-studiet gående. Alt det, der blev diskuteret der, var fuldstændigt uafhængigt af C.U. projektet og har ikke på nogen måde været
en trussel for projektet. Tilmed ved jeg, at McDonald på det møde modtog en kopi af Bobs memorandum skrevet til Deans, Manning og Archer,
skønt han kendte indholdet af det længe før den tid. Indholdet af dette
memorandum tjener, uden hensyn til de omstændigheder, det blev skrevet under eller det forhold, at det var til intern oplysning, skrevet før
projektets start, hovedsageligt til for mig at bevise den påstand, at Bob
ikke havde fremstillet sig selv på ærlig vis inden for UFO-studiet.
Med hensyn til McDonalds brev til Bob, hvori han flere gange hentyder til oplysninger, som ”projektmedlemmer” har givet ham, var jeg til
stede ved en samtale i Tucson i marts 1967, hvor Bob, i overværelse af
både Jim Wadsworth og mig, bogstavelig talt gav McDonald de fleste af
de informationer, han kunne have ønsket, hvis han ville være fjendtligt
indstillet over for projektet. Den gang sagde Bob: Condon behøver ikke
at se på sagerne, det er det, vi (inklusive ham selv) gør. Som svar på
McDonalds spørgsmål om, hvor mange videnskabsmænd, vi havde på
projektet (både med hensyn til specialister og arbejdstimer) sagde Bob,
at vi havde så mange, vi behøvede, og at McDonald ikke behøvede at
fortælle os, hvordan projektet skulle køres. Desuden sagde Bob, at De
ikke tilbragte megen tid på projektet, men at De heller ikke behøvede
det. (Jeg tror, han mente, han kunne klare arbejdet selv. Imidlertid tror
jeg, hele staben vil være enig med mig i, at vi faktisk behøvede Dem).
Derfor har jeg svært ved at indse nu, at hvis McDonald har ret i sine
beskyldninger om, at vort projekt er blevet ledet dårligt og endog uvidenskabeligt, at vi så skulle være meget mere skyldige end Bob i at give
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ham den oplysning. Dave og Norm fik at vide, at det de gjorde var utilgiveligt, at de ikke burde have udleveret skrevne informationer til nogen uden for projektet. Dette blev de fyret for. Jeg siger her, at hvis det
var et brud på kontorets etik at give McDonald det memorandum, så
har Bob og alle vi andre også brudt den etik. Bob bad mig fornyligt sørge for, at nogle af rapporterne om sager, som C.U. projektet havde undersøgt, blev sendt til Dr. Menzel. Disse tilfælde indeholdt afgjort fortrolige oplysninger, og det er svært for mig at skelne mellem at sende
sagsoplysninger og at sende et internt memorandum - i det mindste i
princippet. I hvert tilfælde har projektet nu af denne årsag kun to eller
tre tilbage af seniorstaben.
De har sagt, at det, som Dave og Norm har gjort over for universitetet ved at udsprede materiale, der sætter universitetet i et dårligt lys,
er foragteligt. Jeg mener, at det de gjorde i den henseende direkte kan
sammenlignes med udgivelsen af vor endelige rapport som en kommerciel bog, der ville give universitetet profit. Jeg kan ikke forestille mig, at
universitetet ville stå i et særlig godt lys, hvis det kom til at se ud, som
det ville tjene penge på dette projekt. Og det er dog, hvad Bob har gjort i
de sidste par uger - optaget kontakt med forlæggere for at finde ud af,
hvem der vil udgive vor rapport.
Jeg tror, det er forståeligt, at Dave og Norm følte troskab mod noget
andet og mere end UFO-projektet, som det var. Henimod tiden for deres opsigelse havde jeg samme følelse. Og det gjaldt de fleste af de andre. Efter de sidste par dage er det gået op for mig og for nogle af de andre, at vi har gjort en stor, tragisk fejl ved ikke at være kommet til Dem
for længe siden. Men det er for sent nu, og dengang følte jeg ikke, at De
ville have været så sympatisk indstillet over for vore følelser, som De
har været. Rigtigt eller forkert, så mente vi, at Bob repræsenterede
Dem, at han ofte talte med Dem, og at De derfor var velinformeret om,
hvad han gjorde, og hvordan vor stilling var. På det møde vi havde i september efter Deres udtalelser i The Rocky Mountain News (hvor De blev
ukorrekt citeret), følte vi, at vi havde ”taget bladet fra munden”, og at
vor uenighed var ret så åbenlys. Jeg tror, vi forventede, at De derefter
ville bruge mere tid til at prøve på at rette det, der muligvis var et forkert indtryk af Dem fra vor side. Dertil kommer, at Bob tidligere samme
dag, da vi diskuterede de problemer, Deres udtalelse kunne give Deres
stab, undskyldte sig fra diskussionen på det grundlag, at hvis han tog
del i vor samtale omhandlende mishag over udtalelser fra Dem, ville
han ikke være i stand til at ”gå tilbage til” administrationen. Jeg ved
ikke, hvad hans forbliven på mødet og venden tilbage til sit job i Regent
Hall havde at gøre med hinanden, men det var i hvert fald ikke nogen
særlig taktfuld måde at håndtere situationen på, og det efterlod ikke et
særligt godt indtryk af hans holdning.
Jeg tror, jeg har vrøvlet længe nok, Dr. Condon, og derfor vil jeg slutte med at sige, at jeg opsiger min stilling som administrativ assistent
for UFO-projektet. Jeg er meget glad for, at De lyttede så sympatisk til
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mig som De gjorde i torsdags. Jeg tror kun, der er tilbage at sige, at det
at skrive, hvad jeg har skrevet i dette brev, er noget af det sværeste, jeg
nogen sinde har måttet gøre, og hvis det ikke var, fordi jeg selv tror meget fast på det, jeg har haft at sige, ville jeg aldrig have sagt det.
Med venlig hilsen

Mary Louise Armstrong.
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BILAG 4
Uddrag af et brev fra J. Allen Hynek til oberst Raymond S. Sleeper

7. oktober 1968.
Sektion A
Blue Book har i kraft af AFR 80-17 fået overdraget to opgaver, begge
tilsyneladende af samme vigtighed, eftersom der ikke er specificeret andet i forskrifterne. Det er: (1) at afgøre, om UFOerne er en mulig trussel mod De forenede Stater og (2) at anvende de videnskabelige og tekniske oplysninger, man har udvundet fra et studium af UFO-rapporter.
Ingen af disse to opgaver er blevet forsvarligt udført.
For det første er det eneste logiske grundlag, hvorpå det kan hævdes,
at UFOerne ikke udgør en trussel mod De forenede Stater det, at der
indtil nu intet er hændt De forenede Stater fra den side. Mange rapporter er for det første ikke blevet undersøgt før uger eller endog måneder
efter at de blev udfærdiget; selvfølgelig ville fjendtlighed, hvis en sådan
var påtænkt, vise sig længe før rapporten blev undersøgt. (Det ville være det samme som at få Pearl Harbor radarvarslingerne (som gik upåagtet hen) undersøgt tre uger efter Pearl Harbor). Der er ikke sket noget,
så det kan forstås på den måde, at UFOerne, hvad de så er for nogle,
ikke hidtil har haft fjendtlige hensigter.
For det andet lader Blue Book mange rapporter af eventuel høj efterretningsværdi gå upåagtet hen. Eksempler: (a) (Uddrag af et hemmeligstemplet dokument om en rapporteret observation fra 5. maj 1965, indholdet er ikke hemmeligt, hemmeligstemplingen angår navn, sted og
skibets opgave.) ”... ledende signalmand rapporterede, hvad han mente
var en flyvemaskine... Da han så på det i kikkert blev tre objekter observeret tæt ved hinanden; et objekt var af første størrelsesorden, de andre to af anden størrelsesorden. Objekterne bevægede sig med umådelig
stor fart mod skibet i en ikke anslået højde. Fire bevægelige signaler opfangedes på... luftafsøgningsradaren i afstande op til 35 km og kunne
ses i op til seks minutter. Da de var over skibet, spredtes objekterne i
cirkulær formation direkte over os og blev der i ca. tre minutter. Denne
manøvre observeredes både visuelt og på radar. Det klare objekt, som
svævede til styrbords side, så størst ud på radarskærmen. Objekterne
foretog flere kursændringer under observationen, bekræftet visuelt og
på radar og sporedes ved hastigheder over 3000 (tre tusinde) knob. Man
prøvede at optage forbindelse gennem IFF (identifikation af egne fly via
radiokode o. a.), men fik intet svar. Efter tre minutters svævemanøvre
bevægede objekterne sig i sydøstlig retning med umådelig høj hastighed. Ovennævnte hændelser observeredes af den befalhavende officer, hele broens personale og talrige medlemmer af dækspersonalet.”
Denne rapport blev kort og godt bedømt af Blue Book som ”flyvemaskine”, og så vidt jeg ved ikke undersøgt nærmere. I hvor høj grad
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skal man gøre vold på sin forestillingsevne for at kunne sige, at denne
observation ikke betød en ”mulig trussel” for USA? Blot fordi der intet
skete. Tillægger vi virkelig skibsofficerer og kaptajnen en sådan inkompetence, at vi mener, de afgiver en rapport som denne, uden at alle vidnerne var højst forbløffede? Er det tænkeligt, at disse officerer ikke kunne have genkendt en flyvemaskine, hvis det havde drejet sig om en flyvemaskines bane, øjensynlige fart og manøvrer? Der nævnes intet i rapporten om blot muligheden for, at der observeredes et ordinært luftfartøj. Selve den omstændighed, at IFF opkaldet ikke besvaredes burde
have været en spore til videre undersøgelse. Dette antyder en fjendtlig
maskine. Men rapporten antyder ikke engang muligheden af, at disse
var ordinære fjendtlige maskiner. Det hemmeligstemplede dokument i
Blue Books arkiv indeholder ikke flere tekniske oplysninger vedrørende
selve observationen. Burde lederen af Blue Book ikke have udvist i det
mindste nogen nysgerrighed over for denne observation? Alligevel, da
jeg bragte den frem ved mere end en lejlighed, blev den afvist med alle
tegn på kedsomhed. Det er sager som disse (men ikke lige denne, for
den blev aldrig offentliggjort) der, bortset fra spørgsmålet om en mulig
trussel, bærer ved til luftvåbnets ”sløringsbal”, en teori, der af og til er
blevet, fremsat fra offentlighedens side. Det er svært for folk at forstå,
hvordan et land, hvis militære holdning er så forsvarsbevidst, kan affærdige en sag som denne, med mindre militæret ved mere, end de siger.
(b) Uddrag fra en ikke hemmelig rapport modtaget i USAF's hoved
kvarter fra U.S. Air Force distriktskontoret i Saigon og overført til Blue,
Book den 26. maj 1967. Observationsdatoen var den 17. april 1967, eller
mere end en måned, før rapporten blev modtaget ved FTD . Hvis der var
en mulig trussel, ville Blue Book så sandelig ikke have fået kendskab til
den! Hvorfor tog overførslen til FTD så lang tid? Men til selve rapporten:
Erklæring fra et medlem af den 524. militære efterretningsafdeling,
distriktskontoret i Saigon, 205/8 Vo Tanh, Saigon, Vietnam: ”Ca. kl.
02.20 den 17. april 1967, observerede jeg fem (5) store, oplyste, ovale
objekter, flyvende i tæt formation og med meget høj hastighed tværs
over himlen. På det tidspunkt befandt jeg mig på taget af den 524. militære efterretningsafdelings distriktskontor i Saigon... Jeg så først disse
objekter nær horisonten til venstre for mig, og de dækkede hele mit
synsfelt i mindre end fem (5) sekunder efter min beregning. I løbet af
denne tid bevægede objekterne sig fra, hvor jeg først så dem, nær horisonten til venstre for mig, passerede næsten lige hen over mig i tilsyneladende meget stor højde, og fløj ud af syne bag en skyformation i horisonten til højre for mig. Himlen var delvis dækket af skyer, men på tidspunktet for observationen var den del af himlen, de fløj over, meget klar
med undtagelse af nogle små spredte skyer, som de så ud til at være
ovenover. Når objekterne passerede over disse skyer, blev de skjult for
mit blik indtil de dukkede op på den anden side. Jeg observerede også,
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at når de passerede mellem min sigtelinje og en stjerne, dækkede de,
stjernen og udelukkede dens lys, indtil de havde passeret. Dette siger
mig, at objekterne ikke var gennemsigtige. Det var tydeligt, at det ikke
var nogen form for konventionelle luftfartøjer på grund af deres størrelse, form, hastighed og den omstændighed, at de ikke lavede nogen støj,
der var hørlig for mig. Før observationen af disse objekter havde jeg
iagttaget forskellige konventionelle luftfartøjer, både propel- og jetdrevne fly, og jeg er ikke det mindste i tvivl om, at de var ikke så lidt større
end nogen flyvemaskine, jeg nogen sinde har set på himlen. De fløj også
med en hastighed, som jeg ville bedømme til mindst fem gange større
end nogen jetdreven maskine, jeg har set. De var for langt væk og bevægede sig for hurtigt til at jeg kan give en detaljeret beskrivelse. Jeg kunne kun se, at de afgjort var ovale og udsendte et roligt, hvidt lys. De var
tilsyneladende i lodret stilling i forhold til jorden, og deres formation
ændrede sig langsomt under passagen. Ca. fem (5) minutter efter at de
var forsvundet, kom flere jetdrevne fly, som var meget højt oppe og fløj
meget hurtigt, fra min yderste højre side og fløj videre bag mig, mens
jeg stod vendt i samme retning, som da jeg havde set ovalerne. De fortsatte mod det område, hvor jeg havde tabt objekterne af syne, og da de
nåede det sted, drejede de til højre og fulgte samme kurs, som objekterne, jeg tidligere havde iagttaget. Disse flyvemaskiner fløj ikke i et bestemt mønster, men var spredt tilfældigt. Jeg har aldrig taget stilling til
uidentificerede, flyvende objekter. Jeg har heller ikke set nogen før.
Imidlertid tror jeg, at disse objekter var rumfartøjer af en eller anden
art. Jeg er overbevist om, at det ikke var reflekser, konventionelle flyvemaskiner, meteoritter eller planeter.”
Nu var ovenstående en officiel rapport til Blue Book fra USAF's hovedkvarter, og dog står sagen i Blue Book som ”kun til oplysning”. Man
fulgte ikke sagen op, og forsøgte sig ikke med nogen vurdering, efter
min mening på det grundlag, at episoden fandt sted uden for USA's
kontinentale grænser. Den omstændighed, at det hændte i et meget ømfindtligt område syntes ikke at have nogen indvirkning på lederen af
Blue Book! Og dog erklærer Blue Book, at UFOerne ikke repræsenterer
nogen trussel mod sikkerheden i USA. På hvilket grundlag? Kun fordi,
der ikke er sket noget endnu.
Er det tænkeligt, at ingen inden for De forenede Staters militær har
lagt mærke til denne iagttagelse, eller har sammenlignet den med andre rapporterede observationer, der ligner den? Findes der ingen nysgerrighed med hensyn til mønstre, ingen videnskabelig nysgerrighed i
Blue Book? Tilsyneladende ikke.
Det bør påpeges, at ingen af disse tilfælde blev vist mig af Blue
Books personale. Jeg faldt tilfældigvis over dem ved et af mine besøg, da
jeg gennemså noget materiale, der lå på et skrivebord, og ikke i arkivet;
jeg har ikke tilladelse til at gennemlæse selve arkivet. Jeg har kun adgang til arkivet, når jeg anmoder om en speciel sag. Men hvordan kan
jeg anmode om en speciel sag for at undersøge dens mulige, videnskabe230

lige værd, hvis jeg ikke ved, at den eksisterer? Jeg er sikker på, hvis jeg
skal dømme ud fra Blue Books tidligere holdning, at jeg aldrig havde
fået disse sager at se; heldigvis faldt jeg tilfældigvis over dem (og mange
andre). Og jeg må sige her, at når jeg beder om en sag og ønsker at få en
kopi af visse dele af en ikke hemmeligstemplet sag, har jeg ikke lov at
tage en kopi på kopimaskinen bare et par skridt borte - selv ikke, da jeg
tilbød selv at tage kopipapir og andet materiale med! Jeg må forespørge
om det gennem ”reproduktionen” og derefter vente i måske flere uger,
før jeg får nogle ark, som jeg kunne have fået på et par minutter. Min
nytte som rådgiver svækkes på den måde betydeligt.
(c) Angående det sidste eksempel se venligst sektion G, som omtaler
den uvidenskabelige og lidet forretningsmæssige holdning inden for
Blue Book. De to allerede omtalte sager hører på samme måde lige så
vel til under sektion H, da Blue Books personale klart nok ikke udviste
nogen grundlæggende, videnskabelig nysgerrighed i disse to sager, og
deres videnskabelige rådgiver ikke engang blev underrettet om rapportens eksistens.
Sektion B
Blue Books stab er både i antal og i videnskabelig uddannelse yderst
utilstrækkelig til at udføre det arbejde, der er anvist under AFR 80-17,
selv hvis de havde haft det i sinde.
Denne konklusion vil blive rigeligt understreget i de følgende sektioner, men det er tydeligt, at når man har at gøre med et fænomen, som
har forbløffet en masse mennesker, der ganske sikkert kræver en tværvidenskabelig holdning til tingene, så kan to officerer, som kun har taget mindre grader i fysik fra mindre institutioner inden for de højere
læreanstalter, ikke udgøre en arbejdsstyrke, der er tilstrækkelig til dette problem. Selv, hvis officererne imidlertid havde været Nobelpristagere, kunne de ikke have ydet de mange rapporter, der er indløbet til Blue
Books kontor fuld retfærdighed. Et enkelt forbløffende tilfælde kunne
holde en stab af forskere travlt optaget i dagevis eller selv i ugevis; at
prøve at overkomme to eller tre sager om dagen udover de periferiske
pligter på kontoret (se sektion E) er tydeligvis umuligt.
Sektion C
Blue Book lider rent internt ved, at a taler med b, b taler med c og c
taler med a. I den sidste tid har det kun drejet sig om a og b, og ofte ser
det ud til kun at være b; d.v.s. kun en person tager del i bedømmelsen af
en rapport, og der er ingen efterkontrol. Blue Book er et lukket system.
Organisationen er så at sige faldet som offer for den lukkede arbejdsform, for sin egen propaganda. Der har faktisk næsten ikke været nogen
dialog mellem Blue Book og den videnskabelige verden udenfor eller
mellem Blue Book og de forskellige videnskabelige faciliteter inden for
selve Air Force. Der har kun været meget lidt udveksling af ideer og
ringe eller ingen kontakt med andre grupper, i særdeleshed civile, tek231

niske grupper, der har udtrykt interesse for problemet. Som rådgiver
har jeg sandsynligvis modtaget mere korrespondance fra andre videnskabsmænd og teknikere om UFOer end Blue Book har, eftersom Blue
Books lukkede arbejdsform er velkendt for sådanne mennesker, og det
vides, at man kun modtager stereotype public relationsvar fra Blue
Book. Så vidt jeg ved, er der kun meget lidt videnskabelig korrespondance i Blue Books arkiv; det er muligvis fordi forskerne ønsker at korrespondere med personer med samme uddannelse som de selv. Det ville
ikke have nogen mening f. eks. at spørge Blue Book om de videnskabelige årsager til at bedømme en given sag som at være forårsaget af for
eksempel varmeinversion: Blue Book har aldrig benyttet sig af den meteorologiske viden inden for selve Air Force til at afgøre, hvor omfattende en inversion, der må til for at frembringe de virkninger, vidnerne har
rapporteret, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Sagen har snarere
været behandlet kvalitativt end kvantitativt; en to graders inversion
tilstås lige så stor betydning som en 10 graders inversion, og ikke en
eneste gang har jeg set geometrisk optik anvendt til opsporing af strålekilden i et givet tilfælde, der efter vurderingen er forårsaget af en inversion. Staben er ikke tilstrækkelig til den form for arbejde. Jeg har fornyligt bedt chefforskeren (se bilag A) foranledige en anmodning til AFCRL
om at beregne og levere tabeller til Blue Book, som viser de optiske
virkninger, der kan forventes fra temperaturinversioner af varierende
intensitet.
Ligeledes er mange astronomiske vurderinger foretaget af Blue Book
uden samråd med deres videnskabelige konsulent (som dog er astronom), hvilket har ført til latterliggørelse i pressen. Midtvestbølgen af
rapporter fra 31. juli til 1. august 1965 kan citeres som et eksempel.
Sektion D
De statistiske metoder, Blue Book anvender, er en parodi på den
gren inden for matematikken, der går under navnet Statistik. Et kapitel i en doktorafhandling fra Northwestern University, der snart bliver
udgivet, omhandler specielt dette aspekt, og jeg vil senere citere fra det
(Herbert Strentz, ”A Study of Some Air Force Statistical Procedures in
Recording and Reporting Data on UFO Investigations”, der findes i ”A
SURVEY OF PRESS COVERAGE OF UFOs, 1947-1967, en doktordisputats fra Medill skolen for journalistik, Northwestern University”) og
som indledning give mine egne iagttagelser, som jeg lejlighedsvis har
henledt Blue Book stabens opmærksomhed på, men forgæves. Til sidst
forekom det mig meningsløst at prøve at oplyse staben om disse sager.
Ved vurderingen af sagerne er der sædvanligvis anvendt ordene
”muligvis” eller ”sandsynligvis” som begrænsning ved en given vurdering; f. eks. er ”muligvis flyvemaskine” eller ”sandsynligvis meteor” ofte
brugt. Imidlertid er disse begrænsninger i den samlede opstilling af
årets sager stille og roligt strøget. Så bliver ”muligvis flyvemaskine”
simpelthen til ”flyvemaskine” (Redlands-sagen (se sektion 1) står i den
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endelige opstilling for 1968 som ”flyvemaskine”), og for offentligheden
vil det se ud som om der ikke er nogen tvivl, men at en eller nogle stakkels borger havde fået ”en genstand for meget”, eller simpelthen har
været overspændte eller letpåvirkelige.
Nu kan en statistiker fortælle os noget om, at ordene ”muligvis” og
”sandsynligvis” burde indeholde en ide om procentvis sandsynlighed.
Hvor sandsynligt? 50 pct. sandsynligt? Kun 100 pct. sandsynligt er sikkerhed. Jeg tror, vi vil finde almindelig enighed blandt statistikere om,
at det ville være fair at tilskrive 50 pct. sandsynlighed til betegnelsen
”sandsynligvis flyvemaskine” og måske 20 pct. sandsynlighed til udtrykket ”muligvis flyvemaskine”. Så når ved årets udgang 200 sager er blevet klassificeret som ”flyvemaskiner” i den endelige fortegnelse, men
100 af disse var ”sandsynligvis flyvemaskiner” og 100 var ”muligvis fly
vemaskiner”, så er der sandsynlighed for, at kun 50 + 20 = 70 ud af de
200 tilfælde faktisk var flyvemaskiner, og at 130 på den måde måske
slet ikke har været flyvemaskiner! For hvad betyder ”muligvis” eller
”sandsynligvis” andet, end at man ikke er sikker på, at det var flyvemaskiner. Men så indgroet er hypotesen om den ”bedragne observatør” i
Blue Books tænkemåde, at alle andre muligheder ikke bliver undersøgt.
Det kan næppe kaldes videnskabelig metode.
En anden af Blue Books ulogiske og uvidenskabelige metoder er følgende: fra årene 1947 til 1966 har Blue Book anbragt 1822 sager ud af
et samlet hele på 10.136 i kategorien ”utilstrækkelige oplysninger”. Jeg
kan understrege, at beslutningen om at anvende den klassifikation er
fuldstændig subjektiv, bortset fra, at der undertiden anvendes en bekvemmelighedsregel. Jeg har således fundet følgende bemærkning på et
nyere tilfælde: ”I overensstemmelse med nugældende fremgangsmåde

betegnes observationen ’utilstrækkelige oplysninger’, eftersom den ikke
blev rapporteret til Air Force inden for 30 dage”! Efter hvilken mulig

forordning eller ræsonnement kan en observation, rapporteret 40 dage
efter hændelsen og indeholdende udførlige oplysninger, på nogen måde
klassificeres som utilstrækkelig? Det er næppe videnskab. Jeg ville lade
mine studenter dumpe, hvis de opførte sådan en parodi på den videnskabelige metode.
”I overensstemmelse med nugældende fremgangsmåde…” Hvis fremgangsmåde? I hvert fald har man aldrig rådført sig med den videnskabelige konsulent om denne, eller i det hele taget kun i ringe grad om
nogen anden fremgangsmåde.
For at vende tilbage til almindelige sager med bemærkningen ”utilstrækkelige oplysninger": det er højst interessant at notere, at sådanne
sager står opført i statistikken som om de er løst, som om det at give en
sag betegnelsen ”utilstrækkelige oplysninger” var det samme som at
løse den! Her bliver offentligheden igen vildledt. For de 20 år viser min
personlige statistik, at ud af 10.137 sager er 557 opført som ”uidentificeret” og 1822 som ”utilstrækkelige oplysninger”. Blue Book pjecen angiver, at kun 5,4 pct. af tilfældene er uidentificerede, idet man bekvemt
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glemmer, at yderligere 1822 tilfælde, eller 17,6 pct. ikke er forklarede.
Det korrekte tal for de uidentificerede skulle derfor være 23 pct.! Når
jeg før i tiden protesterede over for Blue Books officerer, har jeg altid
fået fornemmelsen af, at der blev tænkt: ”Dette er Air Force. Vi ved det
hele, så hvordan kan det falde Dem ind at foreslå en forandring i vore
etablerede skikke?” Over for sådan en holdning var jeg som Tjekkoslovakiet over for Rusland; modstand ville kun have ført til blodsudgydelse, og jeg følte det som under min værdighed at argumentere om sådanne punkter med det utilstrækkeligt uddannede personale, der traditionsmæssigt blev udpeget til Blue Book. Gennem en lang periode udførte
en sergent, som kun i psykologi havde nogen videnskabelig baggrund,
bedømmelsen af næsten alle sagerne (sergent Moody). Jeg fortsatte som
konsulent på trods af alt dette, stort set på grund af ønsket om at have
adgang til data, som jeg en dag måske kunne gøre brug af på mere produktiv måde, dels ud fra et ønske om at følge med i UFO-fænomenet,
dels på grund af en følelse af ansvar over for den ubrudte tilknytning,
jeg havde haft til projektet gennem årene.
Jeg citerer nu direkte fra den tidligere omtalte doktordisputats:
”Problemet blev understreget i en pressemeddelelse den 6. oktober 1958
fra forsvarsministeriet angående Blue Books aktiviteter fra 1. juli 1957
til 31. juli 1958. I meddelelsen stod, ’Mere end 84 pct. af de rapporterede
UFO-observationer blev bestemt fastslået (fremhævelsen tilføjet) som
værende naturlige fænomener... eller menneskeskabte objekter’. Ikke
alene var sandsynligvis og muligvis betegnelserne slettet fra statistikken, men observationer, der tidligere blev betragtet som kun muligvis
forklaret, var nu ’bestemt fastslået’ - ikke på grund af yderligere undersøgelser, men på grund af bogføringsprocedurer.”
Oberstløjtnant Hector Quintanilla… indrømmede, at vendingen
”bestemt fastslået” var ”vildledende”. Idet han imidlertid forsvarede den
almindelige fremgangsmåde, spurgte han, ”Hvor ville De ellers anbringe den (sandsynligvis-muligvis forklaringen)? Alt for mange kategorier
ville have gjort rapporten alt for uoverskuelig.” Han tilføjede, at det
ville bare resultere i mere arbejde for Blue Book og føre til flere spørgsmål, hvis man år efter år skulle fortsætte med sandsynligvis-muligvis
kategorierne.
”Nu spørger jeg Dem, hr. oberst, er det videnskab? Tog madame Curie sig af, at hendes arbejde var ’for uoverskueligt’? Eller at en videnskabelig fremgangsmåde ’bare ville resultere i mere arbejde’? Jeg kunne
såmænd godt allerede med dette lade sagen om Blue Book stabens uvidenskabelige holdning gå til doms.”
Jeg fortsætter dog citatet fra den kommende doktordisputats. ”Det
månedlige, stratificerede prøvemateriale (Mr. Strentz taler nu om, hvordan han udførte sine statistiske undersøgelser) blev taget fra hvert andet år, begyndende med 1948, det første hele år i luftvåbnets UFOforskning. Tre måneder udvalgtes fra hvert år med lige tal fra 1948 til
1966 - en måned fra januar, februar eller marts, en måned fra maj, juni
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eller juli og en måned fra oktober, november eller december. Dette tilvejebragte et gennemsnit af UFOernes og Blue Book stabens virksomhed... 1.034 kartotekskort (Projekt 10073 kartotekskort, form 329) blev
undersøgt. Antallet af observationer registreret af Blue Book for de
samme måneder var 1.117. Så der var tilgængelige kartotekskort for
mere end 90 pct. af rapporterne, registreret i løbet af de udvalgte måneder (der findes ingen forklaring på, hvorfor det ikke var 100 pct.). De
1.034 kartotekskort udgjorde også 9 pct. af antallet af UFO-rapporter,
registreret af Air Force fra 1948 til1966 - i alt 11.038.”
Senere i sit arbejde udtaler Mr. Strentz: ”Rent rutinemæssigt betragtede Project Blue Book utilstrækkelige oplysninger og sandsynligviseller muligvis-sagerne som ’løst’, da de ikke blev videre undersøgt og
rapporterne allerede var kategoriserede.” (Ingen videnskabsmand ville
anse et tilfælde opført under betegnelsen ”utilstrækkelige oplysninger”
for ”løst”. Det ville simpelthen ikke figurere i materialet.) Det er en måde at bringe pointantallet op for Blue Book - urigtig, uvidenskabelig,
men et herligt procenttal for PR-folkene at vise frem for offentligheden.
Strentz-rapporten fortsætter: ”Som vist i tabel 1 (ikke gengivet her)
viste analyser af sammendragene, at 270 eller 24 pct. af de 1.117 UFOrapporter var ’uløste’ eller ’tvivlsomme’. De 270 var de rapporter, der
bar klassifikationen ’utilstrækkelige oplysninger’ eller ’ukendt’, langt
flest af de første. Fra de individuelle kartotekskort viste analyserne, at
538 eller 51 pct. af de 1.034 sager var ’uløste’. De 538 var tilfælde klassi
ficeret som sandsynligvis, muligvis, utilstrækkelige oplysninger og
ukendt.”
Ved således simpelthen at forfremme sandsynligvis, muligvis tilfældene til ”fastslået” status, forbedrede bogføringen Blue Books undersøgelseskapacitet ved at reducere antallet af ”uløste” tilfælde fra 51 pct.
til 24 pct. Desuden omtalte forsvarsministeriets pressemeddelelser, ved
kun at fremhæve de ”ukendte” tilfælde, ikke 51 pct. eller 24 pct. ”uløste”
tilfælde, men ”mindre end 2 pct.”, ”mindre end 1 pct.” og ”2,09 pct.” På
den måde har Blue Book udgivet sig for at være videnskabeligt og gjort
en god figur over for dem, der skulle udsende oplysninger til offentligheden. Når denne doktordisputats udgives fra Medill skolen for journalistik ved Northwestern University, vil Blue Books høje videnskabelige
kapacitet og dygtighed til at forklare alle undtagen omkring 2 pct. af tilfældene, blive afsløret - mindre end halvdelen af de tilfælde, der er blevet overdraget til Blue Book, er blevet løst!
Den del af Mr. Strentz doktordisputats, som omhandler Blue Books
statistik slutter med følgende ord: ”De fleste af UFO-rapporterne synes
faktisk at være ’uløste’. Så hvorfor ikke anerkende, at de virkelig er det,
at det ofte er umuligt at afgøre, hvad det var, en person sagde, han så
på himlen? Den statistiske metodik Blue Book har anvendt ser ud til at
være en følge af (1) Luftvåbnets bestræbelser for at forklare hver eneste
rapport om en UFO, fordi (2) luftvåbnet har været pålagt den uvelkomne byrde at skulle bevise, at UFOerne ikke eksisterer. Måske kun235

ne Air Force opgaven omdefineres til kun at behandle observationer,
som giver udsigt til en vis videnskabelig gevinst og ikke enhver rapport
om et bevægeligt eller svævende lys på himlen. Så får Air Force og pressen måske noget andet at arbejde med end vildledende statistik.”
Hvortil jeg kan tilføje et oprigtigt Amen. Dette fører logisk til det næste punkt, E.
Sektion E
Der har været manglende opmærksomhed over for betydningsfulde
UFO-tilfælde, som de vurderes af den videnskabelige rådgiver og andre,
og der er brugt alt for lang tid på rutinesager, som kun indeholder ganske enkelte oplysninger; Blue Books stab skal bruge alt for megen tid og
arbejde til periferiske anliggender (oplysninger til offentligheden, besvarelse af breve om vurdering af gamle sager og besvarelser af anmodninger om informationer fra diverse kilder). Blue Books stab bør, hvis
den skal udføre en videnskabelig opgave og medmindre den udvides betragteligt, koncentrere sig om to eller tre betydningsfulde tilfælde om
måneden (sådanne tilfælde skulle udvælges ved rådføring med et videnskabeligt panel), og for hvert tilfælde skulle slutresultatet foreligge i
form af en detaljeret, videnskabelig rapport, der skulle offentliggøres
som videnskabelig rapport, tilgængelig for publikum. De udvalgte sager
burde ikke kun have et vidne (bortset fra meget usædvanlige tilfælde)
eller være sager, hvor et lys er set i det fjerne om natten, eller sager,
hvor vidnerne ikke forekommer pålidelige og ikke er i stand til at give
sammenhængende svar på spørgsmålene. Som videnskabelig rådgiver
for Blue Book har jeg gennem lang tid udviklet en metode til at bedømme de sager, der fortjener opmærksomhed: en todimensional klassificering, hvorved en sag bedømmes ved sin besynderlighed og ved den samlede troværdighed hos vidnerne til observationen. Ved besynderlighed
menes et mål for vanskeligheden ved ærligt at forklare observationen
ved hjælp af velkendte, fysiske fænomener og principper; den samlede,
endelige troværdighed hos vidnerne kan naturligvis kun afgøres ved
hjælp af deres omdømme, medicinsk og socialt, og ved de psykologiske
prøver, der kan blive mulighed for at udføre. En anslået troværdighed
kan man imidlertid hurtigt sikre sig ved simpelthen at notere antallet
af vidner og det ansvar, hver af dem har i deres daglige liv. Naturligvis
behøver man kun at tage sager, der rangerer højt på skalaerne for besynderlighed og anslået troværdighed, med i betragtning. I det hele taget har Blue Book spildt alt for megen tid på sager med meget lidt betydning og på andre områder, på tidsspildende, periferisk arbejde.
Desuden er det sådan, at når et tilfælde en gang er klassificeret som
uidentificeret eller ukendt, sker der ikke mere fra Blue Books side. Inden for videnskab er det ukendte, det uforklarede, starten og ikke afslutningen på udforskning. En videnskabsmand, som finder noget i sit
laboratorium, han ikke kan forklare, er ikke videnskabsmand, hvis han
betegner det ”ukendt” og arkiverer det, hvorefter han tilbringer resten
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af sin tid med rutinearbejde. Det er netop de ”ukendte”, Blue Book burde tage sig af, i stedet for at opstille imponerende (?) beregninger over,
hvor mange mennesker, der ikke kan identificere en satellit eller et meteor ordentligt. Det kan måske have interesse for en sociolog, men næppe for en fysiker.
Sektion F
Det informationsmateriale Blue Book modtager, er i højeste grad
utilstrækkeligt og sikkert årsag til en del af selve Blue Book kontorets
manglende effektivitet. En umulig byrde er lagt på Blue Book, fordi
UFO-officererne ved de lokale Air Force baser næsten konsekvent undlader at give Blue Book tilstrækkeligt med oplysninger, og det har, kan
jeg godt sige, været betydeligt værre i den lange periode, før der var udnævnt specielle UFO-officerer.
Mange ”informationsstumper”, muligvis af afgørende værdi for vurderingen af en sag, mangler i den oprindelige rapport. Jeg har set så
mange, at det virker helt kvalmende. I bedste fald er den oprindelige
UFO-rapport, når den kommer ind til Dayton, en rapport af efterretningstypen og kan næppe kaldes en videnskabelig rapport, men dens
indhold og værdi kunne blive langt større, hvis UFO-officererne ved de
lokale Air Force baser virkelig tog deres arbejde alvorligt. Mange informationsstumper, som man kunne have fået fat på, hvis UFO-officererne
havde foretaget en samvittighedsfuld udspørgen af vidnerne, er udeladt,
og Blue Book med sin i forvejen alt for lille stab har således også fået
pålagt byrden med at begynde forfra med udspørgningen for at få fat på
de nødvendige informationer - undertiden af den mest elementære og
indlysende art, såsom vindretninger, vinkelstørrelser og -hastigheder,
enkeltheder ved UFOernes baner, objekternes kontrast i forhold til himlen, om man kan få fat i andre vidner o.s.v. Et udmærket eksempel på
dette er Redlands tilfældet fra Californien, omtalt i den følgende sektion
G. hvor skylden næsten helt og holdent må lægges på den lokale officer,
som sendte så få oplysninger igennem til Blue Book, at det ikke her var
muligt at afgøre, hvor betydningsfuld sagen var.
Det kunne se ud til, at Blue Book aldrig har fået tilstrækkelige
magtbeføjelser til at kunne ”smide sagen tilbage i hovedet” på den lokale officer og kræve flere oplysninger øjeblikkeligt. Hvis militæret i det
hele taget har noget, så har det på grund af sin kommandostruktur
midlerne til at kunne forlange sådanne informationer fremskaffet; man
er ikke blot henvist til høfligt at skulle bede om dem og finde sig i, at
anmodningen bliver siddet overhørig. En højere prioritering af originale
data er et af de mest presserende behov inden for Blue Book. ”Vi smelter erts af meget ringe kvalitet.”
Sektion G
Den fundamentale holdning inden for Blue Book er uvidenskabelig,
fordi man har antaget en arbejdshypotese, som farver og afgør den må237

de, man nærmer sig problemet på. Man kunne opstille det i en læresætning:
For ethvert givet, rapporteret UFO-tilfælde er det altid muligt, hvis
det tages for sig selv og uden hensyn til ligheder med andre UFO-tilfælde
her og i andre lande, at anføre en eventuel, naturlig forklaring, hvis man
udelukkende arbejder efter den hypotese, at alle UFO-rapporter, a priori,
på grund af tingenes natur, som vi forstår dem på nuværende tidspunkt,
må være opstået ene og alene af velkendte, accepterede årsager.

Følgesætning:
Det er umuligt for Blue Book at bedømme en UFO-rapport som andet
end en fejlfortolkning af et naturligt objekt eller fænomen, et svindelnummer eller en hallucination.

(Klassifikationen ”uidentificeret” udgør ikke en vurdering).
Essensen af den videnskabelige metode er, at forskeren ikke antager
en forudfattet ide eller konklusion, han udvælger ikke de oplysninger,
som passer med hans hypotese og overser dem, der går imod den. Den
mest fremtrædende videnskabelige fejl, Blue Book begik, er skitseret i
ovennævnte læresætning. Så sikker er Blue Book på sin arbejdshypoteser, at det kan minde mig om den læge, der var så sikker på, at alle tilfælde med opsvulmet underliv skyldtes svulster, at han ikke opdagede,
hans patient var gravid.
Lad mig vælge bare et eksempel fra en mængde mulige for at illu
strere ovennævnte anklage, men et, der udmærket illustrerer den grove
mangel på strenghed i Blue Books videnskabelige metodik.
Jeg vælger hændelsen i Redlands, Californien, fra den 4. februar
1968, et nyere tilfælde, som ikke blev undersøgt af nogen fra Blue Book,
kun overfladisk af et medlem fra Norton Air Force base og i tre fulde
måneder af Dr. Philip Seff, professor i geologi, Dr. Reinhold Krantz, professor i kemi, Dr. Judson Sanderson, professor i matematik og kunstneren John Brownfield, kunstprofessor (som tegnede en kunstnerisk fremstilling efter de beskrivelser, som vidnerne afgav uafhængigt af hinanden, og hvis sammensatte billede blev bekræftet af vidnerne) alle fra
Redlands universitet. Det er interessant at bemærke, at ingen fra Blue
Book har fundet anledning til at kontakte disse forskere og diskutere
deres undersøgelser, ikke engang pr. telefon.
Selve sagen drejer sig om ca. 20 personers rapporterede observation
af et objekt, som i bunden havde syv lys, der så ud som jetudstødninger,
og på toppen en række på otte til ti lys, hvis farver vekslede. Objektet
bevægede sig ifølge rapporterne i lav højde (bedømt til ca. 100 meter)
omkring halvanden kilometer i nordøstlig retning, standsede og svævede et lille stykke tid, gik fremad med et ryk, svævede igen, skød derefter
lige opad, standsede, svævede igen, svingede så mod nordvest, vandt
højde og skød derefter afsted mod nordvest med voldsom fart. Det var
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under observation i omkring 5 minutter. Objektet var efter vurderingen
mindst 15 meter i diameter. Bedømmelsen på 100 meters højde og 15
meter i diameter hører sammen; naturligvis kan kun den tilsyneladende diameter anslås, men man kom til bedømmelsen på 15 meter ved at
antage en given afstand. Det er klart, at hvis objektet havde været flere
kilometer borte, havde den uforandrede tilsyneladende diameter repræsenteret et utroligt stort objekt. Derfor kan disse vurderinger ikke blot
affærdiges.
Det vil uden tvivl interessere Dem at vide, at Blue Book klassificerede dette objekt som ”sandsynligvis flyvemaskine”. Hvordan man nåede
frem til det uden undersøgelse er naturligvis et slående eksempel på
Blue Books metodik. Norton AFB meddelte, at March AFB radar ikke
tegnede noget usædvanligt signal (og ignorerede fuldstændig den omstændighed, at et objekt i 100 meters højde ikke kunne registreres af
denne radar), og at et lille fly var landet i Tri-City lufthavn kl. 19.15
PST, hvorimod en kontrol af politiets optegnelser og alle vidneudsagn
stemte overens i, at observationen ikke kunne have fundet sted tidligere
end 19.20. Desuden viste en kontrol, foretaget af universitetetsprofessorerne (men øjensynligt ikke engang tænkt på af Blue Book) hos myndighederne i lufthavnen, at maskinen kom ind fra Los Angeles og aldrig
kom nærmere end ti kilometer fra byen Redlands og derfor aldrig passerede hen over den indre by i Redlands, hvorimod alle vidnerne er enige
om, at den faktisk var lige over byen. Flyet, der landede (som Blue Book
ikke tænkte på at forhøre sig om) var en Bonanza, et en-motoret propelfly, som professorerne gjorde sig den ulejlighed at undersøge, mens den
stod i hangaren på flyvepladsen. (Redlands-tilfældet er det eneste emne
i en bog, der nu er i produktion, af David Branch og Robert Klinn med
titlen Inquiry at Redlands).
Uoverensstemmelsen mellem det, der blev rapporteret og Blue Books
bedømmelse er så stor, at den er latterlig. Ydermere siger loven, at fly
ikke må gå lavere end 300 meter over Redlands. Det forekommer utænkeligt, at ca. tyve vidner skulle tage et lille, en-motoret fly flere kilometer borte for et strålende oplyst, ukonventionelt fartøj 100 meter oppe,
der gik fremad med et ryk, svævede, for bort og gik lodret op gennem
skydækket.
Men Blue Book tillagde slet ikke dette tilfælde, og heller ikke en
masse andre, som jeg kan bevidne, den mulighed, at der kunne være
hændt noget mærkeligt. På den mest uvidenskabelige måde blev hvert
punkt fordrejet og anskuet partisk til fordel for Blue Books arbejdshypotese. Man antog, i strid med godt bevismateriale, (1) at tidspunktet for
observationen var forkert, (2) at et usædvanligt, lavtflyvende objekt
ville være blevet set på radar (på trods af, at det er lykkedes lavtflyvende maskiner ved øvelsesforsøg at komme gennem vor forsvarsradardækning), (3) at ingen af vidnerne kunne skelne mellem ti kilometer og 100
meter, (4) at ingen af vidnerne kunne identificere et lille, en-motoret fly,
der næppe kunne have et batteri af umådeligt klare lys foroven og for239

neden og (5) at ingen af vidnerne kunne skelne mellem en flyvemaskines jævne manøvrer, når den lægger an til landing mange kilometer
borte og svævende, rykkende og hurtige bevægelser fra det objekt, de
rapporterede at have set. Endelig (6) antog man, at de involverede professorer (de havde dog været på stedet og havde så at sige ”rekonstrueret forbrydelsen”) ikke havde tilstrækkelig intelligens til selv at kunne
bedømme muligheden for, at vidnerne havde fejlfortolket et fly i en landingssituation og hver for sig havde haft uret med hensyn til tiden, stedet, bevægelsen, lysstyrken og antallet af lys. Og over det hele ligger
der den stiltiende formodning, hvor høfligt den end er skjult, at ikke
alene vidnerne, men også professorerne var afsindige eller inkompetente, for kun med en formodning som denne kunne man i ramme alvor
fremsætte bedømmelsen ”sandsynligvis flyvemaskine”.
Det må huskes, at Blue Book overhovedet ikke foretog undersøgelser
på stedet eller pr. telefon; Norton AFB anvendte mindre end to arbejdsdage på undersøgelsen, så det ud til, for da alle vidnerne med undtagelse af et blev spurgt, om de var blevet interviewet af en repræsentant for
luftvåbnet, var svaret negativt.
Hvis det nu skulle vise sig, at alle vidnerne og de private forskere
var inkompetente, vildledte og psykotiske, og at det faktisk var et fly,
der var årsag til observationen, så kan man kun nå den konklusion ved
ren og skær intuition og ikke ved den ”videnskabelige” undersøgelse,
Blue Book har udført. I enhver retssal ville det være utænkeligt, at anklageren skulle få lov til at forvrænge, benægte og ignorere udsagnene
fra flere vidner til en forbrydelse for at påvise den anklagedes skyld. Og
inden for videnskaben holder vi af den tanke, at vi anvender langt mere
strenge, objektive og fordomsfri metoder end i en retssal, hvor følelsesmæssig partiskhed kan få, og faktisk også af og til får, indpas.
Sektion H
Blue Book har gjort utilstrækkelig brug af sin videnskabelige konsulent og den forbindelse til videnskaben, han repræsenterer. Han har
kun begrænset adgang til arkivet, da han først må kende et tilfælde, før
han kan bede om vedkommende sag. Ofte har han ikke været klar over,
at en vis sag eksisterede, før han enten tilfældigvis faldt over den eller
af udenforstående blev gjort opmærksom på den.
Selvom han har haft forbindelse med Blue Book i tyve år, har man
først nu bedt ham bedømme kontorets metodik. Han er nu blevet anmodet om at anbefale midler til ”produktforbedring”. Det nuværende
produkt har efter offentlighedens opfattelse kun ringe værdi, produktets image er dårlig, produktet inspirerer ikke til offentlig tillid og metoderne til behandling af råmaterialet, emballering af produktet og distribueringen af det krænker mange principper for god forretningsgang.
For resten er produktet heller ikke til at sælge.
I betragtning af Blue Books begrænsede stab, begrænset i antal og i
videnskabelig uddannelse, kan det forekomme håbløst at udrette noget,
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der er værd at tale om, og jeg fristes til at anbefale, at Blue Book afskaffes som stort set værdiløs og problemet overdrages til et kompetent, videnskabeligt personale. For UFO-problemet vil højst sandsynligt ikke
forsvinde her eller i andre lande, med eller uden Blue Book. AFR 80-17
fastslår klart, at Blue Books formål er tvedelt: ”At afgøre, om UFOerne er
en eventuel trussel mod De forenede Stater, og at anvende de videnskabelige eller tekniske data, der er udvundet fra studiet af UFO-rapporter.” Nøgleordet her er ”fra studiet af UFO-rapporter”. Jeg må spørge,
”hvilket studium”? Siger De, at det er min sag, må jeg svare, at jeg kun er
en person, hvis tid allerede for størstedelen er bundet i akademiske anliggender. Som konsulent kan jeg gøre mit bedste for at vejlede og råde, men
bortset fra særlige omstændigheder er det alt, jeg kan gøre. Imidlertid
har jeg tidligere stærkt anbefalet, hvordan studiet af UFO-rapporterne
kunne gribes an, så man udvinder alt, hvad de kan tænkes at indeholde
af videnskabelig værdi. Og den metode er ikke den, der blev anvendt i
Redlands-sagen og mange andre. Som jeg ofte har sagt til studenterne,
”Hvis I mener, I kender svaret på forhånd, er det ikke forskning.” At studere UFO-rapporter vil sige at betragte dem som forskningsmateriale og
at behandle dem som en moden videnskabsmand ville behandle materiale, han får ved iagttagelser i naturen eller i laboratoriet.
Det skal indrømmes, at UFO-rapporterne er fragmentariske og ofte
subjektive; men det er de rapporter, der modtages af efterretningsgrupper, sociologer og interviewere også. Alligevel er de i stand til at få noget ud af dem. Men da Blue Book modtog den ovenfor citerede UFOrapport (se sektion A) fra et medlem, en trænet observatør, fra den 524.
militære efterretningsafdeling med sæde i Saigon, omhandlende fuldstændig ukonventionelle objekter, der fløj hen over hele horisonten i
løbet af fem sekunder, skønt de fløj højere end skyerne og dækkede
stjernerne, da de passerede, afslog Blue Book min kraftige henstilling
om at undersøge rapporten af følgende grunde: (1) at det var foregået
uden for USA og derfor ikke deres sag, og (2) at der nok slet ikke var
noget om sagen, når alt kom til alt!
Blue Book nægtede også at reagere på min anmodning om, at en rapport fra Dr. Roger Woodbury, meddirektør for MIT's Instrumentation
Laboratory (observation fra den 14. januar 1966) skulle undersøges
grundigt af lokale efterretningsofficerer, som sikkert kunne have fastslået, om der var nogen speciel, videnskabelig øvelse, der udførtes på
det tidspunkt fra nogen af de lokale flyvestationer. Den videnskabelige
apati, der udvistes af officererne inden for Blue Book i dette og mange
andre tilfælde undrer mig ikke længere. Når man har en rapport fra en
højt placeret forsker på et af landets største videnskabelige laboratorier,
burde man udvise opmærksomhed. De videnskabsmænd, der har udviklet Polaris (raketterne), burde tages alvorligt, når de i fulde alvor rapporterer en usædvanlig hændelse.
Kort sagt: Blue Books metodik er uvidenskabelig i den henseende, at
ingen videnskabsmand kun ville efterprøve en forudfattet hypotese og
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fuldstændig udelukke endog muligheden for en anden hypotese; han
ville udvise videnskabelig nysgerrighed over for det forhåndenværende
materiale; han ville forsøge at finde mønstre i materialet i stedet for at
behandle hver oplysning, som om den eksisterede i et vakuum. Den ene
gang efter den anden har Blue Book f. eks. affærdiget en sag, fordi den
lokale flyvestation har meddelt, at der ikke var nogen flyvemaskine i
området. I så tilfælde, hævder Blue Book, må observatøren selvfølgelig
have taget fejl. Ifølge korrekt videnskabelig metode skulle man naturligvis søge en løsning, der er overensstemmende med rapportens fundamentale oplysninger og ikke med arbejdshypotesen.
Sektion I
Jeg må påpege, at jeg tidligere har fremsat anbefalinger til ”produktforbedring”, men det gik upåagtet hen. Jeg henviser til dokumentet
(AFCIN-4E2x) med titlen, ”ATIC UFO lnvestigation Capability”, un
dertegnet af oberst Evans. Dette affattedes efter høringerne i Washington fra 13. til 15. juli 1960.
Til stede den 15. juli var: Mr. Robert Smart, Armed Services Committee, Mr. Spencer Beresford, Mr. Richard Hines og Mr. Frank Hammil, House Science and Astronautics Committee, Mr. John Warner, CIA
(assistent i Legislative Liaison for Mr. Allen Dulles), Mr. Richard
Payne, CIA (teknisk rådgiver), Mr. John McLaughlin, administrativ
assistent i Air Force ministeriet), generalmajor A. H. Leuhman og bataljonschef E. B. LeBailly, SAFOI, bataljonschef Kingsley og oberst James
McKee, SAFLL, oberstløjtnant Sullivan, AFCIN-Pla, oberstløjtnant
Tacker, SAFOI-3d, major J. Boland, SAFLL, major Robert Friend og jeg
selv.
Var de anbefalinger, man kom frem til på disse møder (anbefalinger,
som jeg støttede kraftigt) blevet ført ud i livet, ville Project Blue Book i
dag sandsynligvis have haft et anstændigt, videnskabeligt omdømme i
stedet for at være det brevskrivende, arkiverende og formanende foretagende, det faktisk er.
Disse anbefalinger var:
1. Blue Book bør have kapacitet til at undersøge de tilfælde, der gi
ver indtryk af at have stor efterretningsmæssig eller videnskabelig betydning, og også dem, som vækker usædvanlig stor offentlig opmærksomhed. Da Mr. Smart fremsatte denne anbefaling, udtalte han, at Air
Force basernes undersøgelseskapacitet er begrænset til rutinesager, og
at Air Force burde have tilstrækkeligt personale, både i antal og kvalifikationer til at udføre UFO-opgaven. Det skulle forstås sådan, at Blue
Book skulle undersøge bemærkelsesværdige tilfælde og et tegn på den
høje prioritet dette blev givet var, at luftvåbnets ministerialkontor fik
bemyndigelse til direkte at finansiere dette program i en foreløbig periode. (Dette blev aldrig gjort - i et brev dateret den 21. september 1960
blev Blue Book gjort bekendt med, at der hverken kunne ydes tillægsbevillinger eller ekstra personale og at undersøgelserne måtte udføres
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med det disponible personale og de sædvanlige midler). Hertil må føjes
den omstændighed, at rene rutinepligter (stort set public relation arbejde) optager en stor del af den nuværende lille og totalt utilstrækkelige
stabs tid, og at den nuværende stab ikke er udvalgt efter sin videnskabelige baggrund (målt efter videnskabelig uddannelse, videnskabeligt
offentligt omdømme eller andre af de nugældende standardmetoder,
universiteterne bruger ved udvælgelse til deres videnskabelige fakulteter), men snarere, forekommer det mig, efter hvilken officer, der mest
hensigtsmæssigt kunne undværes, eller som kunne give garanti for, at
”båden ikke blev rokket” ved alt for stædigt at stille krav om, at der
skulle udføres et ordentligt videnskabeligt arbejde (jeg henviser særligt
til tidligere officerer, der ledede Blue Book, hvoraf de fleste øjensynligt
sad og ventede på deres pension, og deriblandt specielt en, som tilbragte
en stor del af sin tid med at tilrettelægge det mæglerkontor, han ville
drive som pensionist). Man har heller ikke foretaget udvælgelsen efter,
hvem der var intelligent nok til at gøre ordentlig brug af luftvåbnets
udmærkede, videnskabelige faciliteter, som f. eks. Air Force Cambridge
laboratorierne, hvor der er radar- og meteorologiske eksperter til rådighed. F. eks. er Cambridge i Blue Books lange historie aldrig nogen sinde
blevet bedt om at udregne, om de inversioner, der brugtes som årsag til
en observation, i virkeligheden var tilstrækkelige, kvantitativt, til at
kunne forklare UFO-observationen. (Ordet ”inversion” er sandelig blevet universalforklaringen inden for Blue Book - hvis man har haft en 3
graders inversion, der befandt sig i 1.800 meters højde, er den blevet
brugt som forklaring for en observation, man har gjort oppe fra et luftfartøj i 4.500 meters højde!)
2. Mr. Smart anmodede om at få sammendrag af alle betydningsful
de sager sendt til sit kontor. (Så vidt jeg ved, er det aldrig sket).
3. Project Blue Books kontor må have øjeblikkelig bevægelighed og
evne til at undersøge vigtige tilfælde. (Denne anbefaling var stort set
grundet på min påstand over for kommissionen om at Blue Book ufravigeligt blev ”overhalet” af civile organisationer med hensyn til undersøgelse af sagerne. Atter og atter havde NICAP og APRO interviewet
vidnerne før de lokale folk fra luftvåbnet, og jeg fik at vide fra mange
vidner, at de civile udspørgere ofte var mere grundige end dem fra Air
Force. Jeg påpegede også behovet for, at detaljerne blev tillagt højere
prioritet. Gentagne gange udgjorde rapporterne fra lokale flyvestationer
spild af fjernskrivertid, som det illustreres af et berømt tilfælde, da
fjernskriveren overførte to sider med adresser og meddelelsen, ”Bare en
UFO igen”. Det var indholdet af meddelelsen!)
For at fungere ordentligt skulle Blue Book have en officer med tilstrækkelig høj rang som leder, der kunne beordre, at Air Force regulativerne blev fulgt på den lokale flyvestation, ikke alene efter lovens bogstav, men også efter dens ånd. Jeg har gentagne gange fået fortalt om
den latterliggørelse, der forekom på det lokale niveau og om de overfladiske og ofte overlegne undersøgelsesmetoder. Jeg ved med sikkerhed,
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at i indlysende grad relevante informationer er blevet udeladt i tilfælde,
hvor forhørsofficeren øjensynligt bare ikke interesserede sig nok for sagen til at stille relevante spørgsmål, som ville have tjent til at klarlægge
nogle kvantitative ideer om vinkelhastigheder, tilsyneladende lysstyrke,
det rapporterede objekts bevægelser, og hvor der bestemt ikke blev gjort
noget forsøg på at finde andre vidner. (Med hensyn til dette har oberst
Quintanilla oplyst mig om, at ”Blue Book ikke er et undersøgelseskontor” - hvordan i alverden kan et videnskabeligt arbejde gøres uden undersøgelse! Undersøgelse er selve videnskabens livsnerve.)
Således ser vi, at længe før vi kan tale om ”produkt-forbedring”, må
vi søge midler til at forbedre det råmateriale, vort produkt i sidste instans stammer fra.
Jeg påpegede også for Smart-kommissionen, at når man manglede
visse oprindelige oplysninger, som man så ofte gjorde, var øjeblikkelig
telefonkontakt med hovedvidnerne af afgørende betydning - ikke to eller
tre måneder senere, men inden for timer efter modtagelsen af fjernskrivermeddelelsen. Det vigtigste arbejde for Blue Book burde være øjeblikkelig undersøgelse af en indløbende rapport for at afgøre, om den er
”betydningsfuld” inden for de allerede specificerede grænser, og hvis
den er, straks at bestemme, hvilke yderligere oplysninger der behøves
og at gå i gang med at få fat på dem øjeblikkeligt - derefter straks at
indkalde den videnskabelige konsulent, ikke uger senere, for at bede om
hans hjælp ved indsamling af informationer. Trods den omstændighed,
at min tid er begrænset, har jeg en udmærket videnskabelig stab, der af
og til kunne anvendes til at få fat på den slags oplysninger. Jeg henviser specielt til Mr. William Powers, systemtekniker, som ved mange
lejligheder har bevist sin evne til at afhøre vidner på en meningsfyldt og
tillidvækkende måde. Mr. Fred Beckmann fra universitetet i Chicago
har også været til stor hjælp for mig, helt på frivillig basis.
Desværre blev de i Washington fremsatte og godkendte anbefalinger
aldrig ført ud i livet. Følgen er, at Blue Book, med den begrænsede stab,
deres mange andre pligter, en indgroet følelse af, at hele emnet er værdiløst og udtalelsen fra projektlederen om at ”vi ikke er et undersøgelsekontor”, er et rutinemæssigt, sløvt, uinspireret foretagende - i så høj
grad, at det ville være psykisk umuligt for mig at være tilknyttet det fysisk på daglig basis. (Løjtnant Marano har faktisk over for mig udtalt,
at hans stærke ønske om at blive forflyttet skyldes den omstændighed,
at han ikke kan komme til at bruge den videnskabelige uddannelse, han
har, i sit arbejde hos Blue Book.)
Air Force burde endelig anerkende UFO-fænomenet som et globalt,
videnskabeligt problem af eventuel meget stor betydning og forsøge at
udføre anden del af den tvedelte opgave ved at anmode om, at Blue
Book får bistand fra et videnskabeligt panel, sammensat fra forskellige,
allerede eksisterende videnskabelige grupper inden for Air Force så vel
som fra videnskabelige grupper udefra; og at dette panel begynder der,
hvor Condon-kommissionen slap.
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Det vil imidlertid i det lange løb være det bedste at få Blue Books anden opgave flyttet helt uden for Air Force og overført til en civilgruppe,
sammensat af dygtige videnskabsmænd fra forskellige discipliner, eftersom problemets udforskning uden tvivl er et tværvidenskabeligt anliggende.
Hvilke af de to tilgængelige veje, der følges, må i det store og hele afgøres af Dem selv og af situationens krav. Jeg vil meget gerne være
Dem behjælpelig, såvel med at nå frem til som at virkeliggøre Deres
beslutning.

J. Allen Hynek, Director
Lindheimer Astronomical Research Center
Northwestern University
Evanston, Ill.
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Tidligere UFO-bøger udsendt af SUFOI og STRUBEs Forlag:
”UFO I FOKUS” af Antonio Ribera og Rafael Farriols.
En veldokumenteret og spændende beretning om observationer fra nært hold af en stor UFO, som landede. På stedet
fandt man aftryk samt mystiske metalrør. I bogen ses flere af
vidnernes fotografier af genstanden taget på nært hold.
"UFO OG VIDENSKABEN" er det første bind i SUFOI's debatbogsserie.
Det er meningen med denne serie at tage UFO-sagen op tiI debat på
et seriøst plan og alligevel give spillerum for de mange forskellige
aspekter, denne sag rummer.
En sådan debat har haft vanskeligt ved at komme i gang på bred
basis, fordi for få ved noget konkret om UFOer, og fordi videnskab og
myndigheder stort set har ignoreret fænomenet. Hvorfor det er således, forsøger de seks videnskabsmænd at gøre rede for i denne bog.
Næste bind i serien udkommer i december og omhandler interessante, spændende og veldokumenterede UFO-tilfælde fra hele verden.
Kender De Skandinavisk UFO Information, SUFOI? - Det er Skandinaviens ældste, største og mest seriøse organisation. Gennem snart
16 år har SUFOI arbejdet med indsamling af rapporter og informationer om UFOer, oplysninger som gøres tilgængelige for offentligheden
gennem kvalitetstidsskriftet ”UFO-NYT”.
Bliv medlem af Skandinavisk UFO Information, og De får automatisk
”UFO-NYT”. Som medlem har De yderligere den fordel, at De får
mindst 25% rabat på Skandinavisk UFO Informations bogudgivelser.
Er De UFO-interesseret, bør De være medlem. Det betaler sig simpelthen!
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