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Denne bog blev udgivet på spansk i 1972 med titlen ”UN  
CASO PERFECTO” og på dansk i 1972 med titlen ”UFOS i 
FOKUS”.  
 

Denne e-udgave af UFOS i FOKUS, er scannet fra den danske 

1972 udgave og sat op på ny i samme format, da en 

faksimileudgave af bogen med dens ca. 180 sider ville 

generere en meget stor fil. 

 

I denne e-bog er teksten kun redigeret de steder, hvor der hav-

de 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 
 
Astronomen dr. J. Allen Hynek har gennem 14 år været viden
skabelig rådgiver for Project Bluebook, Det Amerikanske Fly-
vevåbens undersøgelseskommission, vedrørende UFO-proble-
mer. Et af de store problemer ved arbejdet i UFO-kommissio-
nen var at stykke bevismaterialet sammen, bid for bid. Hver 
observation gav sit lille stykke til mosaikken, men da UFOer-
ne selvsagt ikke melder sig på tid og sted, var og er enhver 
form for UFO-forskning et tålmodighedsarbejde. 

Det kan derfor ikke undre nogen, at dr. Hynek flere gange 
har fremsat ønske om at blive i stand til at undersøge »den 
perfekte UFO-observation«, for derved at kunne fremskaffe et 
tilnærmelsesvis sikkert bevis for UFOernes eksistens alene 
gennem analyse af et enkelt UFO-tilfælde. Et klart og veldoku-
menteret tilfælde, der ikke efterlod nogen tvivl om tilstedevæ-
relsen af flyvende tallerkener i vor atmosfære. Denne bog be-
skriver et tilfælde, der synes at nærme sig opfyldelsen af dette 
ønske. 

De to spanske forskere Antonio Ribera og Rafael Farriols 
har indsamlet og analyseret den omfangsrige dokumentation 
for disse observationer, deriblandt skriftlige erklæringer fra 
tyve vidner, spor efter tallerkenerne, fotografier af disse, samt 
en analyse af nogle mystiske metalrør fundet ved landingsste-
det. 

Hvad enten man benytter betegnelsen UFO (Uidentificeret 
Flyvende Objekt), flyvende tallerken eller »ikke-jordisk rum
sonde«, som professor James McDonald gør det, må man i 
hvert fald erkende, at Ribera og Farriols har bidraget væsent
ligt til det efterhånden overvældende bevismateriale for disse 
genstandes eksistens. 

 
Erling Jensen 

Skandinavisk UFO Information, SUFOI 
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1. KAPITEL 

 

Problemets hovedlinjer 
Under den almindelige benævnelse »uidentificerede flyven-

de objekter« sigter vi til alle de himmelfænomener, som ikke 
kan bringes ind under nogen af de kendte, naturlige eller kun-
stige kategorier, såsom meteorer, himmellegemer, luftfartøjer, 
spejlinger og, i de senere år, raketter og satellitter. Antallet af 
disse uidentificerede genstande er større, end menigmand 
tror; selv om de ofte kan reduceres til kendte fænomener, idet 
det så drejer sig om en forveksling, er der tilfælde (se statistik-
ken længere fremme), som det er umuligt at forklare, De sub-
jektive fænomener, såsom hallucinationer, bør anbringes in-
den for en særlig kategori, selv om man må advare mod mis-
brug af ordet hallucination, eftersom dette i sin medicinske 
betydning dækker en lidet almindelig psykopatologisk til-
stand. Endnu mere må der advares mod begrebet kollektiv 
hallucination, Disse og andre lignende udtryk plejer at blive 
brugt på må og få af folk, som ingenting ved om medicinsk 
sprogbrug, og om de psykopatologiske fænomener i det hele 
taget. Vidnet plejer at være mere sandfærdigt, end mange for
moder, og når antallet af vidner er meget stort (ifølge profes-
sor Hermann Oberth har 70.000 mennesker set »flyvende tal-
lerkener«), bliver man nødt til at søge forklaringen i en virke-
lighed, som er uafhængig af vidnet, og ikke i en forvrængning 
af vidnets bevidsthedsprocesser. Blandt de 70.000 vidner, som 
professor Oberth omtaler (og i dag vil dette antal være endnu 
større), ville procentdelen af sindslidende således efter alle 
sandsynlighedslove være minimal. Man må altså anerkende, 
at disse vidner har set »noget«, Hvad er det, de har set? 

 

Videnskaben og UFOerne 
Her støder vi mod »de lærdes« karakteristiske tavshed. Vi-

denskabsmanden, teknikeren og den private forsker er som 
regel konservative. De er skeptiske over for alt nyt, over for alt 
usædvanligt, over for alt, hvad der adskiller sig fra deres felt 
af viden og forsøg. Mange »lærde« lever under en konstant 
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frygt for at begå et fejltrin og passer meget på deres personlige 
anseelse, som jo også er absolut nødvendig for deres faglige 
forhold. For dem er det meget behageligere og sikrere at rette 
sig efter de fastlagte normer og bedømme virkeligheden efter 
dem. Desuden baserer videnskabsmanden sin fremgangsmade 
på forsøg og på resultaterne deraf. For at fremsætte en hypote-
se om et fænomen må han have studeret og analyseret det 
hundreder af gange i laboratoriet. Hidtil har ingen viden-
skabsmand kunnet bringe en »flyvende tallerken« ind i labora-
toriet for at veje, måle og analysere den. Betyder dette, at de 
flyvende tallerkener ikke eksisterer? Vi må ikke forveksle år-
sag med virkning. Det betyder bare, at videnskabsmændene 
ikke kan underkaste fænomenet de normer for empirisk for-
søg, som de anser for de eneste gyldige. I den sidste tid har vi 
imidlertid haft rådighed over en mere videnskabelig måde at 
studere problemet på, og derfor er der ikke mere noget, der 
retfærdiggør visse videnskabsmænds modvilje. Denne metode 
er »orthotenien« hvis love blev formuleret af Aime Michel og 
fastlagt af Jacques Vallee. Den består i at eliminere tilfæl-
digheden og de subjektive faktorer ved at tegne »orthoteniske« 
linjer, d.v.s. linjer med maximal jordkrumning (rette linjer i 
merkatorprojektion), som går gennem tre eller flere punkter, 
hvor der har været observationer. Til denne metode kan man 
føje det statistiske studium af fænomenet, således som det f. 
eks. er blevet gjort af dr. Vallee under den franske »bølge« i 
1954 med to hundrede landingstilfælde, som han satte på hul-
kort og fik undersøgt på et EDB-anlæg. Denne undersøgelse 
gav nogle virkelig overraskende og afslørende resultater. 

 

Behovet for en ny benævnelse 
En anden omstændighed, som ikke har gavnet sagen i vi-

denskabelige kredse (selv om man retfærdigvis må erkende, at 
ikke alle videnskabsmænd holder sig fra den), er den populære 
betegnelse. Navnet har haft medgang: »Flyvende tallerkener« 
på dansk, platillos volantes på spansk, soucoupes volantes på 
fransk, pires vocadores på portugisisk, flying saucers på en-
gelsk, fliegende Untertassen eller Scheiben på tysk, dischi vo-
lanti på italiensk, letayusche tarélki på russisk, o.s.v. Navnet 
er gået over i alle Jordens sprog. Det er et navn, der prøver at 
beskrive de uidentificerede objekters form med et populært 
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billede. Det blev skabt af den nordamerikanske civilpilot Ken-
neth Arnold. Den 24. juni 1947 kl. 14 fløj han i sit lille private 
fly fra Chehalis til Yakima i staten Washington. I 2.800 me-
ters højde, i ren og klar luft, så han, en række blink nord for 
Rainier-bjerget. Da han kiggede nærmere efter, skimtede han 
ni skinnende og tilsyneladende metalliske genstande, der be-
vægede sig i en række på højde med de sneklædte tinder. De 
var skiveformede og syntes at være holdt sammen af et usyn-
ligt bånd, idet de hvert andet eller tredje sekund svingede lidt 
og skiftede kurs på en gang (et træk, der senere er iagttaget i 
mange lignende tilfælde). Arnold beregnede farten og afstan-
den: De var omkring 40 km borte, og hastigheden var næsten 
2.400 km i timen. Deres størrelse forekom ham enorm, om-
trent som en firemotorers C-54. De var som sagt skiveformede, 
og da han senere beskrev dem, sagde han, at de lignede to tal-
lerkener* lagt sammen med hulheden indad. Observationen 
varede omkring tre minutter. 

Denne iagttagelse indleder det, vi kunne kalde »Den nye 
UFOtid«, som endnu ikke er forbi. For at finde en ny termino-
logi har den private franske forsker Jacques Vallee foreslået 
benævnelsen »Arnolds fænomen«. Major Donald E. Keyhoe 
sagde allerede i 1954: »Hvis Arnold havde kaldt dem »flyvende 
skiver« eller simpelt hen »ukendte objekter«, kunne hele 
spørgsmålet have været anderledes; men fra begyndelsen an-
sås »tallerkenerne« for at være en hindring for enhver alvorlig 
forskning.« (Flying Saucers from Outer Space)**. Vi har fore-
slået V.E.D. (»Vehiculo Extraterrestre Dirigido«, d.v.s. styret 
ikke-jordisk fartøj), selv om vi ikke har noget at indvende mod 
benævnelsen »flyvende tallerken«. De ikke-jordiske fartøjer, 
som besøger os, har virkelig form som en tallerken eller som to 
tallerkener lagt sammen med den hule side indad. Sådan ser 
de ud. De ligner tallerkener, og betegnelsen er populær, sym-
patisk og slet ikke dårlig. Når vi har foreslået forkortelsen 
V.E.D. for at betegne disse fartøjer, er det, fordi det abstrakte 
og ubestemte begreb »tallerken, der flyver«, ikke indebærer 
tilstrækkelig dækning for den, der studerer dem og kender 

  * Saucers, egl.: underkopper. SUFOI. 
** Udkommet på dansk under titlen »Flyvende Tallerkener fra Ver- 
     densrummet« (De Unges Forlag 1954). SUFOI. 
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deres sande væsen. Vi ved, at de er intelligent styrede. Vi kan 
ikke sige, at de altid er bemandede; vi vover kun at påstå, at 
de er styrede, selv om vi må konstatere, at de i mange tilfælde, 
hvoriblandt det, vi vil beskrive her, er bemandede. Det er vor 
pligt at vove visse påstande. Vi vil ikke bare bringe nyheder. 
Det er nødvendigt for os at oplyse og sætte vor mening på spil. 
Disse fartøjer ER faktisk IKKE-JORDISKE og STYREDE. Det 
hævder vi, og vi har i sinde at vise det i denne bog. Trods alt 
synes vi, at den, der har lyst, skal blive ved med at kalde dem 
»flyvende tallerkener«. 

Vi opfordrer altså alle videbegærlige til at samarbejde med 
os i en lidenskabsløs undersøgelse af det, der uden tvivl er den 
største gåde, menneskeheden står overfor. I denne undersøgel-
se må vi gå frem efter en streng metode, uden forudfattede 
meninger. 

 

Tror De på atomet? 
Der findes ikke noget mere enfoldigt spørgsmål end dette: 

»Tror De på flyvende tallerkener?« Det er det samme som at 
spørge: »Tror De på atomet?« På dette område ved man besked 
eller ej. 

Man studerer bare, man beviser, når man kan, man frem
sætter hypoteser, og man udvikler teorier. Uden på forhånd at 
tage stilling for eller imod vil vi prøve at lægge et arbejde frem, 
i hvis første del vi vil forsøge at indføre læseren i hovedemnet 
ved at gøre ham bekendt med fremragende forskeres meninger 
og beretninger; og i anden del vil vi gøre rede for iagttagelsen i 
San José de Valderas (Madrid), denne bogs virkelige hovedem-
ne. Man har udtænkt mange hypoteser for at forklare de iagt
tagne fænomeners oprindelse. Den hypotese, der forklarer de 
fleste spørgsmål, er den interplanetariske, E.T.H. (Extra Ter-
restrial Hypothesis) ifølge dr. J. E. McDonald, idet vi ikke må 
glemme, at den jordiske teknik er ude af stand til at konstruere 
maskiner udstyret med fremdriftsmidler, som kan udføre svim-
lende accelerationer, tilsyneladende retvinklede kursændringer 
og andre manøvrer, som man har set UFOerne foretage. Vi må 
heller ikke glemme, at ingen nation på Jorden ville finde på at 
prøve sine forsøgsmodeller over et potentielt fjendeland, eller 
blive ved med at fabrikere raketter af konventionel type i et 
rumkapløb, som koster millioner af dollars eller rubler. 
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Man har også med stor iver forfægtet »spejlingshypotesen«, 
hvis fortaler er professor Donald H. Menzel, en kendt og agtet 
astrofysiker og direktør for Harvard universitetets observato-
rium. I sin bog »Flying Saucers« (1952) forklarede Menzel 
UFOerne som spejlinger og først og fremmest som et lysbryd-
ningsfænomen, frembragt af temperaturinversionslag, hvori 
der kan opstå spejlinger, der er i stand til at bevæge sig med 
stor hastighed. Dette forklarede faktisk en lille del af iagtta-
gelserne, men da »Air Technical Intelligence Center« overbrag-
te Menzel deres bedste rapporter (hvoriblandt de 51, som Al-
bert M. Chop fra USAF informationskontor sendte til Keyhoe 
den 25. februar 1953, og som indtil da havde været »Top Se-
cret«), så undlod Menzel at svare, fordi han var ude af stand til 
at forklare dem efter sin teori. 

Ifølge Michel består Menzels metode i at udvælge nogle for
klarlige tilfælde og forklare dem. 

Alle forsøg på en forklaring er altså utilstrækkelige; de ta-
ger kun en side af fænomenet i betragtning, eller dur kun for 
nogle isolerede tilfælde. Men som den nu afdøde kaptajn Rup-
pelt, der var leder af »Projekt Blue Book«, sagde: »Når en ra-
dar på Jorden opfanger en UFO, radarfolkene observerer den 
visuelt, en jager går på vingerne for at forfølge den, piloten ser 
og etablerer kontakt med den ved hjælp af radaren om bord, og 
tingen dernæst fjerner sig på en nærmest fræk måde ... SÅ ER 
DET MULIGT, AT JORDEN BLIVER BESØGT AF INTER-
PLANETARISKE FARTØJER«. Ruppelt og hans personale rej-
ste mange tusinde km i forbindelse med deres undersøgelser. 
De bekræftede hundreder af rapporter og analyserede tusinder 
for at nå til den overraskende slutning, de fremsatte.  
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2. KAPITEL 
 

Tekniske sider af UFO-problemet 
Kenneth Arnolds berømte observation er fra juni 1947. Den 

amerikanske statssekretær James Forrestal gik ind for kon-
struktionen af en kunstig satellit og underskrev den 30. de-
cember samme år bestemmelsen om at oprette en kommission, 
der skulle studere UFO-problemet i samarbejde med A.T.I.C. 
Denne kommission fik det meget betegnende navn »Project 
Sign«. Otte dage efter, den 7. januar 1948, indtraf det kendte 
tilfælde, som kostede en pilot livet, da han forfulgte en 
»kæmpemæssig metalgenstand« (det var hans egne ord i radio-
telefonen) med en propeljager F-51 over Godman luftbasen, 
ikke langt fra Fort Knox (Kentucky). 

Men endnu før, under den anden verdenskrig (1939-45), 
observerede piloterne fra både de allierede. og aksemagterne 
nogle mærkelige lysende fænomener, som de beskrev som 
»ildkugler«, der i formation forfulgte maskinerne på den euro-
pæiske front (Elsass-Lothringen og Bayern), hvor natjagere-
skadrille 415 opererede med base i Dijon; de blev tillige obser-
veret i det fjerne Østen. Disse observationer markerede mulig-
vis indledningen til den systematiske udforskning af vor pla-
net, som siden begyndte; »ildkuglerne« kunne stamme fra en 
fjern base og være fjernstyrede. For klarheds skyld vil vi kal-
de dem »fjernmodtagerøjne«.* I 1947 ser det ud til, at der er 
påbegyndt en undersøgelse med små rekognosceringsfartøjer 
udsendt fra tallerkenerne og muligvis bemandede. 

I juni 1948 indtraf det berømte tilfælde, hvor et DC-3 fly, 
ført af Chiles og Whitted, var lige ved at støde mod en tenfor-
met UFO, som udsendte et blåt lys gennem to rækker 
»vinduer«. Få dage efter bragte »Project Sign« en »endelig« rap-
port til Pentagon. Rapporten kom til den konklusion, at UFO-
erne i betragtning af det store antal iagttagelser, som ikke til-
lod nogen normal forklaring, måtte være interplanetariske 
fartøjer. Men general Vandenberg, som på det tidspunkt var 
chef for generalstaben, afviste det barsk. 

* UFO-loger bruger ofte betegnelsen »telemeterskiver«, afledt 
   af det græske ord for fjernmåling, telemetri. 
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»Projekt Sign« blev opgivet, og over dets aske rejste sig 
»Projekt Grudge« (også et betegnende navn: grudge betyder 
indædt vrede eller forbitrelse), som netop havde den mission 
at vise, at UFOerne ikke eksisterede. Den 27. dec. 1949 blev 
omtalte projekt officielt opløst og efterlod bevis for sin eksi-
stens med en rapport på 600 sider. Men »Projekt Grudge« gik i 
graven uden en tilfredsstillende forklaring på ca. 23 % af ob-
servationerne, om hvilke den omtalte rapport afgav følgende 
troskyldige erklæring: »Der bliver 23 % af observationerne til-
bage, som vi ikke kan forklare, men til hvilke der ikke desto 
mindre må findes en forklaring, for vi tror ikke på »flyvende 
tallerkener« (Sic). Man kunne lykønske teknikerne i »Projekt 
Grudge« for sådan en »videnskabelig« erklæring ... teknikere, 
hvor blandt andre var dr. J. AlIen Hynek, en fremragende 
astrofysiker fra universitetet i Ohio, som var engageret af 
ATIC for at frasortere alle de oplysninger, der drejede sig om 
normale himmellegemer. 

De flyvende tallerkener syntes officielt at være begravede, 
indtil general Cabell gav kaptajn Ed Ruppelt ordre til at lade 
»Project Grudge« genopstå på grund af et nyt tilfælde, der var 
indtruffet den 10. sept. 1951 i Fort Monmouth (New Jersey), 
da radarfolkene på et tidspunkt, hvor der befandt sig betyd-
ningsfulde gæster på stedet, gav meddelelse om, at der passe-
rede en tallerken, som bevægede sig hurtigere end et jetfly. I 
marts 1952 blev Ruppelts kontor lavet om til et selvstyrende 
organ, som skiftede navn til »Project Blue Book«. 

 

Observationer modtaget i ATIC 
Fra 1947 til slutningen af 1952 modtog man 4.400 meldin-

ger. Fra juni 1947 til slutningen af 1948 fik man ca. 50 meldin-
ger månedligt. I 1949, 1950 og 1951 skete der et bemærkelses-
værdigt fald, nemlig fra 50 til 10 månedlige meldinger. I de-
cember 1951 begynder en stigning, og det månedlige gennem-
snit går op fra 10 til 20 meldinger. I løbet af 1952 blev stignin-
gen så stor, at man måtte modtage i alt 16-1.700 meldinger, 
hvilket vil sige et månedligt gennemsnit på 100-150. I 1953 er 
der stor nedgang, men det månedlige gennemsnit er stadig lidt 
mere end 20 meldinger. Året 1954 tæller 450 meldinger eller et 
månedligt gennemsnit på 30-40. Den første del af 1955 tæller 
189 meldinger - et gennemsnit på 30 om måneden. 
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Her slutter de oplysninger, som blev indsamlet af Ruppelt 
og gengivet af Michel Carrouges i »Les apparitions de Marti-
ens«, s. 33 (Fayard, Paris 1963). 

Ifølge andre kilder har antallet af meldinger, som er under
søgt i tiåret 1947-57, nået tallet 5.700. 

Af de 4400 meldinger, som indtil slutningen af 1952 er sam-
let af ATIC (Air Technical Intelligence Center), er de 1.593 
blevet undersøgt grundigt. Dette analytiske arbejde blev taget 
meget alvorligt, og det blev udført af teknikere, som var anset 
for at være skeptiske, og som betjente sig af de mest moderne 
metoder, bl. a. elektroniske regnemaskiner; de disponerede 
over store kapaciteter, civile videnskabelige rådgivere, knyttet 
til ATIC under tavshedspligt. 

 
Slutresultatet af ATIC's undersøgelser ser sådan ud: 

 
Disse meldinger stammede fra følgende personer: 

Læg mærke til disse vidners tekniske kvalitet; en stor del af 
dem er vant til at granske himlen, og især de militære og civile 
piloter er i stand til øjeblikkeligt at identificere enhver ma-
skintype, som bevæger sig hen over den. 

Dette til benefice for dem, der hævder, at det kun er de uve-
derhæftige, som ser »flyvende tallerkener«. 

Balloner …………………………….. 
Flyvemaskiner …………………….. 
Himmellegemer …………………… 
Forskelligt  …………………………. 
Svindel  ……………………………... 
Utilstrækkelige oplysninger ……..  
Uidentificerede ……………………. 

 18,51 % 

11,76 %  

14,20 %  

4,21 % 
1,66 % 

22,72 % 
26,94 % 

 Piloter og luftfartsmedarbejdere .. 
Videnskabsmænd og ingeniører ... 
Teknikere i kontroltårne ………… 
Radarfolk …………………………... 
Civile og militære observatører ….  

17,1 %  

5,7 % 

1,0 % 

12,5 % 
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26,94 % uidentificerede betyder det ganske anselige antal 
af 429 tilfælde - et tal, som ifølge Ruppelt muligvis må ganges 
med 10 - da man formentlig kun har modtaget rapport om 10% 
af de observationer, som er foretaget over USA fra juni 1947 til 
slutningen af 1952. 

Skønt »Project Blue Book«, som Ruppelt ledede, blev opgi-
vet* (Ruppelt selv døde i 1962), fortsatte de opmærksomme 
undersøgelser af problemet senere inden for USAF til trods for 
de »beroligende« resultater, der blev offentliggjort af Penta-
gon. Ifølge troværdige kilder har det nordamerikanske luftvå-

ben investeret mere end 200.000.000 dollars i undersøgelserne 
af UFOerne altså i studiet af noget, som ikke eksisterer, hvis 
vi skal tro samme luftvåben. 

Det, der sker - og det er, når alt kommer til alt, naturligt er, 
at alle meddelelser om UFOer er censureret på forhånd, fordi 
der over dette spørgsmål hviler den strengeste hemmelighol-
delse. Sagen betragtes altså som »Top Secret«. Det er som 
nævnt naturligt, at det må være sådan. Blandt årsagerne er der 
den, at ingen myndighed (statsmagt) ville bryde sig om offent-
ligt at erkende, at der eksisterer nogle maskiner, som er meget 
mere avancerede end deres mest moderne og hurtige jetfly; 
maskiner, der svarer til flyvemaskinen, som denne svarer til 
luftskibet; maskiner, der kort sagt er ujordiske, - eftersom in-
gen nation på Jorden er i stand til at konstruere dem endnu. 

Som professor James E. McDonald så udmærket har sagt 
om UFO-problemet: »Hypotesen om, at de er ujordiske, er den 
mindst utilfredsstillende«. Professor McDonald var** doktor i 
fysik og direktør for instituttet for atmosfærisk fysik i Tucson 
(Arizona) samt professor ved det meteorologiske fakultet på 
universitetet i Arizona. Det var netop ham, som satte fingeren 
på det ømme punkt ved en meddelelse, som blev givet på den 
amerikanske bladudgiverforenings årsmøde (Washington D.C., 
22. april 1967), idet han pegede på den virkeligt skyldige i den 
kampagne af tvivl, som havde omgivet alt, hvad der angik 
UFOerne siden 1953.*** I januar nævnte år samledes i to dage 

    * Den seneste officielle nedlæggelse af »Project Blue Book« fandt       
       sted i 1969. 
  ** til sin alt for tidlige død i sommeren 1971. SUFOI. 
*** Foredraget er udgivet på dansk under titlen »UFO'er - det største    
       videnskabelige problem i vor tid?«, UFO-NYT’s Forlag 1967. SUFOI. 
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en komite af lærde, hvis formand var H. P. Robertson, teore-
tisk fysiker ved Instituttet for Teknologi i Californien, for at 
undersøge en samling UFO-observationer, som »Project Blue 
Book« skaffede dem fra USAF. Antallet af disse rapporter blev 
minimalt (det kom ikke op over et par dusin), og den tid, som 
blev helliget studiet, var også meget kort. Alligevel var det nok 
til, at Robertson og hans assistenter kunne afgive følgende re-
sponsum: 

1. At der ikke var beviser for nogen som helst fjendtlighed i 
forbindelse med UFO-fænomenet; 2. at der ikke var beviser for 
eksistensen af maskiner fra en »fremmed fjendtlig magt« i no-
gen af de rapporter, som de havde fået forelagt; og 3. de anbe-
falede et program, som kunne give folk oplysning om beskaf-
fenheden af de forskellige naturfænomener, som kunne ses på 
himlen (meteorer, jetspor, solspejlinger, balloner o.s.v.) for at 
»fjerne den aura af mystik«, som UFOerne »desværre« havde 
erhvervet. 

Men til disse tre anbefalinger, der var resultatet af en over-
fladisk og forhastet undersøgelse af et fænomen, som de fem 
forskere aldrig havde studeret før, føjede man en fjerde, lavet 
specielt på opfordring af repræsentanter fra CIA, som deltog i 
denne komites sidste konferencer. (Disse repræsentanter for 
CIA var dr. H. Marshall Chadwell, mr. Ralph L. Clark og mr. 
Philip G. Strong.  

Den højeste tilstedeværende militærperson fra USAF var 
kommandør Garland; F. C. Durant, leder af ATIC, og dr. J. A. 
Hynek var »associerede medlemmer« af komiteen). Den omtal-
te fjerde anbefaling, tilføjet af CIA, krævede en systematisk 
»bagatellisering (debunking) af UFOerne« (sic!). Formålet med 
denne bagatellisering, som den fremstilles i Robertson-rappor-
ten, var ifølge professor McDonald at »gøre folks interesse for 
UFOerne så lille som muligt«. (Senere blev rapporten strengt 
censureret af CIA). Hvilke motiver havde CIA for at give denne 
anbefaling til luftvåbnet, som derefter så trofast fulgte den i 14 
år? Det er meget enkelt: Undgå, at de militære informations-
midler, radarnettet o.s.v., i tilfælde af et angreb mod USA fra 
en fjendtlig magt (der er selvfølgelig tale om USSR) skulle blive 
generet i deres virksomhed ved at blive brugt til UFO-
observationer, så de ikke kunne bruges til at finde den virkelige 
angriber. Da de »lærde« fra Robertson-komiteen ikke skønnede, 
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at UFOerne var fjendtlige, mente CIA, at de for enhver pris 
måtte fjernes fra folks bevidsthed af hensyn til USA's forsvar.  

Og således blev det, som uden tvivl er »vor tids største vi-
denskabelige problem«, for at sige det med professor McDo-
nalds ord, reduceret til en art humbug, idet man skabte en 
psykose af latterlighed, som endnu består, men som nu begyn-
der at forsvinde, takket være andre forskeres arbejde. 

Alligevel er CIA's mangel på interesse kun tilsyneladende. I 
virkeligheden foretager den en privat og strengt hemmelig un-
dersøgelse af problemet, som følgende begivenheder viser: 

a. I mange tilfælde, som ved den kendte »landing« i Socorro 
(New Mexico), var en af deres agenter den første på pletten for 
at undersøge sagen før politiet og luftvåbnet. 

b. Mange af USA's militære baser (f. eks. i Nordcanada og 
Thule) sender en rutinemæssig rapport til USAF, når der viser 
sig en UFO, men en anden meget mere detaljeret til CIA. Det 
er den, major Hector Quintanilla, talsmand for luftvåbnet, bru-
ger til sine søforklaringer, når han taler om planeten Venus, 
prøveballoner o.s.v. 

c. Det mærkelige faktum, at CIA »udelukkende« interesse-
rer sig for de tilfælde, der er hændt. om natten og/eller med 
skyfri himmel. Dette faktum står uden tvivl i forbindelse med 
nogle spionsatellitter af typen »Samos«, som bliver fyret ud i 
rummet hver 12. eller 15. dag af NASA, og som er forsynet 
med meget følsomme celler, der er i stand til at afsløre den 
allermindste temperaturforandring på jordens overflade. Når 
instrumenterne i disse satellitter viser, at der er en UFO i 
nærheden (som forårsager en temperaturforandring på Jordens 
overflade), sender CIA sine agenter ud for at undersøge terræ-

net - søge efter landingsspor, brændte jordområder, forlydender 
om besætning o.s.v. - alt sammen ting, som satellitten ikke kan 
registrere fra 180 km's højde. Alligevel er sløret over hemme-
ligheden ikke blevet løftet, til trods for de modige bestræbelser 
fra professor McDonald og major Keyhoe, direktør for NICAP 
(National Investigations Committee on Aerial Phenomena). 
Men takket være en anden begavet privat forskers arbejde, 
franskmanden Aimee Michel, er vi i dag i besiddelse af et 
vrerktøj, som tillader os at nærme os problemet på en strengt 
videnskabelig måde, nemlig på basis af iagttagelsen og under-
søgelsen af det gensidige forhold mellem de objektive data. 
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Orthotenien 
Denne fremgangsmåde, som vi allerede har omtalt, er ort-

hotenien (efter det græske ord orthotenos: udstrakt på ret lin-
je). Ved at studere den franske »bølge« fra efteråret 1954, hvor 
man registrerede i hundredvis af iagttagelser og oven i købet 
»landinger«, gjorde Aimee Michel en overraskende opdagelse: 
flere iagttagelser fra en eneste dag ordnede sig på en ret linje, 
eller for at sige det mere korrekt, på linje med maksimal jord-
krumning, det, som i navigation kaldes en orthodromisk linje. 
Denne udelukkede med et slag tilfældighedsfaktoren i mange 
af iagttagelserne, herunder »canularfaktoren«, et fransk ud-
tryk, som betyder svindel eller spøg. Nogle af de orthotenier, 
som Michel opdagede, var meget lange, f. eks. linjen Southend 
(England) - Po di Gnocca (Italien), som strakte sig skråt ned 
gennem Frankrig over adskillige observationssteder. Endvide-
re konstaterede Michel et overraskende faktum: dannelsen af 
orthoteniske net på en enkelt dag, som opløstes præcis ved 
midnat og viste et andet mønster den følgende dag. For det 
meste dannede de orthoteniske linjer stjerneagtige figurer, 
idet de udgik som egerne i et hjul fra »spredningscentrum«. I 
disse »centrer« havde man i alle tilfældene iagttaget tilstede-
værelsen af den store »skycylinder«, »cigar« ... eller moderskib, 
hvis vi skal kalde tingene ved deres navn. Langs de radiære 
linjer registrerede man lys, ildkugler, skiver, »landinger«, og 
somme tider små menneskelignende skikkelser ved siden af de 
landede skiver. 

Det er, som om der var en omfattende udforskning i gang, 
gennemført efter de strengeste regler for navigation, man kun-
ne forestille sig. (Mennesket vil blive nødt til at betjene sig af 
en lignende teknik, når det drejer sig om at udforske en af vore 
nabokloder i rummet, Mars f. eks.). 
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3. KAPITEL 

 

En slags indledning 
Da vor ven Salvador Texidor fra Madrid i juni 1967 sendte 

os et udklip af hovedstadsavisen »Informaciones« fra 2. juni 
med to fotografier af »flyvende tallerkener«, vidste vi ikke, at 
vi havde fået fingre i noget, der med tiden skulle vise sig at 
være verdens bedst dokumenterede tilfælde. 

Vi ser læserens vantro ansigt for os. Verdens bedst doku-
menterede tilfælde! Det har været et meget besværligt hverv at 
få samlet brikkerne til dette puslespil, en efter en, og endnu 
kan det ikke siges, at undersøgelsen er helt færdig. Der er et 
par løse ender, som dog ikke forhindrer, at UFO-tilfældet fra 
San Josè de Valderas må anses for et af de bedst registrerede 
til dato. 

Dokumentationen er overdådig og mangeartet. Den omfat-
ter dels et usædvanlig klart fotografisk materiale, sammensat 
af to indbyrdes uafhængige fotografiserier, dels omkring en 
snes vidner, hvoraf mange blev personligt udspurgt af forsker-
ne, og deres erklæringer blev optaget på magnetbånd. 

Sagens akter omfatter også materielle spor af genstanden, 
nemlig et metalrør med et mystisk indhold. Både røret og de 
plasticstrimler, der var indeni, blev omhyggeligt analyserede i 
det nationale rumforskningsinstitut (INT A). Læseren vil sene-
re finde resultatet af disse analyser. 

Vi inviterer altså læseren til, sammen med os, at trænge til 
bunds i undersøgelsen af dette tilfælde - det mest fuldendte, i 
hvert fald blandt de offentliggjorte - som har været genstand 
for nærværende indgående monografiske studium, der begynd-
te i året 1967. 
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4. KAPITEL 
 

Aluche-landingen 
Tilfældet fra den 1. juni 1967 begynder i virkeligheden den 6. 
februar 1966. Dette gør det ikke til »det længste tilfælde i ver-
den«, men det drejer sig om to forskellige tilfælde... og om en 
rigtig UFO, må vi tilføje, for genstandene, der blev observeret i 
de to tilfælde, er så ens, at det efter alt at dømme godt kunne 
dreje sig om det samme fartøj - eller om dets tvillingebror. 

Skønt det virkelige emne for denne bog er et dybtgående st
dium af San Jose de Valderas-tilfældet, benytter vi alle de op-
lysninger, vi har om tilfældet fra Aluche, af den simple grund, 
at de to tilfælde kompletterer hinanden fuldt ud. 

Da det drejer sig om to iagttagelser med meget ensartede 
træk, med over et års mellemrum, af to UFOer af samme art og 
herkomst og med samme adfærd, stiller vi dem sammen i den-
ne bog for at kunne give læseren den mest detaljerede oplys-
ning om et fuldendt tilfælde, omend der som nævnt er tale om 
to enestående observationer, der går hånd i hånd og støtter hin-
anden på en helt forbløffende måde. 

Lad os begynde med tilfældet fra Aluche. Fra det har vi fle-
re glimrende vidnesbyrd og en serie fotografier af de spor, der 
blev efterladt i den hårde jord på landingsstedet. 

I San Jose de Valderas-tilfældet og fra landingen i Santa 
Monica har vi ingen fotografier af sporene, selv om vi har sik-
kerhed for, at de har været der. Men vi vil fremlægge en serie 
fotografier af UFOen i flugt, og de må anses som de bedste, der 
kendes. Lad os komme til kendsgerningerne. Hele den spanske 
presse offentliggjorde den 8. februar følgende notits, som var 
blevet udsendt af pressebureauet Cifra: 

 
Madrid, den 7. - Klokken var omkring 8.00 i går (søndag) 

aftes, da en uidentificeret genstand, som ifølge vidners beskri-
velse svarede til forestillingerne om de meget omtalte 
»flyvende tallerkener«, landede på gården El Relajal, i kvarte-
ret Aluche nær ved Casa del Campo, og et par sekunder senere 
startede på ny for at forsvinde op under himmelen. 
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Som bevis på genstandens nærværelse er et lille omrids af 
jordsmonnet næsten forkullet; dertil kommer nogle tilstedevæ-
rende vidners bestemte forsikring om begivenheden. Et af vid-
nerne har for at undgå offentlighed nægtet at meddele sit navn; 
et andet vidne, der fra sit vindue så den mærkelige genstand 
lande og lette, er Vicente Ortuno. Beskrivelserne passer nøje 
sammen. De går ud på, at »en orangefarvet skive kom ned, lan-
dede på jorden og straks efter steg til vejrs med stor fart«. Alt 
dette skete i går, søndag, klokken otte om aftenen. Vidnerne, 
der uden tvivl er stopfodret med alle disse historier, der er ble-
vet fortalt om »flyvende tallerkener«, har ikke villet bekræfte, 
at det drejede sig om sådan et apparat. Men de bekræfter en-
stemmigt, at det hverken var et fly eller en helikopter. 

Vi for vort vedkommende vil hverken bekræfte eller benæg-
te denne meddelelse, som endnu en gang kan bringe science 
fiction-historierne i erindring. 

Det konkrete og uimodståelige faktum er, at der er to vid-
ner og et stykke sveden jord, der taler om tilsynekomsten af et 
mærkeligt flyvende objekt i går søndag i Madrid. Vi må til slut 
gøre opmærksom på, at hverken Madrids observatorium eller 
kontroltårnet i Barajas, som vi har været i forbindelse med, på 
det omtalte tidspunkt har iagttaget noget uidentificeret objekt 
over Madrid. 

 
På dette tidspunkt begrænsede vor viden om et tilfælde af 

stor sandsynlighedsværdi sig til beretningen i den nationale 
presse. Cifra-notitsen opgav kun det ene vidnes navn og ikke 
hans bopæl. Dette gjorde en nærmere undersøgelse vanskelig. 
Men nogle få dage efter meddeler vor veninde og medarbejder-
ske dona Cecilia C. de Puig os, at der i tidsskriftet Porque 
nummer 282, fra den 16. februar, havde været en reportage om 
begivenheden, hvor et af vidnerne, don Jose Luis Jordans 
adresse var opgivet. Han og to andre vidner* blev i denne re-
portage interviewet af tidsskriftets specielle udsending Jose 
Luis Pimentel. 

Journalisten udspurgte doña Maria Ruiz Torres, der bor i 
Aluche, og opsynsmanden Juan Jimenes Diaz, der også så den 

Efter hvad Jordan har fortalt os, ser det ud til, at Pimentel ikke 
har interviewet ham direkte, men improviseret »interviewet« på 
basis af oplysninger, som Jordan havde givet ved tidligere inter-
views. 

*  
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mystiske maskine komme. Med doña Maria Ruiz havde han 
følgende samtale: 

 
- Jeg sad roligt ved vinduet - fortalte hun - da jeg 

pludselig så en meget mærkelig ting, som lydløst kom 
ned fra himlen. Jeg kikkede nøje på den, da jeg. troede, 
det var en eller anden ny flyvemaskinemodel, men da 
jeg så den på nærmere hold, blev jeg forstenet. 

- Hvorfor? 
- Jeg blev klar over, at det var noget usædvanligt; jeg 

blev helt bange! 
- Kunne De se noget bestemt? 
- Ja, jeg kikkede, og gennem en rude, eller noget, der 

lignede en rude, kunne jeg se et kæmpestort øje (sic.). 
Opsynsmanden Juan Jimenez Diaz afgav følgende er-
klæring til reporteren: 

- Hvis De gerne vil vide det, så flyttede jeg mig ikke 
ud af stedet. Jeg var straks klar over, hvad det var. 

- Hvad var det? 
- Noget som ikke er fra vores verden. 
- Jamen hvorfor tror De det? 
- Hvis De havde set det, ville De have forstået det 

hele. Det var et højst mærkeligt apparat, som man slet 
ikke kunne lade være med at kikke på. Jeg tror, at den, 
der var indeni, havde i sinde at stige ud. 

- Hvor ved De det fra? 
- Jeg så en slags dør, der åbnedes, men så blev den 

lukket igen, hvorfor ved jeg ikke, og tingen steg til vejrs. 
 
Så var det, at Eugenio Danyans besluttede at skrive til don 

Jose Luis Jordan. Af hans svar ville det afhænge, om tilfældet 
skulle tages med i den bog, Ribera på det tidspunkt var ved at 
skrive. Udover begivenhedens generelle træk, der forekom 
»klassiske«, var der en anden omstændighed, kun kendt af 
Danyans og Ribera, der syntes at kontrasignere dens ægthed: 
Da don Jorge Forcada den 6. februar var i Madrid, gjorde det 
kompas, han altid havde med, nogle mærkelige udsving, som 
om han var i nærheden af et stærkt magnetfelt. Først meget 
senere hørte han om »landingen«, uden at han dog satte de to 
ting i forbindelse med hinanden. 
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Danyans fik et langt svar fra don Jose Luis Jordan, dateret 
i Madrid den 26. februar 1966. Efter at have udtrykt sin ærg-
relse over, at pressen havde udleveret hans adresse, hvilket 
havde udsat ham for en masse ulejlighed, gjorde han udførligt 
rede for den hændelse, han havde været vidne til. På grund af 
dette brevs usædvanlige vigtighed gengiver vi det næsten ufor-
kortet:*  

 
Søndag den 6. februar ved ottetiden om aftenen var jeg på 

vej fra Casilda de Bustos (illustration 1), hvor jeg havde besøgt 
nogle venner om eftermiddagen. Aftenen var faldet på, og jeg 
kørte i retning af »Blok C« i Aluche med bilens lygter tændt. Så 
var der noget, der fangede min opmærksomhed. Først troede 
jeg, det var en helikopter, men den tanke opgav jeg hurtigt, for 
så vidt jeg ved, plejer disse maskiners rotor ikke at være op-
lyst. Det var en diskos, der først var hvid, men dens farve slog 
over i gult og siden i orange, efterhånden som den kom nærme-
re. (Måske var det ikke den rigtige rækkefølge, men sådan me-
ner jeg at huske det). Nu havde jeg standset min »600« (Seat 
600 - spansk Fiat. O.a.) og steg ud af den for at kikke på den 
»mærkelige flyvemaskine«. Jeg var ganske sikker på, at det 
måtte være en helikopter, og tænkte slet ikke på, at den kunne 
være en af disse af den underlødige presse overgramsede 
»flyvende tallerkener«. 

Diskosen nærmede sig med en hastighed, der forekom mig 
meget stor. (Jeg vover ikke at anstille sammenligninger, da jeg 
er lægmand i flyveanliggender). Da den passerede zenit, næ-
sten lige over mit hoved, så den - skønt den stadig var højt til 
vejrs - ud til at have omtrent samme diameter som et bilrat. 
Den retning, den bevægede sig i, var næsten vinkelret på Aero-
klubbens motorvej. På dette tidspunkt faldt det mig ind at læg-
ge mærke til omgivelserne. Tolv meter bag mig, eller lidt mere, 
var der en mand - vistnok med en lille pige - som også kikkede 
op. Da mit blik vendte tilbage til det mærkelige fænomen, så 
jeg til min bestyrtelse, at diskossen dalede til et sted ikke langt 
fra det punkt på landevejen, hvor jeg stod. Jeg indrømmer, at 

Såvel dette som senere citerede breve og (især) vidneudsagnene, 
der er ordret afskrevet efter båndoptagelser, må tages som udtryk 
for de to forfatteres ønske om at lægge alt relevant materiale frem 
i ubeskåret og ubesmykket form, med alt, hvad daglig tale og brev-
stil byder af gentagelser, dækningsløse udtryk, ubehjælpsomhed i 
sprogbrug etc. (O.a.). 

* 
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jeg i første øjeblik ikke blev spor forskrækket. Jeg havde oven i 
købet en logisk forklaring på denne mærkelige landing. Man 
må huske, at den velkendte Aeroklub ligger her i nærheden, og 
der var ikke noget mærkeligt ved, at man i dette område udfør-
te eksperimenter med en eller anden prøvemodel. Det var den-
ne hastige dom og min utilfredsstillede nysgerrighed, der fik 
mig til at stige ind i vognen og starte den på ny for at køre hen 
til det sted, hvor landingen sandsynligvis måtte ske. Derfor 
overværede jeg ikke hele nedstigningen. Jeg bemærkede en 
lille sidevej til motorvejen, som førte derhen, og da jeg nærme-
de mig - stadig kørende i vognen, som jeg bremsede hårdt op - 
så jeg den vældige skive hæve sig på ny. 

Jeg gentager, at den var kæmpestor i forhold til, hvad jeg 
havde ventet. Dens diameter var ikke under 10-12 meter. Sy-
net gjorde et sådant indtryk på mig denne gang, at det var, 
som om min tunge var tyk og tør i flere minutter. Det, der 
skræmte mig, var ikke så meget dens anselige størrelse som 
det mærkelige lys, den udsendte. Det ville være rigtigere at 

Illustration 1. 
ALUCHE - Vidnernes og UFOens placering. A: stedet, hvor objektet 
efterlod mærker. - B: vejen mod lufthavnen. - C: Hr. Jordims rute. - 
D: Vejen mod Casilda de Bustos. - E: Beboelsesblokke. - F: Hr. Or-
tuños bopæl. - G: Vandreservoir. - H: Vejen mod Carabanchel. 
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sammenligne dens glans med de fluorescerende farver, der 
bruges til landevejsskilte, men den var meget mere levende og 
intens. (Der var ingen billygter i nærheden, der kunne have 
aktiveret denne fluorescens). Den gav en ensformig og dæmpet 
lyd fra sig, der mindede mig om vibrationen fra nogle elektri-
ske kraftværksturbiner, som jeg så for nogen tid siden ved en 
dæmning i Jaén-provinsen. 

Opstigningen: en himmelflugt, lige, sikker og svimlende 
hurtig; jeg styrtede ud af vognen for at overvære den, skønt jeg 
må indrømme, at mine ben rystede under mig. Jeg er meget 
ked af, at det stærke chok, jeg led, forhindrede mig i at lægge 
mærke til enkelthederne, blændet som jeg var af det fantasti-
ske syn. Det nytter ikke at spørge, om jeg så døre, vinduer, 
hjælpeapparater eller maskinens nøjagtige omrids. Jeg hæfte-
de mig kun ved en iøjnefaldende detalje - bortset fra støttebe-
nene, som jeg senere skal beskrive. På skivens midte (»mave« 
eller underside) sås noget, som jeg tror kunne være et luft-
spjæld eller gasudblæsningsåbning, med et uregelmæssigt om-
rids, som jeg (uden overvældende sikkerhed) ville kunne skit-
sere som en ret linje anbragt mellem to omvendte parenteser, 
der dannede en helt mat sort figur på den lysende flade. 
(Illustration 2).  

Tre store spidser dukkede ud fra fartøjet (vistnok anbragt 
som toppunkterne i en ligesidet trekant). Jeg fastholder denne 
tanke, da avisen »Informaciones« og mange vidner forsikrer, at 
de har set sporene med samme indbyrdes afstand, omkring 6 
meter. (»Informaciones« (fra den 9. februar 1966). »Fødderne« 
eller »landingsstellet« endte i nogle små, ligeledes lysende, rek-
tangler eller kvadrater. Jeg ville kunne lave flere skitser af 
disse støtteben uden at turde påsta, at de svarede helt nøje til 
virkeligheden. 

Illustration 2. Jordans tegning af Aluche-UFOen. 
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Noget lignende gælder skivens størrelse og omrids. Jeg må 
desværre tilstå, at jeg ikke er helt sikker på mit første indtryk, 
hvorefter genstanden var formet som en slags trekant med 
buede sider. 

Men var dette resultatet af et optisk bedrag, der skyldtes 
den uregelmæssighed, de tre bens støtteflader fremkaldte? Var 
dens om rids helt rundt? Min vaklen kan måske forekomme 
Dem inkonsekvent, eller tyde på en upålidelig fremstilling. 
Men De beder mig om en detaljeret forklaring, og jeg foretræk-
ker at gå ærligt til værks og ikke forfalde til opspind. (Jeg teg-
ner en skitse af maskinen, uden at De må gøre mig ansvarlig 
for nøjagtighed i gengivelsen). En journalist spurgte mig, om 
den havde kuppel; jeg svarede, at jeg ikke havde set sådan en, 
men jeg kunne heller ikke se ret meget til oversiden. Det lys, 
genstanden udsendte, var uden tvivl orangefarvet. Det er jeg 
helt sikker på. Jeg er også sikker på, at denne fluorescens ikke 
kunne forveksles med lyset fra et glødende legeme. Maskinen 
steg til vejrs og forsvandt til min store overraskelse, som om 
den pludselig var blevet slukket. Så er der ikke meget mere at 
fortælle. Jeg løb hen til et hus i nærheden. (Gennem pressen 
fik jeg at vide, at det var gården »Relajal«). Der var en mand, 
gift med doña Herminia Pehiez Blanco - det ved jeg også fra 
dagbladet »Informaciones«; han hørte på min nervøse forkla-
ring. Jeg vidste end nu ikke, at der var mange andre vidner. 
Nogle øjeblikke efter opstigningen vovede jeg mig - ret for-
skræmt - en lille tur derhen. Jeg fandt kun en hvid Renault, 
hvis passagerer - et forlovet par - erklærede, at de ingenting 
havde set; og et stykke borte var der en anden vogn, hvor der 
stod to mekanikere og arbejdede; de gik væk, da jeg nærmede 
mig. (Journalisten fra »Informaciones« har fortalt mig en histo-
rie om disse mekanikere, der er så eventyrlig, eller i det mind-
ste så mærkelig, at jeg har svært ved at tro på den). 

Min mening om hændelsen? Fra første øjeblik var jeg klar 
over, at det ikke drejede sig om en helikopter; og medmindre 
jeg var offer for en hallucination, hvilket de øvrige vidnesbyrd 
ikke synes at bekræfte, kan jeg med sikkerhed sige, at det ikke 
var et meteor, som en eller anden snuslærd herre udtalte i 
avisen. Men derfra er der langt til, at jeg vil forklare apparatet 
som et fartøj, der kommer fra stjernehimlen. Jeg må indrøm-
me, at jeg er helt forvirret, og at jeg mangler forudsætninger 
for at bedømme hændelsens virkelige betydning. 

Men vi må heller ikke glemme, at Aeroklubben ligger i nær-
heden, og skønt man på denne flyveplads nægtede, at det kun-
ne dreje sig om et fartøj herfra, og til trods for, at en officer fra 
Luftvåbnet besøgte mig og forsikrede, at han havde overværet 
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landingen, dog uden at vide, hvad det var for en maskine, må 
vi ikke afvise den mulighed, at det kunne dreje sig om et for-
søg, der blev udført i største hemmelighed af de amerikanske 
styrker i vort land. 

I det hele taget er det ikke min sag at komme med en lo-
gisk udredning af dette mærkelige vidnesbyrd. Jeg har dannet 
mig en mening om de flyvende tallerkener, som De gerne må 
kalde en fordom, fordi jeg ikke går ind for den tanke, at der er 
tale om fartøjer bemandet med ujordiske væsner; og jeg må 
med beklagelse tilstå, at ikke en gang det at have været vidne 
til landingen af en maskine af den slags, som verdenspressen 
betegner som en »tallerken«, rokker mit synspunkt synderligt. 
Det forekommer mig mere rammende at kalde dem 
»Uidentificerede objekter«. Men... findes der ikke mange andre 
og mere logiske måder at forklare den slags objekter på end 
dette her med de interplanetariske fartøjer? 

Lad os gennemprøve alle naturlige hypoteser, og først da 
antage dem for at være sådan nogle ujordiske fartøjer. 

Jeg beklager, at jeg ikke kan udtrykke mig tydeligere. At 
beskrive flere ting ville simpelthen være at lyve eller at fabule-
re, hvilket er det samme. Måske ville det have tilfredsstillet 
nogle mennesker, at jeg havde set et mærkeligt væsen med 
grønlige øjne og klæbrige følehorn stige ud af hin maskine, 
men det så jeg ikke noget af. Pressen har desuden forvansket 
mine få meddelelser. Hvis De ser en beskrivelse, som er tillagt 
mig, og som ikke stemmer overens med min tidligere beret-
ning, må De være klar over, at den er falsk. Jeg er ked af, at 
jeg ikke kan give Dem doña Maria Ruis Torres' adresse i 
Aluche. Jeg kender ikke dette vidne. 

Jeg gentager min anmodning om ikke at udlevere min 
adresse til nogen, og i håbet om, at De vil være så højsindet at 
opfylde denne lille bøn, stiller jeg mig helt til Deres dispositi-
on. 

Jose Luis Jordan. 

 
I et senere brev til Danyans tilføjer señor Jordan denne me-

get vigtige iagttagelse vedrørende den elektromagnetiske virk-
ning: 

 
Jeg må tilføje, at en flyveofficer, der besøgte mig, gjorde en 

iagttagelse, som på en mærkelig måde falder sammen med den 
beretning, der stod i tidsskriftet »Europa« - en artikel af Dany-
ans, hvor han omtaler tilfældet med de magnetiske forstyrrel-
ser, som blev registreret af senor Forcada den pågældende dag. 
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En magnetisk feltstyrkemåler i lufthavnen Barajas registrere-
de nogle afvigelser samme nat. Ligeså opfangede to af modta-
gerne af den indkommende trafik nogle radioelektriske uregel-
mæssigheder på en uvant frekvens og med meget mærkelige 
egenskaber. Alt dette vakte opmærksomhed og blev kommen-
teret af det tekniske personale. Hvad der står fast, er tids-
punktet - der stemmer med det, vi kender! - og frekvenserne, 
som er bogført i kontroltårnets protokoller. 

 
Den omtalte flyveofficer, der besøgte señor Jordán i hans 

hjem, sagde, at han hed »senor Plaza«, hvilket meget vel kun-
ne være et pseudonym. Señor Jordan nægter at udtale sig om 
den samtale, han havde med nævnte officer - en premierløjt-
nant; det ser ud til fit have været enten ham eller en anden 
officer, der udspurgte et af de kvindelige vidner til San Josè de 
Valderas-UFOen et år senere. 

Lad os til sidst fortælle, at der (ifølge en meddelelse fra 
pressebureauet Cifre) var et vidne til, der fra vinduet i sit hus 
i Rafael Finat-gaden tæt ved landingsstedet så den mærkelige 
genstand komme og forsvinde; det var V. Ortuno. Beskrivelser-
ne stemmer overens ved at bekræfte, at »en orangefarvet skive 
dalede, landede på jorden og straks efter fløj bort med stor ha-
stighed«. Den konkrete og uigendrivelige kendsgerning er, at 
der er adskillige vidner og et jordområde med nogle rektangu-
lære aftryk, som danner en ligesidet trekant med sider på seks 
meter. De rektangulære spor, der står meget tydeligt og dybt i 
den uopdyrkede jord, har et kryds i midten, og de blev set den 
følgende dag af snese af nysgerrige, ligesom de blev fotografe-
ret af don Antonio San Antonio, en pressefotograf fra 
»Informaciones«, der senere var så venlig at give os de billeder, 
han havde taget på landingsstedet (ill. 3 og 4). 

I det næste kapitel vil vi komme nærmere ind på denne sags 
vidneerklæringer. 

 
Henvisninger: Foruden den citerede artikel fra »Porque« 

var der notitser om denne hændelse i følgende aviser: Dagbla-
det »Informaciones« fra Madrid, mandag den 7. februar 
(fotografier og artikel, der kort beskrev landingen). Dagbladet 
»Pueblo«, Madrid, tirsdag den 8. februar (en gendrivelse af den 
populære opfattelse af genstanden som en »flyvende taller-
ken«). Dagbladet »Ya«, tirsdag den 8. februar (pressebureauet 



29 

EFE's referat af hændelsen). Dagbladet »Informaciones«, ons-
dag den 9. februar (reportage på stedet med fotografier af fartø-

jets aftryk og en tegning lavet efter en skitse, som J. L. Jordan 
havde ridset ned). (Illustration 2). Dagbladet »Informaciones« 
1ørdag den 12. februar (en ny æportage om sagen). 

 

Vidneerklæringer 
Efter den 6. februar 1966, hvor en gigantisk UFO var lige 

ved at lande i hovedet på vor ven José Luis Jordán, kunne han 
ikke mere frigøre sig for det vældige indtryk, oplevelsen havde 
gjort på ham. Som følge af denne stærke sjælelige rystelse be-
gyndte han at interessere sig for et spørgsmål, som hidtil havde 
været ham ligegyldigt: problemet om, hvorvidt det, man er ene-
des om at kalde »uidentificerede objekter« - eller, mere popu-
lært, »flyvende tallerkener« - eksisterer eller ikke eksisterer. 

Da han fra begyndelsen nægtede at tro, at ujordiske fartø-

jer, landede stille og roligt på vor planet, begyndte señor José 
at søge efter en hel serie sandsynlige forklaringer på det, han 
havde set. Drejede det sig om en helikopter, en hemmelig for-

Illustration 3. Aluche; det formodede UFO-landingssted med aftryk-
kenes placering. 
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søgsmodel, en mystisk amerikansk maskine? For at få sin ufor-
glemmelige iagttagelse bekræftet besluttede han at interviewe 
alle de personer, der som han selv havde været vidne til begi-
venheden, eller som på den ene eller anden måde havde været 
indblandet i den. 

Sådan gik det til, at han, bevæbnet med sin uundværlige 
båndoptager, først gav sig til at udspørge doña Herminia Pela-
ez Blanco fra gården »El Relajal«, hvor han var løbet hen 
straks efter oplevelsen, og ejeren af baren »Palencia«, der sam-
men med nogle venner den næste dag gik hen for at se de spor, 
UFOen havde sat, for at forvisse sig om, at der var noget sandt 
i de hårdnakkede rygter, der løb rundt i kvarteret natten før, 
og som især stammede fra en gruppe soldater, der gjorde tjene-
ste i »El Polvonn« (»Krudttårnet«. O.a.) - der nu er nedlagt; 
disse soldater havde også set UFOen. 

På et af vore sidste besøg i Madrid viste senor Jordan sig 
meget hjælpsom og lovede at låne os alle båndoptagelserne af 
vidneerklæringerne, ikke alene vedførende UFOen fra Aluche, 
men også om det fra San Jose de Valderas, for i betragtning af 
ligheden mellem de to tilfælde er det naturligt, at senor Jor-
dans undersøgelser blev ført videre i nabokvarteret San Jose 
de Valderas. Under sin forskning i de to områder måtte senor 
Jordan, efter at have gennemtænkt en række forskellige forkla-
ringsmuligheder, nødtvungent gå ind for den tanke, at den ma-
skine, der havde vist sig, og som havde landet begge steder, 
virkelig kunne være et ujordisk fartøj. For ham, der er et intel-
ligent menneske, betød dette en dybtgående revision af alle 
forestillinger om universet, en helt ny indstilling over for 
spørgsmål af filosofisk art, og i særdeleshed et hårdt slag mod 
mange nulevende tænkeres opfattelse af mennesket som noget 
centralt. 

Takket være señor Jordáns uegennyttige tilbud kunne vi 
altså disponere over en værdifuld samling vidneerklæringer om 
begge tilfælde - udsagn, der alle gør indtryk ved den alvor, vid-
nerne taler med; der er ikke plads til tvivl om virkeligheden af 
den begivenhed, de taler om, og som de tilfældigt og uforvaren-
de havde overværet, før de skulle vende tilbage til anonymite-
ten. 

Selv om det ville have været bedre, hvis alle vidnerne til 
dette og andre tilfælde havde været folk med universitetstitel 
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eller teknisk uddannelse (for øvrigt lykkedes det også Jordan 
at optage en vidneerklæring fra en ingeniør, der så UFOen fly-
ve over Extramadura-landevejen), har udsagn fra almindelige 
mennesker uden særlige videnskabelige forudsætninger netop 
værdi i kraft af deres oprigtighed. Hvert vidne gengiver det, 
han har set, ud fra velkendte ting og sammenhænge. Således 
søger en jævn husmor hjemlige og dagligdags sammenligninger 
(en kasserolle, en ost) eller enkle religiøse billeder (et kors i en 
firkant) eller sammenligner med ting fra dagliglivet (en vand-
beholder) eller med symboler, kendt fra TV, film eller presse 
(en kvægfarms brændemærke til forklaring af tegnet på UFO-
ens underside); på den anden side søger et menneske af højere 
teknisk uddannelse, som den før nævnte ingeniør, andre ud-
tryk for sammenligning, stammende fra teknikkens verden 
(gearskiftet i en gammel bil).  

Alle disse tilsyneladende uoverensstemmelser, der findes i 
de vidneudsagn, vor ven og vi selv har optaget på bånd, bekræf-
ter kun, at der er tale om et fænomen, set gennem prismer, der 
er lige så forskellige som de tilstedeværende vidners person-
lighed. »Alt afhænger af farven på det glas, man ser igennem«, 
siger folkevisdommen, og dette bekræftes glimrende i det til-
fælde, vi beskæftiger os med; forskellen ligger ikke i genstan-
den, men i vidnerne. Så er det imidlertid, at fotografiet kom-
mer til for at fastholde og præcisere det, de alle så - dette tilsy-
neladende så uensartede opbud af kasseroller, oste, vandbehol-
dere, kryds i firkanter, gearskifter i gamle biler... ja, oven i 
købet »M« for MARS-BEBOERE, for det var en af de humori-
stiske versioner, der cirkulerede i de første dage i barerne og 
spillelokalerne i San José de Valderas. 

Som sagt: forskellige iagttagelser, der ganske tydeligt gæl-
der et fænomen.  

Don José Luis Jordán udspurgte følgende vidner og optog 
deres erklæringer på bånd. 
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5. KAPITEL 
 

Vidner fra Aluche 
Don Mariano de las Heras, ejer af baren »Palencia«. 
Doña Herminia Pelaez Blanco fra gården »El Relajal«. 
Don Aurelio Ribalta, maskinmand fra teatret »La Latina«.  
Don Amador Gonzalez, skomagerforretningen på Avenida 

General Fanjul nr. 27.  
Hvad angår V. Ortuno forhørte Rafael Farriols ham person-

lig og optog hans udtalelser på bånd på sin sidste rejse til Ma-
drid i juni 1968. Interviewet gengives senere.  

Lad os - før vi går over til vidnerne fra San Jose de Valderas 
- citere den samtale, der fandt sted mellem Jose Luis Jordan 
og don Mariano de las Heras, ejeren af baren »Palencia«, som 
ligger i Avenida de Rafael Finat nr. 5 i Carabanchel. 

- De var i Madrid den dag? - var Jordans første spørgsmål, 
og don Mariano svarede bekræftende. - Lad os så se, fortsatte 
Jordan - kan De sådan nogenlunde huske, hvordan tingene 
udviklede sig? 

- Vi hørte allerede den samme nat noget om, at der havde 
vist sig en mærkelig genstand, en maskine, der så helt besyn-
derlig ud. Der kom nogle kunder for at få lidt vin, det var nær-
mere betegnet nogle soldater, og de sagde, de havde set en ma-
skine. 

- Lod det til, at soldaterne havde set sådan en uidentificeret 
genstand? 

- Tja, de havde altså set noget. De sagde, de også havde set 
en meget forskrækket mand.  

(Doña Herminia Pelaez, hvis udtalelser vi bringer senere, 
omtalte ham i lignende vendinger, uden den fjerneste mistan-
ke om, at det netop var ham, der interviewede hende).  

- Godt, afbrød Jordan, var det ikke muligt at finde de solda-
ter? Selvfølgelig kan jeg tænke mig, at de er hjemsendt... 
(Dette interview fandt sted i juni 1968, mere end to år efter 
hændelserne). - De lærte ikke nogen af dem at kende? 

- Nej, det fik jeg ikke lejlighed til, svarede don Mariano. 
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- Der var flere vidner i nabolaget, ikke sandt? 
-  Jo, der var en hel del vidner. 
- Jeg antager, at de rygter, der løb rundt i kvarteret, har 

haft noget tilfælles med hensyn til forklaringen af denne hæn-
delse. En af versionerne har sikkert været mere populær end 
de øvrige. Jeg vil gerne spørge Dem: Hvilken forklaring var 
mest udbredt i kvarteret i de dage, med hensyn til den farve, 
form og størrelse fartøjet havde? Først og fremmest, hvilken 
farve gav vidnerne det? 

- Sådan nærmest orangefarvet, og selvlysende. 
- Husker De, om soldaterne snakkede om farven? 
- Ja, de sagde også orange. 
- Var det sådan, at det første, De fik at vide om denne sag, 

kom fra disse soldater? 
- Ja, det stemmer. 
- Var soldaterne fra flyvevåbnet? 
- Nej, nej... de havde tjeneste i »Krudttårnet«, som lå her 

ved siden af. Nu er de væk. 
- Forstået. Tror De ikke, man kunne finde en af dem? Hans 

vidnesbyrd ville være meget værdifuldt. 
- De er hjemsendt, og hvordan vil De så finde ud af, hvor de 

er? 
- De er nok i hver sin by, tilføjede en anden bargæst - for det 

var netop i don Marianos bar, interviewet fandt sted, og det 
vakte naturlig nysgerrighed i hans sædvanlige kundekreds. 

- Godt, sagde Jordan. Det ser ud til, at man bagefter har 
fundet nogle spor på gården »El Relajal«s område, tre rektan-
gulære spor, anbragt som vinkelspidserne i en ligesidet trekant 
med omkring seks meters sidelængde, efter hvad pressen skri-
ver. Må jeg have lov at spørge, don Mariano: Så De aftryk? 

- Ja, det gjorde jeg da. Netop de to vidner der - det var Aure-
lio Ribalta og Amador Gonzales, der var til stede ved inter-
viewet - vi var bare ude på at få lidt skæg, sådan at tage gas på 
sagen, ikke? Bevise for os selv, at det ikke var rigtigt. Men alt-
så, selv om vi gik derhen for at få lidt grin, ikke, og sådan lave 
sjov med det hele, så kan jeg bare sige, at da vi gik tilbage, så 
grinede vi ikke mere. Det er nemlig rigtigt, at da vi kom tilba-
ge, så var vi helt sikre på, at der var et eller andet, som var lan-
det derhenne, hvad det så end var - en tallerken, en helikopter, 
en ukendt maskine - et eller andet. Det var vi sikre på. 
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Illustration 4. Nærbillede af et af Aluche-mærkerne. 

- Et spørgsmål, don Mariano. Du ved nok, at der har været 
meget vrøvl i aviserne om de flyvende tallerkener. Folk har en 
tendens til at overdrive kendsgerningerne og forvanske virke-
ligheden. Det er desværre også sikkert, at der i mange af disse 
tildragelser, der bliver sat i forbindelse med flyvende tallerke-
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ner, har været fupmagere på spil, der har forsøgt at udnytte 
folks lettroenhed til at skabe myter om flyvende tallerkener. 
Og nu vil jeg spørge Dem: Tror De på den mulighed - hvor 
fjern den end måtte være - at det kunne være en spøg? 

Det benægtede don Mariano kategorisk. 
- Helt sikkert. Det var ikke noget fupnummer. 
- De vil altså udelukke den mulighed, at en eller anden 

kunne have lavet de aftryk? 
- Det er nærmest utænkeligt. Jeg kan selvfø1gelig ikke så-

dan helt afvise den mulighed, at en eller anden har lavet spo-
rene. Men da der var vidner, som så en maskine lande, bliver 
vi da nærmest nødt til at sætte sporene i forbindelse med ma-
skinen. Jeg mener, der er ingen tvivl om, at det var den, der 
lavede dem. Desuden måtte der en anselig vægt til for at lave 
dem. Det kunne vi fastslå, da vi kom derhen. Sporene var 
presset meget dybt ned i jorden. Husk på, det havde ikke reg-
net i dagevis - terrænet er hårdt, uopdyrket; det kunne ikke 
bare være aftryk af sko. For at konstatere det sprang vi op og 
landede på hælene, næsten uden at der kom mærker på jorden. 

- Var aftrykkene meget dybe? 
- Jeg ville sige omkring et par tommer. 
- Meget mere, afbryder et af de andre vidner - nogle steder 

mindst op til 15 cm. 
Don Mariano fortsætter: 
- Et af de tre aftryk var dybere end de andre, og det var 

skråt, som om maskinens vægt hovedsagelig havde hvilet her - 
altså som om vægten havde ligget på dette ben. 

- De udelukker altså den tanke, at det skulle være svindel 
eller rævestreger? 

- Helt udelukket, svarede de tre vidner enstemmigt. 
Don Mariano gar videre: 
- Jeg tror altså ikke, det var nogen spøg. 
Jordan afbryder ham for at spørge: 
- Lad os vende tilbage til disse soldater - kom de til cafeen 

samme aften, eller den næste dag? 
- Nej, nej - de kom samme aften. 
- Det vil sige, at de lige havde set den, ikke sandt? 
- Disse soldater kom her klokken 10 om morgenen for at 

af1øse vagten, og de skulle være 24 timer i »Krudttårnet« her i 
nærheden. Den næste dag skiftede de naturligvis, det var ikke 
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mere de samme, der kom. Og dog var det altså netop dem, der 
så det. Måske var de ude at gå en tur, eller ude at hente forsy-
ninger, det skal jeg ikke kunne sige så nøjagtigt. 

- Og det var dem, der gav det første referat? 
- Ja, svarede don Mariano - de gav den første beretning. 
- Sagde de det på en humoristisk måde, eller var de betage-

de? 
- Meget betagede, og de tog det alvorligt. De talte om, hvad 

de havde set, og spurgte, hvad det mon kunne være. På det 
tidspunkt kunne de naturligvis ikke tro, at det kunne være en 
Spøg eller sådan noget. 

- Et sidste spørgsmål, før jeg snakker med den dame 
(Jordan hentyder til doña Herminia Pelaez, gift med ejeren af 
gården »El Relajal«, på hvis jord genstanden som bekendt lan-
dede). 

- De ved, at flyvepladsen »Cuatro Vientos« ligger i nærhe-
den af Aluche. Tror De, det er muligt, at denne uidentificerede 
genstand kunne komme fra lufthavnen, eller at det kunne væ-

re en forsøgsmaskine derfra? Afviser De det, eller anser De det 
for en mulighed, hvor fjern den end måtte være? 

- Jeg tror det altså ikke, for det hedder sig, at der ikke er 
blevet sendt noget ud derfra. Denne bar er nemlig et samling 
sted for mange mennesker her fra egnen, og her hører man om 
mange ting. 

Muligheden for, at maskinen kom fra »Cuatro Vientos«, er 
praktisk taget lig nul, idet man må huske, at denne flyveplads 
er ude af brug. Da vi gjorde den forhenværende luftfartsmini-
ster, don Eduardo Gonzalez Gallarza, opmærksom på denne 
mulighed, smilede han og sagde ordret, at »I »Cuatro Vientos« 
er der næsten intet materiel, endsige baser eller forsøgsmaski-
ner«. 

Efter at have takket don Mariano de las Heras for hans 
hjælp gik Jordan i gang med at interviewe doña Herminia Pe-
laez, og der udviklede sig følgende samtale mellem de to: 

- Hvad er Deres navn? 
- Herminia Pelaez Blanco. 
- Hvor bor De? 
- Pa gården »El Relajal«. 
- Kan De huske, hvad der skete den nat? Lad mig minde 

Dem om, at det var den 6. februar 1966. 
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- Jeg kan fortælle Dem, at vi spillede kort, min mand og 
nogle af vores venner, som er til stede her; det var altså os fire, 
der spillede kort. Vi havde også fjernsynet tændt, og pludselig 
blev det næsten mørkt; så var det, der blev banket på vinduet, 
ikke på døren til vores hus, men på køkkenvinduet. Vi spurgte 
hinanden: »Hvad kan det være?« Jeg gik ud for at åbne. Det 
var en mand; hans ansigt var helt fortrukket, og han blev ved 
med at sige: »Åh, for Guds skyld, kom! For Guds skyld, kom!« 
»Hvad er der dog i vejen?« spurgte jeg. »Kom med,« gentog 
han, »for jeg har lige set en mærkelig ting; først troede jeg, det 
var en eller anden flyvemaskine; jeg kørte på vejen, og så kryd-
sede den hen over mig... jeg så den gå lige ned med mange ku-
lørte lys, mest orangefarvede. Den landede, og da jeg gik nær-
mere, steg den til vejrs med det samme. Jeg beder Dem kom-
me med mig«. Det første, min mand sagde, var: »Den fyr er 
gal«. Men manden så faktisk ud til at have set noget meget 
mærkeligt. Så sagde han: »Hør nu her, jeg forsikrer Dem for, at 
jeg hverken er gal eller fuld, men jeg har set en meget mærke-
lig ting, og da jeg nærmede mig, steg den til vejrs. Kom med, så 
skal jeg vise Dem lige præcis, hvor jeg så den«. Vi tog ham ikke 
alvorligt. Da manden indså, at vi ikke tog ham alvorligt, gik 
han selvfølgelig. Men dagen efter gik vi ud, og så opdagede vi 
ved siden af huset noget ligesom en plet, og så sagde vi: »Mon 
det er det?« Der var allerede kommet nogle journalister, og vi 
begyndte at blive klar over, at dette her var noget vigtigt. (Den 
plet, doña Herminia taler om, var noget olie, som en lastvogn 
havde spildt). 

- Og hvad skete der så? spurgte Jordan. 
- Nu skal De høre, svarede hun, - næste dag, altså to dage 

efter, jeg ved ikke, hvem det var, der gik hjemmefra - doña 
Herminia vender sig mod sin mand, der i tavshed overværer 
samtalen - var det dig? spørger hun. 

- Ja, svarer han. 
- Min mand gik ned ad vejen gennem vores køkkenhave, og 

så sagde han: »Her er det«. Det var de mærker, som denne her 
maskine havde sat. De var ubeskadigede, ikke trådt på eller 
noget. Men selvfølgelig, da vi så begyndte at tale om det, sa løb 
sladderen, og journalisterne kom her igen. Da min mand gik 
derned, var de tydelige at se, for der var ingen, der havde trådt 
på dem endnu. Hvert aftryk havde form som en firkant - det 
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var i virkeligheden et rektangel - og i firkanten var der et 
kryds. Alle de tre ben, der landede, havde altså et kryds. Og 
rundt om aftrykkene var græsset på jorden svedet. 

- Et spørgsmål, afbryder Jordan, - hvor dybe tror De, disse 
aftryk var? Doña Herminia løfter hånden, viser størrelsen mel-
lem tommelog pegefinger og siger: 

- Sådan omtrent var den, ikke mere. 
- Omkring fem centimeter, præciserede Jordan, - ikke mere, 

vel? 
- Det er rigtigt. 
- Et andet spørgsmål. Det ser ud til, at aftrykkene var an-

bragt sådan, at de dannede en ligesidet trekant. Var der nogen 
af Dem, der fik den ide at måle afstanden mellem aftrykkene? 

- Ja, jeg ved, der var nogen, der målte den. 
- Og hvad var afstanden? 
- Fem-seks meter fra fod til fod. 
Der rejser sig nu en lille diskussion i baren om, hvor langt 

der var mellem aftrykkene; nogle holder på, at det var fem me-
ter, andre hævder, der var mere. Som vi ved, var der cirka seks 
meter fra hvert aftryks centrum til de to andre, nøjagtigt den 
samme afstand som i San Jose de Valderas. Også de rektangu-
lære aftryks mål var de samme, 15 x 30 centimeter, og noget 
lignende gjaldt deres indbyrdes placering, som var ganske 
ejendommelig og betydningsfuld, idet de to var anbragt paral-
lelt, vinkelret på det tredje. Denne anbringelse er den bedst 
egnede for et trebenet understel til et fartøj, der skal kunne stå 
fast på et skrånende terræn.* Dertil hjalp sikkert også de riller, 
anbragt i X-form eller som et Andreas-kors, der havde dannet 
det relief, som blev iagttaget midt i aftrykkene, og hvis formål 
har svaret til bildækkets slidmønster. 

Efter denne korte afbrydelse fortsatte Jordan interviewet 
med doña Herminia og hendes mand, don Francisco Pardo: 

- Denne gård er Deres, ikke? 
- Stemmer, svarer don Francisco. 
- Så De ikke nogen dagen før, som lavede mistænkelige ting? 
- Nej, svarer don Francisco. 
- Denne her ting, indskyder doña Herminia, - må være præ-

Illustration nr. 18. På skitsen af fartøjets underside betegner 1, 2 
og 3 støttebenenes teoretiske placering. 

* 
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cis, som de sagde, for man så tydeligt de mærker, tingen efter-
lod. Det kunne altså ikke være andet end en af disse mystiske 
ting. Med hensyn til manden, der kom, så er det sikkert sandt, 
at han havde set den, for han var meget ophidset - han havde 
ladet sin vogn stå, og han kunne næsten ikke tale. Han var 
helt ude af det, og selv om vi ikke tog ham alvorligt, så... (Doña 
genkendte ikke Jordan som manden, der havde besøgt hende 
den aften, og han gav sig ikke til kende). 

- Et andet spørgsmål, doña Herminia, afbrød Jordan. - De 
ved, at flyvepladsen »Cuatro Vientos« ligger her i nærheden. 
Tænkte De ikke på, at denne maskine måske kunne komme der-
fra? At det muligvis kunne være en amerikansk forsøgsmaski-
ne? Jeg siger ikke en helikopter, men måske dog en maskine, 
der kunne noget særligt, for eksempel starte og lande lodret. 

- Det tror jeg ikke, svarede doña Herminia, - for efter hvad 
han sagde, ham manden, der kom og var så ophidset, så var 
maskinen næppe landet, før den steg til vejrs igen. 

- Don Mariano, som ejer baren her, fortalte os, at der kom 
nogle soldater, som havde set denne genstand. De skulle vel 
ikke kende nogen af disse soldater? 

- Nej - men jeg tror, der er en her i kvarteret, der så den fra 
sin altan. (Doña Herminia hentyder til V. Ortuna, der sa gen-
standen fra vinduet i sin lejlighed på sjette sal i Avenida de 
Rafael Finat nr. 12). Han siger, han stod ved vinduet lige i det 
øjeblik, den landede. 

- Et sidste spørgsmål, fortsætter Jordan. - Hvad farve sagde 
man, fartøjet havde? 

- Orange, en orangeagtig farve. Og desuden med mange 
kulørte lys omkring og på undersiden. 

- Ved De, om den herre, der så fartøjet fra sit vindue, talte 
om noget kendetegn eller mærke, dengang han beskrev det? 

- Nej, så vidt jeg ved, sagde han ikke noget. 
- Kom der mange journalister og forstyrrede Dem? 
- Det skete om aftenen, som De ved. Morgenen efter kom 

de, og vi gik med dem begge to. Min mand fulgte dem ned til 
det sted, hvor sporene var, og de lavede planer, tog fotografier 
og så videre. 

- En anden ting, doña Herminia. Kom der i de dage også 
nogen fra myndighederne - en eller anden statskommission, 
der ville gøre studier? 



40 

- Nej, nej, svarer doña Herminia og hendes mand enstem-
migt, og hun fortsætter. - Der kom politifolk, og der kom man-
ge mennesker, hele laviner af mennesker. Folk kom i massevis 
for at se det, men myndigheder, det ved jeg ikke. 

- Jeg har forstået, at der her i Aluche-kvarteret opstod en 
let humoristisk stemning; folk tog ikke sagen alvorligt, mener 
jeg. Er det rigtigt? 

- Ja, i begyndelsen, men da de så de aftryk, som denne her 
ting havde sat, og som tydeligt viste, at et eller andet, hvad det 
så kunne være, havde stået der, så holdt de op med at lave vit-
tigheder. 

- De udelukker altså den mulighed, at det er en spøg? 
- Jeg vil ikke sige, at vi ikke i begyndelsen tænkte os, at det 

kunne være en spøg, men bagefter, da vi så aftrykkene, sa tviv-
lede vi ikke mere; nu tror vi fuldt og fast på det. 

- Vi har altså som vidner soldaterne, manden, der kom til 
Deres hus, og ham, der stod ved vinduet i sin lejlighed - ikke 
sandt? 

- Ja, hr., det er helt rigtigt. 
- Hvor var det så, landingen fandt sted? 
- Først troede vi, det var på en udjævnet plads heroppe i en 

have ved siden af huset, men det var det ikke; i vores køkken-
have er der nogle bukketornsbuske på et sted, hvor de er ved 
at bygge noget for tiden. Og det var ved siden af de bukke-
tornsbuske, landingen fandt sted. 

- Et sidste spørgsmål: Hvad findes der af boligkvarterer her 
omkring? 

- Altså, flyvepladsen, Casilda de Bustos, og Aluche, selvføl-
gelig.  

- Åh, jeg glemte San Ignacio de Loyola. 
- Kan De huske, om begivenheden blev omtalt på disse ste-

der?  
- Ih, du milde, alle vegne. De talte oven i købet om den i 

Barcelona og alle vegne. 
- Mange tak, doña Herminia. Vi vil nu afhøre det næste vid-

ne, sagde Jordan. - Må jeg bede om Deres navn? 
- Aurelia Ribalta. 
- Hvad er Deres profession? 
- Maskinmand. Jeg arbejder i teatret »La Latina«. 
- Hvor var De den sjette februar? 
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- Den nat arbejdede jeg i teatret »La Latina«. Bagefter kom 
jeg herhen til Marianos bar »Palencia«, og så sagde han: »Her i 
kvarteret har vi alting, selv flyvende tallerkener«. Jeg opfatte-
de det som en spøg, men så sagde han: »Der har været nogle 
soldater, som har sagt, at de har set en flyvende tallerken«. 

- De mødte ikke nogen af de soldater? 
- Nej, klokken var halv to om morgenen, da jeg kom. 
- De hørte altså, at der var nogle soldater, der havde set en 

såkaldt flyvende tallerken? 
- Ja, det sagde Mariano de las Heras. Han sagde helt nøjag-

tigt, at det var en tallerken, der var landet deroppe på gården 
»El Relajal«, og det er, hvad der skete. Og senere, to dage ef-
ter, da jeg havde drukket en kop kaffe her i baren, kom doña 
Herminianas søn og sagde: »Der er nogle spor af tallerkenen; 
det må være rigtigt«. Og der kom også nogle journalister fra 
»Informaciones« (uden tvivl Antonio San Antonio, bladets 
pressefotograf), og Mariano, don Amador Gonzalez og jeg, og så 
journalisterne, gik hen til stedet, bare for skæg, vi ville have et 
godt grin, det er sandheden. Men da vi kom derhen, så vi af-
trykkene, vi målte dem omhyggeligt og så, at de dannede en 
perfekt trekant. Sporene af de to af benene var parallelle, og 
det tredje stod på tværs. Og på den nederste side, for terrænet 
skrånede lidt, der var sporene meget dybere, for det er jo lo-
gisk, at når genstanden er tung, hviler den mere på dette ben 
og trykker sig dybere ned. Så gav journalisterne sig til at tage 
billeder og måle, og så spurgte jeg dem, hvorfor de ikke hente-
de noget gips og lavede en afstøbning, før sporene blev slettet, 
og de sagde: »Nej, det er ikke nødvendigt; det er nok med dette 
her«. Det havde været nok med lidt gipsvælling til at fylde spo-
rene og bevare dem, hvilket blandt andet ville have gjort det 
muligt at beregne den vægt, sådan et apparat havde. 

- De mener, at vægten var meget stor, da sporene var så 
dybe, ikke? 

- Et af dem var 10 centimeter dybt, de andre mindre. Men i 
løbet af de ti minutter, vi var der, forsvandt de hurtigt på 
grund af hundene, de nysgerrige og dem, der rodede i dem. 

- Afviser De personlig den mulighed, at det kunne være en 
spøg? Svar mig oprigtigt. 

- Hør nu her, hvis det var en spøg, så måtte ham, der havde 
lavet den, være mægtig udspekuleret for at lave den så godt, 
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ikke? Og desuden så godt beregnet. Han måtte have været 
mindst en time om at lave den. 

- Tror De? sagde Jordan. 
- Ja. En spøgefugl ville have lavet huller sådan på må og få, 

men disse aftryk var nøjagtigt målt og beregnet, og de var ens 
alle tre, med bunden trykket ned, som ved et meget stort pres. 
Da vi havde målt trekanten, så vi, som jeg sagde, at den var 
perfekt. 

Francisco Pardo indskyder en bemærkning: 
- Når man tænker på, hvor forfjamsket den mand var, så er 

der ingen tvivl om, at det var en reel ting. - Jeg vil også ude-
lukke den mulighed, at det var en slags flyvemaskine, fortsæt-
ter Ribalta. 

- Hvorfor? 
- Fordi landingsstedet er meget nær ved højspændingskab-

lerne. Der er en mast omkring 50 meter væk. 
- Og hvilken farve blev der sagt, den havde? 
- Alle beretninger hævder enstemmigt, at den havde en flu-

orescerende orangefarve; det var altså en lysende, rund gen-
stand. Det er, hvad jeg har hørt sige. Så meget har jeg altså 
hørt. Men det, jeg har set, altså aftrykkene, det var nogle fir-
kanter, nøjere betegnet som rektangler, med kryds i midten. 

- Tillad mig et lidt vanskeligt spørgsmål. De har vel i Deres 
stille sind dannet Dem en mening om, hvor denne maskine 
kommer fra. Hvad tror De egentlig, det var for en maskine? 

- Jeg tror, det må være en hidtil ukendt ting. Jeg ved ikke, 
om den var jordisk eller ujordisk. Oprigtigt talt, når jeg tænker 
på, hvor mange tons den maskine må have vejet, og hvor hur-
tigt den steg til vejrs, så tror jeg ikke, der er tvivl om, at det 
var en genstand, der ikke var lavet i denne verden. Det er no-
get, der ikke er set før i vor verden. 

- Lad os så antage, at dette fartøj virkelig landede, at det ikke 
var noget fupnummer. Er der gået rygter om, at en eller anden, 
en eller flere personer, måske er steget ud af dette fartøj? 

- Jeg har ikke hørt om nogen væsener, der skulle være kom-
met ud af maskinen. Den eneste, der kan udtale sig om det, er 
den mand, der så den fra sin bil, og som blev så forskrækket. 
Jeg var ikke til stede. 

- Mange tak for Deres erklæring, sagde Jordan. - Vi går over 
til en af de andre herrer. Hvad er Deres navn? 
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 - Amador Gonzalez Pardo. 
- De var altså her den aften? 
- Ja, det var jeg faktisk. Da soldaterne kom, var jeg her i 

bar »Palencia«. 
- Nå, De var her altså, da soldaterne kom? 
- Ja, ja. 
- Så hørte De altså, hvad soldaterne snakkede om. Var de 

soldater fulde? 
- Vi troede faktisk, de var fulde og lavede grin med os. 
- Jamen altså, de så ud til at have skæg for? Ville de lave 

grin med borgermusikken, som man siger? 
- Nej, nej, de snakkede sammen; de sagde, de havde set det 

ene og det andet, men jeg tænkte i mit stille sind, at de nok var 
berusede. Men bagefter, senere, da rygtet gik, at denne mand 
var gået hen til »El Relajal«, så begyndte vi at tage dem alvor-
ligt. 

- Det var den samme aften, ikke? Kan De huske, hvad tid 
omtrent det var? 

- Det var vel mellem halv ni og ni. Og senere, den næste mor-
gen, stod jeg og snakkede med en mand, der bor i nummer 12 
(V. Ortuño), og han fortalte mig, at han havde set den; det var 
rundt på det sted, hvor tingen var landet. Jorden havde ikke sig 
med voldsom fart og fjernede sig i retning af Casa de Campo. 
Jeg tog det nu som en spøg, men dagen efter var vi her allesam-
men, ligesom nu, og sa kom sønnen af doña... hvad hedder hun? 
Nu kan jeg ikke huske, hvad hun hedder... altså, den dame, der 
talte før - og fortalte, at der var nogle aftryk, og så gik vi hen for 
at se dem, Mariano, Ribalta og jeg. Vi gik derhen sådan nær-
mest for skægs skyld, og da vi kom derhen og så aftrykkene, så 
blev vi forbløffede alle sammen. Vi var kommet for sjov, men vi 
var alvorlige, da vi gik tilbage. For det så godt nok ud til, at der 
havde stået noget der; hvad det var, kan jeg ikke sige, men det 
må have været noget meget tungt, for der gik kvæg rundt på det 
sted, hvor tingen var landet. Jorden havde ikke været dyrket de 
sidste syv-otte år, så den var meget hård. Det om køerne siger 
jeg, fordi man overhovedet ikke så deres spor. 

- Afviser De den mulighed, at en eller anden havde lavet de 
aftryk? 

- Det er der ikke noget menneskeligt væsen, der kunne. Det 
siger jeg, fordi jeg ved, at man skulle have en trykhammer for 
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at presse sådan nogle huller i jorden. Hullerne var ret dybe; et 
sted 5, andre 10 og atter andre steder 15 cm. Desuden ville 
sådan en fupmager vel ikke finde på at rende rundt og svide 
græsset af med en oliebrænder omkring det sted, hvor benene 
havde stået. 

- Var græsset virkelig svedet af? 
- Ja, ja, svarede González meget alvorlig, - svedet af. Vi sag-

de, eller rettere, señor Ribalta sagde: »Det, man skulle gøre 
med dette her, er at lave en gipsafstøbning og tage noget græs 
og noget jord herfra og få det analyseret.« Men journalisterne 
lod det være, som det var. Hvad øvrighedspersoner angår, så 
kom der ingen, vel? Der kom bare journalister, skomageren, 
ham fra baren - ingen andre. 

- Så hørte De vel, hvad naboerne snakkede om - de var jo 
her i baren, ikke? Hvad snakkede de om? Vær nu helt ærlig. 
Hvad sagde de?. 

- Tja, ved De hvad, først og fremmest, så var der nogen, der 
tog det humoristisk, og andre, der tog det alvorligt. Der var 
forskellige meninger. Men efterhånden som tingen trådte lidt 
mere klart frem, lod folk sig overbevise og sagde, jo, der havde 
nok været et eller andet, som de blev nødt til at tro på, selv om 
de ikke havde set det. Og især da fotografiet blev offentliggjort. 
Så blev de sidste tvivlere overbevist. 

- Kan De huske, om der senere viste sig en officer fra luft-
våbnet, eller en, der havde noget med flyvepladsen at gøre? 

- Det eneste, jeg husker, er, at man snakkede om, hvorvidt 
det kunne være noget fra luftvåbnet, og at det ikke kunne være 
en tallerken, der var landet her, for flyvevåbnet har jo radar-
apparater, der ville have registreret dem. Men alligevel - noget 
var landet her; et eller andet, der rigtignok må have været me-
get tungt. 

- Godt, sagde Jordan. Så var det interview færdigt. 
Her indskyder barens ejer, don Mariano, en bemærkning 

om, at der nok heller ikke kunne ligge profitmotiver bag; hvad 
ham selv angik, havde der ikke været nogen påviselig stigning 
i salget. Alle de, der kom, gik snart igen, og de spurgte bare: 
»Hvor er det?« - hvorefter de gik hen til køkkenhaven, hvis 
ejere var lede og kede af det. 

- Der var nogle dage, hvor folk ikke lod os være i fred, afbrød 
ejeren af »El Relajal«; nogle skrækkelige dage, kan jeg love Dem. 
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- Det forstår jeg fuldt ud, svarede Jordan. - Og sig mig nu, 
don Mariano, fortsatte han henvendt til barens ejer, - hvad er 
adressen på denne bar?. 

- Avenida Rafael Finat nummer 5. 
- Hvor bor De, don Amador Gonzalez? fortsatte han, hen-

vendt til skomageren. 
- I Avenida del General Fanjul nummer 27, og skoforretnin-

gen har jeg her i nummer 5. 
- Har De noget imod, at jeg gengiver Deres vidneerklæring? 
- Nej, nej, ikke det mindste. Det, jeg har set, vil jeg bekræf-

te. Jeg har diskuteret det med mange kunder, som påstar, det 
er en skrøne. Nej, hr., det er ingen skrøne, for dette har jeg set 
med mine egne øjne. Dette her er der ingen menneskelige væ-

sener, der gør. Det må være en ting, der er faldet ned deroppe-
fra - en meget tung ting. 

- Og De, doña Herminia, De så den også? 
- Det kan De tro, jeg gjorde! svarede den gode kone. - Jeg så 

de tre huller; de var firkantede og hårde som sten. 
- Kender De en dame, der hedder doña. Maria Ruiz Torres? 

spurgte Jordan.* 
- Nej. Er hun her fra kvarteret? 
- Jeg tror det nok, men jeg ved det ikke. 
Don Mariano de las Heras indskyder en bemærkning: 
- Jeg synes, jeg har hørt, at den dame bor i Casilda de 

Bustos. 
- I Casilda de Bustos? Jeg vil se, om de kender hende der, 

sagde Jordan. - Hvor kan jeg få det at vide? I en bar? 
- Ja, det er bedst i en bar. 
Serveringsdamen i baren blander sig i samtalen for at for-

sikre, at hun også havde set landingssporene. Hun siger, at 
der var tre, firkantede - eller rettere rektangulære - og at bun-
den var hård som sten. 

Så siger skomageren, at han kender andre, mindst to-tre 
stykker, som har set landingen, ligesom manden fra nummer 
12 (det vil sige Ortuña), men at han ikke vil opgive deres nav-

Denne dame nævnes, tillige med Jordan selv, som vidne til Aluche-
landingen i en reportage, som Jose Luis Pimentel har skrevet i uge-
bladet »Porque«, nummer 282, fra 16. februar 1966. Der nævnes 
også et andet vidne, betjenten Juan Jimenez Diaz. (Se kapitel 4). 

* 
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ne, ikke engang i fortrolighed. Han tilføjer, at disse vidner 
holdt sig tilbage og ikke ønskede offentlighed. 

Med disse kommentarer afsluttede vor ven Jordan inter-
viewene i baren »Palencia« i blok C i Aluche. 

 

Rafael Farriols' interview med V. Ortuña 
Dette interview, som Farriols' kone Carmela var med til, og 

senere tillige Jordan, fandt sted i dennes Morris 1100, der var 
parkeret ved slottet i San Jose de Valderas; det var den 1. juni 
1968, årsdagen for UFO-observationen i denne egn. Som man 
vil huske, var V. Ortuño et af hovedvidnerne til UFOens lan-
ding og start i Aluche den 6. februar 1966. Erklæringerne fra 
V. Ortuño, der så UFOen fra sit vindue, er overordentlig inte-
ressante, og det er ulejligheden værd at sammenligne dem med 
Jose Luis Peñas udsagn. I slutningen af interviewet med denne 
er der, som læseren vil se, visse uoverensstemmelser med hen-
syn til genstandens tilsyneladende størrelse i det øjeblik, den 
forsvandt eller »slukkedes«. 

Ortuño er en kultiveret ung mand, der udtrykker sig sam-
menhængende og med vægt, og som villigt besvarer de spørgs-
mål, som intervieweren fra Barcelona stiller ham. 

- Jeg ville være Dem taknemmelig, siger Farriols, - hvis De 
så detaljeret som muligt ville forklare os, hvad De oplevede 
den 6. februar 1966 om aftenen. 

- Ja, det skal nok have været den 6. februar, svarer Ortuño. 
- Der er mange andre detaljer, jeg har glemt, men jeg tror fak-
tisk, det var den dato. Efter to års for1øb kan jeg godt have 
glemt nogle små enkeltheder, men jeg husker i hvert fald det 
vigtigste. Klokken var vel lidt over otte, antager jeg; det var 
nat, for på det tidspunkt er det jo helt mørkt i februar. Jeg sad 
i mit værelse, vinduet var lukket; så faldt det mig pludselig ind 
at kikke ud. Oven over gården »El Relajal« så jeg en stor skive, 
en linseformet genstand, der lyste stærkt; det var mit indtryk, 
at det ikke alene var genstanden selv, der lyste, men at den 
var omgivet af en lysglorie, hvis udstrækning jeg ikke kan præ-

cisere. Lysskæret var orange eller rød-orange; meget stærkt... 
et ret kraftigt lysskær. Og straks efter - for det hele varede 
nogle få sekunder - så jeg den forsvinde bag gården. På dette 
tidspunkt kunne jeg selvfølgelig ikke afgøre, om den landede 
eller ej; senere blev det fastslået, at den landede. Straks efter - 
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det er altså min vurdering, der afviger fra andre vidners, speci-
elt fra Jordans, ikke? - få sekunder efter, altså meget kort tid 
efter - kom den til syne igen, for at stige til vejrs med det sam-
me. Mens den steg, vendte den maven mod mig, så jeg, om jeg 
så må sige, kunne se dens underside. Og midt på undersiden 
kunne jeg se en mørkere plet, gråsort, nærmest sort; men jeg 
kan selvfø1gelig ikke præcisere enkelthederne. 

- En plet uden bestemte omrids? bemærker Farriols. 
- Uden bestemte omrids; en plet, der var mørkere i midten, 

svarede Ortuño. Efterhånden som den fjernede sig, blev lys-
skæret, eller rettere sagt farven, den rødlige tone, svagere; det 
vil sige, den skiftede til hvidgult. Den steg til vejrs, og den så 
da lige så stor ud som... jeg ved ikke... som en baskerhue... jeg 
er ikke enig med Jordan i, at den var på størrelse med et bil-
rat, da den forsvandt;* måske halvt sa stor - så forsvandt den 
fuldstændig. Det kan være, at den i nattens mørke slukkede sit 
lys, at den ikke forsvandt rigtigt, men bare blev borte for mit 
blik - eller også forsvandt den rigtigt. Det, jeg vil sige, er, at jeg 
ikke gradvis tabte den af syne som et hvilket som helst andet 
objekt, der umærkeligt forvandles til en prik og så forsvinder; 
nej, nej, det, jeg vil sige, er, at mens den endnu havde en vis 
størrelse, en ret betragtelig diameter, forsvandt den helt, eller 
slukkedes. 

- Efter Deres mening var den altså halvt sa stor som et bil-
rat, ikke? spurgte Farriols. 

- Ja, sådan noget. Jeg ville sige... som en baskerhue, noget i 
den retning. Men jeg vil da lige sige, at da jeg først så den, 
oven over gården »El Relajal«, så gjorde den selvfølgelig et væl-
digt indtryk på mig, og jeg kaldte på min kone. Man følger jo 
med og læser aviserne, hvor der i mange år har været notitser 
om »flyvende tallerkener«, og da jeg er skeptiker, var jeg så 
meget mere overrasket. Jeg kaldte som sagt hurtigt på min 
kone, og mens hun hørte mig kalde og svarede - for hun var 
inde i et af de andre værelser - så gik der nogle sekunder, så 
var det for sent, og da hun kom, så hun selvfølgelig ingenting. 

Ifølge det citerede sagde Jordan ikke, at genstanden, da den for-
svandt, var som et bilrat; det var, da den var lige over ham. Der er 
derfor ikke nødvendigvis tale om nogen uoverensstemmelse. 
SUFOI. 

*  
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Hun var naturligvis skeptisk, det er logisk, hun lo ironisk, hun 
troede, det var en spøg, at jeg ville tage gas på hende. Hun blev 
først overbevist, da sagen kom frem i pressen, og journalister-
ne kom og så på aftrykkene. Så var hun sikker på, at jeg havde 
set noget. Og i dag er hun selvfølgelig ret overbevist. Er der 
mere, De gerne vil vide? 

- Lad os snakke lidt om aftrykkene, bemærker Farriols. De 
gik hen for at se dem dagen efter, ikke? 

- Nej, jeg tror, det var to eller tre dage efter. I mellemtiden 
regnede det lidt, men alligevel holdt sporene sig længe. 

- De var dybe, ikke? 
- Jo - selv om jeg ikke kan sige det helt præcist. Det fore-

kommer mig, at de var mellem 15 og 20 cm dybe. 
Ortuño viser afstanden med hænderne. 
- Sådan omtrent. Hvor meget kan det være? 
- Det er omkring 12 cm, fastslår Farriols. 
- Hvad angår målene, er jeg enig med den tegning, der er 

offentliggjort i pressen, altså omkring 30 cm på den ene led og 
15 eller 12 på den anden. Et perfekt rektangel. 

- De mener altså, at dybden var den samme som bredden? 
- Ja, ja... men det er nok lidt svært at slå fast. Men aftrykke-

ne var dybe. (Som Jordan bemærker, er det en skam, at disse 
spor blev undersøgt så umetodisk; det er også ærgerligt, at in-
gen fandt på at stikke en målestok ned i dem for at fastslå de-
res nøjagtige dybde, som vidnerne jo er uenige om). De må hu-
ske på, at terrænet var omtrent som dette her, altså hårdt. 

- Det er altså ikke dyrket jord, bemærker Farriols. 
- Nej, nej, området er uopdyrket. Hvad angår afstanden mel-

lem aftrykkene, husker jeg den ikke nøjagtigt, men jeg husker, 
at San Antonio gik og målte den, og de dannede faktisk en lige-
sidet trekant; altså en trekant, hvis sider var ens; målene var 
helt nøjagtige. 

- Seks meter, sagde han til mig, siger Farriols. 
- Ja, ja, nu husker jeg. Efter så lang tid glemmer man som 

sagt en del detaljer, men jeg husker, det var en ligesidet tre-
kant - det er rigtigt. 

- Kan De bekræfte, at det var San Antonio selv, der tog de 
billeder, vi har her? 

- Ja, ja, lige for næsen af mig. Jeg var jo netop sammen med 
dem. Jeg var sammen med fotografen og San Antonio og jour-
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nalisten, hvis navn jeg ikke husker. De ville oven i købet tage 
et billede af mig, men det ville jeg ikke, og så fotograferede de 
de andre vidner, der var til stede. 

- Kender De dem alle sammen? 
- Ja, jeg kender dem alle. Bagefter rørte San Antonio og jeg 

ved græsset og konstaterede, at det var svedet. 
- Hør, det er interessant! udbryder Farriols. - Var græsset 

omkring aftrykkene brændt? 
- Ja, det var brændt. Det så nærmest ud til at være svedet. 

Lige så meget omkring det firkantede spor som inden i det, 
selv om det også godt kunne være, at der var faldet nogle for-
kullede rester, noget brændt græs ned i aftrykket. Hvad angår 
denne her ophøjede figur, der havde form som et kryds, så jeg 
den også. Den var nøjagtig som på fotografiet. (Ill. 4). 

- Forstået. 
- Tegnet stod i relief, det var tykt og dannede et kryds. Det 

var en skam, at der ikke var nogen, der gik derhen med en 
geigertæller for at se, om der måske var tegn på radioaktivitet; 
man burde også have beregnet terrænets hårdhed og foretaget 
andre prøver. Jeg fortæller Dem, hvad jeg så, men da jeg ikke 
er specialist, kan jeg ikke give Dem mere nøjagtige oplysnin-
ger, skønt det i alle tilfælde forekommer mig vanskeligt, for 
ikke at sige umuligt, at en eller anden havde moret sig med at 
lave det hele så gennemført, med den svedne jord og alt det. 

- Et spørgsmål, fortsætter Farriols, - passer det sted, hvor 
sporene var, nogenlunde med det sted, hvor De fra Deres vin-
due kunne regne ud, at den pågældende maskine landede? 

- Ja, det passer, og for resten kan jeg fortælle Dem med en 
meget lille fejlmargin, hvor den landede. 

- Det vil sige, at hvis aftrykkene i jorden havde været svin-
del, passede de alligevel med det sted, hvor De så maskinen gå 
ned? 

- Ja, det er sikkert. Og med en fejlmargin på få meter. I ret 
linje fra det vindue, jeg så den fra, har det været 250-300 me-
ter. De må huske, at mit vindue er aldeles fortrinligt placeret, 
da min lejlighed ligger på sjette sal. Selvfølgelig kunne jeg ikke 
se, hvornår den landede på jorden, for den forsvandt bag »El 
Relajal«, der nok er en bondegård, men alligevel høj nok til at 
dække synet. Men som sagt var der fra sjette sal en aldeles 
glimrende udsigt. Dengang var der ikke bygget noget foran 
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huset, hvor jeg boede - det er der nu - og jeg kunne se det hele 
temmelig tydeligt. Det er der ingen, der kan nægte. Det kunne 
selvfølgelig være et synsbedrag, men jeg ved, at der også var 
mange andre vidner, der så den, og jeg ved også, at de ingen-
ting siger, især fordi de er bange for at blive til grin; ikke af 
mangel på lyst til samarbejde, men af rædsel for at blive til 
grin, som jeg siger; på grund af denne tåbelige mentalitet, som 
vi mennesker somme tider har, det her med straks at udnævne 
folk til at være gale uden at prøve på at få bekræftet, om der er 
noget sandt i det, de siger. Denne skræk for at blive udnævnt 
til sindssyg eller en, der ser syner, får folk til at holde sig tilba-
ge. Men vi andre ved, at der var flere soldater og andre menne-
sker, der så den. 

- Talte De med fruen fra »EI Relajal«? spurgte Farriols så. - 
Ikke dengang. Først senere talte jeg med hende. 

- Så vidt jeg ved, så De nogle mekanikere lige i nærheden, 
ikke? 

- Nej, det var... det var Jordan. Jordan så det meget bedre 
end jeg, for han kørte i sin vogn på landevejen, som De ved. (Ill. 
1). 

Der udvikler sig nu en lille diskussion om, hvem de formo-
dede mekanikere kunne være; det var ikke Jordan, men mulig-
vis San Antonio, der mente, de var mekanikere. Problemet bli-
ver ikke 1øst; Ortuño siger til sidst, at han fra sit hus ikke så 
noget menneske, der på det samme tidspunkt så genstanden. 
Han tilføjer, at det på denne tid af året endnu er koldt, og at 
folk, især på dette tidspunkt, normalt plejer at være hjemme. 
Kun den, der tilfældigvis kikkede ud af vinduet, som han selv, 
eller en, der kørte i bil på landevejen, som Jordan, havde mu-
lighed for at overvære hændelsen. Tilfældet var meget forskel-
ligt fra det fra San Jose de Valderas, der fandt sted i en perio-
de med godt vejr og mens det end nu var lyst, og der var man-
ge mennesker ude for at nyde køligheden. 

- Kendte De Jordan? spørger Farriols ham så. 
- Nej, svarer Ortuño. 
- De lærte ham at kende på grund af denne historie, ikke 

sandt? 
- Det er rigtigt. Han fik netop ved hjælp af San Antonio fat 

på mit navn og min adresse, og så kom han og besøgte mig. Jeg 
tror, at virkeligheden ofte er meget enklere, end vi forestiller 
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os, selv om vi prøver at forvanske den og forklare den på en 
indviklet måde. Det er meget enklere at godtage tingenes vir-
kelighed, hvor mærkelige de end kan forekomme os ved det 
første blik. En ting er, at vi ikke er overbevist, eller at der er 
ting, vi ikke kan lide, noget andet er, at disse ting ikke eksiste-
rer. Vi har alle sammen travlt med at finde modargumenter, 
fordi det er så svært at tro. Og i sådan en sag, der rækker langt 
ud over, hvad vi er vant til, kræver det mere, end vi kan fore-
stille os. I det hele taget kan vi, der har haft det på så nært 
hold, og som så at sige er blevet fortrolige med fænomenet, må-

ske slet ikke forestille os, hvor vidtrækkende betydning det 
har. 

- Netop, siger Farriols. - En udenforstående, der ikke er in-
volveret i sagen, er mere i stand til at undre sig end vi, som er 
indenfor og har vænnet os til den. - Men for at komme tilbage 
til den sag, vi beskæftiger os med, blev der ved denne lejlighed 
fundet metalrør eller plasticstrimler? 

- Nej, nej, absolut ingenting, svarede Ortuño. - Det må have 
været senere, i Santa Monica. 

- Så De aftrykkene i Santa Monica? 
Ortuño tøver ikke med svaret: 
- Nej, jeg har ikke set dem. Jeg var der ikke, og desuden var 

der ingen, der kendte stedet nøjagtigt. Det var ikke som med 
tallerkenen fra Aluche. Men jeg ved i hvert fald, at der var no-
gen, der så dem og undersøgte dem, og de var akkurat ligesom 
dem fra Aluche, i enhver henseende, også med hensyn til græs-
set, der var svedet af. 

- Denne version, bemærker Farriols, - har vi gennem ejeren 
af »La Ponderosa«, en restaurant på egnen. 

- Tak skal De have, Ortuño, for Deres meget interessante 
udtalelser og for Deres udmærkede vidnesbyrd - selv om Jor-
dan og De jo altså ikke opnåede enighed om den tilsyneladende 
størrelse, UFOen havde, da den forsvandt. Alligevel, som Gali-
lei sagde, E PUR SI MUOVE, og det er det vigtigste. 

Til sidst bliver Jordan og Ortuño enige om sammen at tegne 
en plan over området, hvor landingen blev iagttaget, og med en 
punkteret linje angive Jordans bevægelser. Planen er gengivet 
i denne bog, illustration nr. 1). 
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6. KAPITEL 
 

UFOen fra San Jose de Valderas 
Næsten halvandet år efter UFOens flygtige tilsynekomst i 

Aluche blev den samme maskine, eller en, der lignede den til 
forveksling, set af hundreder af mennesker over den øvre ende 
af Paseo de Extremadura og over forstadskvarteret San Jose 
de Valderas, hvor den stod ubevægelig og balancerede i om-
kring 12 minutter. 

Denne iagttagelse fandt sted den 1. juni 1967 klokken 
20,20. Det var et vældigt objekt, rundt, linseformet og med en 
skinnende kuppel på oversiden. Dets form mindede i grove 
træk om to tallerkener, der var lagt sammen med den hule side 
indad. På maven eller undersiden havde den en mærkelig teg-
ning, beskrevet på forskellige måder af de vidner, der blev in-
terviewet, men som fotografiet (for der blev taget klare fotogra-
fier af genstanden) får os til at sammenligne med et H med et I 
midt i. (Ill. 8 og 10).* 

Genstanden udsendte et orangefarvet lys, og det er hævet 
over enhver tvivl, at det ikke drejede sig om en flyvemaskine, 
ej heller en helikopter, en flyvemaskine til lodret start (VTOL), 
eller overhovedet om en nogenlunde konventionel maskine 
fremstillet på jorden. Dens mærkelige manøvre (stop i 26-30 
meters højde, hvor den står og balancerer som et vissent blad 
for derefter at forsvinde i svimlende fart med kurs mod Casa 
de Campo) synes at tyde på et revolutionerende fremdriftssy-
stem. 

Det ser ud til, at UFOens farveændringer står i forbindelse 
med disse træk. Det skal vi senere komme tilbage til. 

 Sammenlign dette anagram med den tegning, Jordan lavede af sin 
iagttagelse i Aluche (ill. 3). Ligheden er tydelig nok, selv om Jor-
dan udelod den tværgående linje, hvilket måske hang sammen med 
de vanskelige observationsbetingelser. Fra fotografiet Y-2. ill. 8, 
har vi tegnet den figur, som vi gengiver i ill. 18. 

* 
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Efter at have vist sig for de forbløffede Madrid-borgere, der 
på denne milde forårseftermiddag fredeligt solede sig i parker-
ne og pinjelundene i San Jose de Valderas (et kvarter, der lig-
ger ikke langt fra Aluche), forsvandt den som nævnt i retning 
af Casa de Campo, for at lave en kort landing på et fladt områ-

de ved forstadskvarteret Santa Monica, i nærheden af restau-
ranten »La Ponderosa«. Fra denne landing er der også vidner, 
hvis udsagn findes længere fremme. 

Da det svævede i luften over lundene ved San Jose de Val-
deras, skråt belyst af den synkende sols sidste stråler, blev 
UFOen fotograferet af mindst to personer. En af dem satte sig 
i forbindelse med Antonio San Antonio, billedredaktøren ved 
aftenbladet »Informaciones« i Madrid, og sagde i telefonen, at 
han havde fået fat i noget fotografisk materiale af usædvanlig 
interesse, som han ville lægge i et fotografisk laboratorium i 
General Ricardos-gade, som fører til Carabanchel, før sidega-
den til tyrefægterarenaen. Der kunne han så komme og hente 

Illustration 5, X-I, taget af Antonio Pardo. 
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fotografierne. Under telefonsamtalen sagde den ukendte mand 
til San Antonio, at han den 1. juni ved aftenstid var i San Jose 
de Valderas sammen med sin forlovede, og at hun stod model 
til nogle billeder, han var ved at tage. Mens han fotograferede 
sin forlovede, så han en »ting«, der pludselig kom til syne i 
baggrunden og dukkede frem bag træerne. (Ill. 7-11, Y -
fotografierne). Da han havde fotografiapparatet skudklart, var 
det nemt at indstille og trykke på udløseren. På denne måde 
lykkedes det ham at få flere billeder af genstanden, hvoraf to 
blev offentliggjort i »Informaciones« dagen efter, den 2. juni. 
San Antonio fik i alt fem fotografier, men de negativer, San 
Antonio gav os, var klippet fra hinanden; 35 mm filmen, der er 
brugt, viser altså ikke nogen sammenhængende serie, men ne-
gativerne er adskilt, klippet med saks, hvilket lader formode, 
at den ukendte fotograf - han nægtede nemlig at opgive sit 
navn til San Antonio, sikkert på grund af den almindelige 
angst for at blive latterliggjort - beholdt nogle negativer, fordi 

Illustration 6, X-2, taget af Antonio Pardo. 
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han ikke ønskede at skille sig af med dem alle. I så fald ville 
der altså være taget mere end fem billeder. 

Efter hvad Farriols kunne udlede under det rundspørge, 
han personlig foretog i Madrid, og i hvis løb han interviewede 
San Antonio i bar »Texas« og optog samtalen på bånd, beslut-
tede den ukendte fotograf i sin betagelse af det, han havde set 
i søgeren, selv at fremkalde filmen samme nat og måske lave 
nogle forstørrelser. 

Denne kendsgerning forklarer f1ere ting: 
(a) At han den følgende morgen kunne telefonere til 

»Informaciones« og tilbyde bladet fotografierne. (Som man vil 
huske, er det en aftenavis.)  

(b) At fotografierne har fejl. Forstørrelsen viser, at negati-
verne er grovkornede, hvilket skyldes, at det ikke er fremkaldt 
i finkornsfremkalder. Den amatør - for andet var han ikke  - 
der tog billederne, havde for travlt med at fremkalde dem til 
at gøre det ordentligt. Blandt andet har han sikkert heller ik-
ke sørget for at afkøle fremkaldervæsken. 

Efter at have taget et ubestemt antal billeder så San Anto-
nios ukendte kontaktmand UFOen begynde at bevæge sig på 
en ny måde; den stillede sig lodret, beskrev nogle parabler, 
lagde sig atter vandret og forsvandt i det fjerne i retning af 
Casa de Campo ad en bane, der næsten var parellel med Ext-
remadura-vejen. (Ill. 17). 

Den ukendte fotograf har sikkert lagt mærke til, at der få 
meter fra ham stod en anden person, der også fotograferede 
UFOen, efter at han havde set den første gøre det. (Punkterne 
A og B i ill. 17). 

Den anden person var Antonio Pardo. Også han fremkaldte 
samme nat de fotografier, han havde taget, og han holdt dem 
tilbage i to måneder, hvorefter han pr. telefon og brev satte sig 
i forbindelse med vor ven Marius Lleget, der lige havde udgi-
vet en bog om f1yvende tallerkener.* I bogens slutning opgav 
Lleget sin adresse og bad alle, der havde gjort interessante 
iagttagelser, om at sætte sig i forbindelse. med ham. Det var 
dette, Antonio Pardo gjorde, idet han sendte Lleget to fotogra-

»Mito y realidad de los platillos volantes« (»Flyvende tallerkener - 
myte og virkelighed«). Forlaget Telstar, Barcelona 1967. 

* 



56 

fier af UFOen (ill. 5/X-I og 6/X-2) samt en strimmel plasticag-
tigt materiale (ill. 16), en stump metal stammende fra et rør, 
som det omtalte UFO åbenbart efterlod, da det landede et kort 
øjeblik i forstadskvarteret Santa Monica, og de to negativer, 
han havde taget, sandsynligvis i sit hjem, af metalrøret og 
strimlen, der lå indeni. (Ill. 12 og 13). 

Men det er en anden historie, som Kipling ville have sagt, 
og det skal vi komme nærmere ind på, når tiden er inde. 

Det var virkelig synd, at Lleget som den distræte professor, 
han er, glemte en temmelig vigtig »detalje«, nemlig at bede 
Antonio Pardo om hans adresse under de to telefonsamtaler, 
de havde, på kuverten var der ingen afsenderadresse. Det er 
ærgerligt, for hidtil har alle vore anstrengelser for at finde 
ham været forgæves. Så hermed opfordrer vi endnu en gang 
Pardo til at sætte sig i forbindelse med os, idet vi lover ham 
den største diskretion og tilbageholdenhed; sagen er den, at vi 
gerne ville undersøge hans negativer, sammenligne dem med 
de negativer, San Antonio gav os; og få dem analyseret i speci-
allaboratorier, ligesom de andre blev undersøgt og erklæret for 
ægte og uforfalskede. - Men Antonio Pardo talte ikke bare med 
Lleget i telefonen; han skrev et langt brev til ham. 

Vi gengiver brevet fra Antonio Pardo til Marius Lleget i sin 
fulde længde.  

 

 
26. august 1967                                       Sr. Don Marius Lleget,   
                                                                                  Barcelona. 
 
Min herre. 
Jeg tillader mig at sende Dem disse linjer, idet jeg henviser 

til opfordringen i Deres bog »Flyvende tallerkener - myte og 
virkelighed«. Jeg skyndte mig at købe den, da jeg nu i to må 

neder har prøvet at skaffe dokumentation vedrørende UFOer-
nes fascinerende gåde... 

Jeg har besluttet at fortælle Dem om alt, hvad vi så om ef-
termiddagen den 1. juni i år, og jeg vil undgå overdrivelser og 
vildledende forvanskninger. 

Måske vil min beretning ikke være Dem til megen nytte, for 
jeg går ud fra, at De har modtaget en masse referater, der lig-
ner mit; vi var jo mange folk fra Madrid, der kunne konstatere 
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tilstedeværelsen af dette luftfartøj eller den UFO. Den første 
del af mit brev vil ikke bringe Dem noget nyt, men da jeg in-
den for mine beskedne muligheder følte trang til at foretage 
nogle flere undersøgelser i en anden bydel, har jeg tænkt mig, 
at De mangler oplysninger om de berømte rør (medmindre De 
har gode grunde til at fortie denne mærkelige ting i Deres bog). 

Jeg er imidlertid blevet klog af skade, og De forstår mig sik-
kert: Jeg var naiv nok til at snakke om hændelsen på mit kon-
tor dagen efter, hvilket fremkaldte de naturlige humoristiske 
og spotske reaktioner fra mine kammerater. Jeg er blevet 
overbevist om, at det somme tider er bedre at tie end at risike-
re at blive antaget for tosse. Deres bog har betydet en ny ind-
sprøjtning af optimisme og har tilmed formået at omstøde nog-
le hypoteser, som jeg selv havde dannet for at finde en logisk 
forklaring på det hele. 

Illustration 7. Y-I. 
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Illustration 8. Y-2. 

Når alt kommer til alt, finder jeg folks skepsis forklarlig, 
eftersom jeg selv havde delt den gængse opfattelse af dette 
spørgsmål, før jeg ved et tilfælde blev vidne sammen med min 
kone og min ældste datter. 

De to kan attestere, at min beretning er sandfærdig, bortset 
fra de to fotografier, jeg vedlægger. Resten af de notater, jeg 
sender Dem, er blevet tilbudt af andre personer, og jeg vil nø-

jes med at resumere dem. 
Vi tager ofte til San Jose de Valderas. Dette forstadskvarter 

ligger få kilometer fra Madrid, tæt ved landevejen til Extrema-
dura. Min kones søster bor der, og da min arbejdsdag er 
streng, og de sidste dage i maj var skønne, tog vi hver efter-
middag bilen, så snart vi kunne, og kørte derud. Ved femtiden  
hentede vi min svigerinde, og resten af eftermiddagen til
bragte vi i omegnen. Der er en lille pinjelund i nærheden, bag 
det maleriske slot, som er det eneste nævneværdige byg
ningsværk på stedet (det ses på vedlagte fotografi). 
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Netop den 1. juni begav vi os direkte til denne pinjelund, 
idet min svigerinde var på indkøb i Madrid. Min dreng, som 
plejede at følge med os, var heller ikke med den dag. Vi satte 
os som sædvanlig for at spise lidt. Min kone havde taget sytøj 
med, og jeg gav mig til at læse morgenaviserne; vi sad i græs
set nogle meter fra pinjerne. 

Ikke langt fra os var der mellem seks og ti familier og for
lovede par, sikkert fra San José de Valderas. 

Klokken var endnu ikke halv ni (det var dag endnu, og vi 
plejede at tage hjem og spise aftensmad med vore søskende 
ved ni-tiden), da min datter, som sludrede med sin mor, gjorde 
os opmærksomme på noget, der fløj oppe ved slottet. 

Det var ærgerligt, at vi ikke havde taget kikkerten med, 
men alligevel skimtedes dens form ret tydeligt. Det var be-
stemt ikke nogen flyvemaskine. Den stod på det tidspunkt og 
balancerede et øjeblik, ligesom om den vippede omkring sig 
selv, uden at flytte sig det mindste, for derefter at blive ubevæ-
gelig, med sin runde underdel i vandret stilling. 

Så bevægede den sig meget hurtigt til højre, omend ikke så 
hurtigt, som da den senere fløj bort (det skal jeg beskrive sene-
re), og begyndte atter at vippe sagte. 

Vi rejste os op for at se den bedre. De, der var i nærheden, 
havde set den før os; de stod også op, og mange skyggede med 
hånden over øjnene, for solen var ved at gå ned bag horisonten. 

Fra det sted, hvor vi stod, sås den udmærket, og solen ge
nerede ikke særligt. Fra vort synspunkt så den oval ud, men 
der var ingen tvivl om, at den var cirkelrund. Skønt foto
grafierne siden lod os revidere vort første indtryk, forekom den 
dengang både min kone og mig selv som en lav cylinder med 
stor diameter og med en skive i ækvatorialplanet, parallel med 
grundfladen. Min datter så ikke denne skive og beskrev sim
pelt hen tingen som en af disse almindelige æsker med por
tionsoste. Fotografiet vil vise Dem, at min kone og jeg ikke tog 
ret meget fejl. 

Det forekom mig, at jeg på oversiden så noget, der skinne-
de, som om det var forsølvet eller af glas. (Blandt de syv foto
grafier, jeg har, er der kun et, der viser oversiden, og det giver 
ikke noget klart indtryk af den, ikke engang i stærk forstørrel-
se; og et vidne, der også hævdede at have set oversiden, fore-
kom mig heller ikke ret overbevist. 
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Den mærkelige maskines adfærd mindede om en heli
kopters. (Det var imidlertid absolut ikke nogen helikopter). I 
adskillige minutter (selv om vi ikke tog tid, forvirrede, som vi 
var; ej heller ved jeg, om der var andre, der gjorde det)  det 
var måske omkring tolv minutter - holdt den sig svævende el-
ler ubevægelig i nærheden af San José-slottet. 

De to-tre første minutter var vi så optaget, at jeg i begyndel
sen ikke engang fandt på at bruge fotografiapparatet. Da jeg 
drejede hovedet et øjeblik, så jeg længere henne en mand, der 
rettede sit kamera opad, og det faldt mig ind at gøre det sam-
me. Sådan, at der blev tid til at tage ni billeder (hvoraf jeg øde-
lagde to. Det første, fordi jeg idiotisk nok i mit hastværk glem-
te noget så elementært som at tage objektivdækslet af). 

Luftfartøjet, UFOen, eller hvad det kunne være, holdt plud
selig op med at balancere eller vippe, den blev stående ubevæ
gelig i vandret stilling, og pludselig steg den til vejrs med en 
enorm fart. Det var netop det, der forbløffede os - dens svim
lende hastighed. Jeg kunne ingen billeder tage af opstignin
gen. Jeg husker, at min kone, min datter og jeg så undrende på 
hinanden. Under opstigningen ændredes skivens diameter ty-
deligt, formodentlig på grund af den naturlige perspektiv
virkning. Dens tilsyneladende størrelse - i begyndelsen havde 
den forekommet os større end en flyvemaskine - svandt ind; 
den flød næsten sammen med den blå himmel, som en cirkel 
på størrelse med en mønt, stærkt skinnende, med lysegul far-
ve. Så fortonede den sig i horisonten med kurs mod Madrid. 

Nu vil jeg gerne imødegå noget, der står i Deres bog, side 
177. 

Dette flyvende fartøj var orangefarvet, skønt det senere, da 
det var længere borte, forekom meget mere diffust og mindre 
rødligt. Vi er ikke enige med hensyn til Deres hypotese om, at 
det skulle dreje sig om solreflekser, for skønt solen faktisk var 
ved at gå ned, ville den kun have forgyldt den side af luftfartø-
jet, der vendte mod solen, og alligevel kunne alle vi, der var 
vidne til synet, se en ensartet farve og glans fra alle sider af 
genstanden, som om det var en neonlampe. Vi er sikre på, at 
hvis det havde været nat, ville vi have set maskinen skinne 
klart med sit eget lys, for kontrasten til den end nu lyse him-
mel var tydelig. Oplysninger fra andre vidner, som De har haft 
eller har forbindelse med, vil bekræfte dette. Derimod må jeg 
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indrømme, at vi havde lange diskussioner om den figur, der 
sås på maskinens »mave« eller underside. For mig så den så-
dan ud:* 

- mens min kone og min datter var nogenlunde enige om, at det 
havde denne form  

Tvivlen forsvandt ikke, før billederne blev fremkaldt, men 
det viser, hvor let det er at forvanske et billede, man har set, 
og danne sig en forhastet opfattelse af det, når man ikke har 
haft megen tid til en objektiv undersøgelse. Således forklares 
de voldsomme diskussioner, der rejste sig mellem dem, der så 
luftfartøjet samtidig med os, med hensyn til dets enkeltheder; 
for eksempel sagde en dreng, der også så det, at han tydeligt 
havde skelnet nogle vinduer rundt langs dets yderside. Hvis 
De ser på fotografierne (vi har fået dem forstørret), vil De be-
mærke, at der ingen vinduer er. 

En ting var vi næsten alle enige om (der var også nogle be-
boere i San José-kvarteret, der så genstanden fra deres lej
ligheder): Det måtte være en eller anden speciel flyvemaskine
model under prøveflyvning. 

 Læg også her mærke til denne tegnings lighed med skitsen, Jor-
dan lavede. Også A. Pardo har udeladt tværstregen, som er tyde-
ligt markeret på fotografierne. 

* 
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Samme aften, da vi var kommet hjem til byen, ringede jeg 
med det samme til lufthavnen. Jeg blev højst forbløffet, da de 
ordret sagde, at »såvel »Cuatro Vientos« som »Barajas« var 
fuldkommen uvidende om nærværelsen af en flyvemaskine, 
der svarede til den beskrivelse; at de havde haft mange te
lefoniske henvendelser fra private og fra en eller anden avis, og 
at de havde ladet spørgsmålet gå videre til deres overordnede, 
som også var uvidende om, hvad der var sket«. Læg mærke til, 
senor Lleget, hvor denne pastand er i modstrid med den fortro-
lighed, som to luftfartsofficerer viste mig to dage senere; det 
skal jeg fortælle om siden. 

Jeg ringede også til »ABC's« redaktion, hvor de heller ikke 
kunne gøre mig klogere.. 

Efter aftensmaden plejer vi at samles hos nogle naboer, der 
er vore meget gode venner, og denne aften gav de sig til at dis-
kutere hændelsen med os, idet de (efter vor fremstilling af sa-
gen) uden videre hævdede, at det drejede sig om en almindelig 
helikopter. Ordskiftet blev så livligt, at vi besluttede at tage 
filmen ud af kameraet (det var et Paxette med objektiv 1:2,8) 
og fremkalde den, til trods for, at der var ueksponeret film til-
bage. Vor værts ældste søn havde en overgang interesseret sig 
for fotografering, og han har et beskedent forstørrelsesapparat. 
Jeg sender Dem to af de ikke særlig gode forstørrelser, vi lave-
de den aften. Jeg har beholdt syv lignende negativer. Disse to 
billeder er de skarpeste; de andre er undereksponerede, da jeg 
har blændet for meget ned. Senere har jeg fået lavet en ud-
snitsforstørrelse af luftfartøjet på alle optagelserne, men der er 
ikke noget særligt at se på dem, bortset fra figuren. 

Den næste eftermiddag (den 2. juni) var der nyheder om hæn-
delsen i aftenaviserne (om formiddagen havde jeg haft en ny dis-
kussion med mine arbejdskammerater, der modtog min frem-
stilling med sarkasme). For ikke at blive til grin mere besluttede 
jeg at lade være at snakke med flere om sagen, før jeg kunne do-
kumentere det, der var sket. Der var en avis, der var så kynisk 
at kalde os visionære, skønt der var masser af tilfældige vidner. 
De forstår nok, senor Lleget, at der er visse uafviselige krav fra 
omgivelsernes side, der under disse omstændigheder tvinger en 
til at tie stille for ikke at blive mål for de andres ironi. 

Som sagt fik alt dette mig til at starte en lille undersøgelse 
for egen regning, som jeg nu skal gøre rede for i korte træk. 
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Mellem alle de modstridende versioner vil jeg prøve at pille 
dem ud, som jeg synes fortjener mest interesse. 

Om lørdagen samme uge kørte jeg ud til et kvarter af Ma
drid, hvor maskinen ifølge aviserne også var blevet set. Det 
var forstaden Santa Monica, der ligger nær ved Extremadura
vejen. (Det er ejendommeligt at bemærke, at UFOen blev set 
netop ved denne vigtige landevej, for selv om San José de Val-
deras ligger flere kilometer borte, ligger det heller ikke langt 
fra vejen). 

Der var mange mennesker i Campamento og Santa M6nica, 
der fra deres altaner så maskinens flugt; men det mærkelig
ste, der skete her, var, at alle påstod, den var steget ned i nær
heden af en bivej i området, der fører til Boadilla del Monte. 
Ejeren af restauranten »La Ponderosa«, eller en, som arbej
dede der, og som jeg talte med i telefonen (tlf. nr. 238.04.03, 
»La Ponderosa«, Boadilla del Monte-vejen), fortalte mig noget 
højst mærkeligt om tilfældet, nemlig at det ser ud til, at man

Illustration 9, Y-3. 
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ge folk er blevet skræmt ved at se en vældig rund maskine lan-
de. 

De viste mig hen til det sted, hvor maskinen ifølge vidnerne 
var landet (mellem kilometersten 2 og 3 på omtalte landevej, 
på en udyrket grund, hvor der er nogle skilte med STATS-
EJENDOM. Grunden skråner lidt, og der er kun en enkelt byg-
ning, der ligger i den øvre ende, og som ikke har vinduer ud 
mod grunden. Resten er stenet og fuld af planter og ukrudt. 

Jeg havde fået at vide, at man havde fundet de firkantede 
spor, fartøjet havde efterladt (meddelelsen stammede fra »La 
Ponderosa«), men jeg ledte en halv time uden at finde noget. 

Jeg havde hastværk, for der stod to arbejdere på vejen og 
holdt udkig med min gøren og laden. 

Jeg gik hen og spurgte dem ud. De sagde, at de ingenting 
havde set den nat, men at en dreng, hvis mor var deres nabo, 
og som strejfede omkring sammen med nogle venner dagen 
efter, at »tallerkenen« (de brugte også den betegnelse) havde 
været der, fandt nogle sølvrør. Og at en eller anden person fra 

Illustration 10, Y-4. 



65 

Santa Monica fandt nogle andre små rør af samme slags på 
den uopdyrkede jord. 

Jeg bad dem være så venlige at vise mig, hvor drengens 
mor boede. Det viste sig, at hun var gift med en murer ved 
navn Antonio Martin Martin. Knægten havde faktisk fundet 
et lille rør, som han viste mig, og som jeg vedlægger et billede 
af. Desværre kom han til at åbne den på en klodset måde, så 
at den ene ende mangler. 

Drengen, som er omkring tolv år gammel, fortalte mig, at 
»flere mænd og børn«, som han ikke kendte, også havde fun
det rør. Han åbnede røret med en tang, uden at hans far vid
ste noget om det. Han siger, der var »vand« indeni, der for
dampede hurtigt. Heldigvis smed han ikke den lille rulle væk, 
der var indeni. 

Ved at bede moderen om tilladelse og give drengen en drik
keskilling opnåede jeg at få dette lille rør, som jeg nu har i min 
varetægt tillige med det stykke plasticagtige folie, der var in-
deni. 

I Santa Monica havde de også hørt om disse små rør (der 
må være fundet flere, og De ved sikkert noget om det). 

Der var også nogle personer, der så genstanden lande i det 
fjerne. En kolonialhandler, Manuel Rivero Ciudad, Calle Se
dano 33, Colonia de Santa Monica, tlf. Madrid 238 17 32, så 
den fra selve Boadilla-vejen, i omkring to kilometers afstand, 
efter hvad man sagde. Eugenia Alonso,* Calle de Campo Flo
rida 4, Colonia de Santa Monica, Madrid, sad på altanen sam
men med sin datter og så skiven lande. Denne kvinde, der er 
meget gammel, kunne ikke fortælle mig andet, end hvad di
verse journalister havde fået ud af hende, nemlig at hun hav
de set »noget ligesom en skive fuld af ild«. 

En ingeniør, señor Ramirez, der sammen med sin kone kør-
te ad Extremadura-vejen i retning mod Madrid, standsede 
vognen, og dermed alle dem, der var bagved, for med forbløf
felse at se maskinen passere i svimlende fart. Det lyder mær
keligt, men denne herre så tre antenner eller strenge med fir-
kantede endestykker komme ud af maskinen (på mine fo
tografier er der ikke sådan noget at se). 

Det er dennes datter, fru Eugenia Arbiol, som interviewes af 
Rafad Farriols. (Se senere i denne bog). 

*  
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Illustration 11. Y-5.  
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I forstadskvarteret Campamento snakkede jeg med to flyve-
officerer. De vidste ikke andet om sagen, end hvad der var ryg-
tedes på gaden; dog hævdede de, at radarmandskabet, der godt 
nok ikke havde bemærket noget usædvanligt signal den aften, 
vidste, at lufthavnens ledelse var gået i gang med en hemmelig 
undersøgelse, som luftfartsministeriet var blevet underrettet 
om. 

Jeg spørger mig selv, hvorfor den offentlige mening ikke er 
blevet underrettet og beroliget af de officielle organer. De, 
señor Lleget, er sikkert sådan stillet, at De nemt kan få adgang 
til luftfartsministeriet og så vidt muligt bekræfte resultaterne 
af den undersøgelse, den pågældende afdeling har foretaget. 
Hvorfor alt det hemmelighedskræmmeri? 

Der var nogle af naboerne, der kunne tænke sig, at maski-
nen var russisk. De støttede sig på, at figuren på undersiden 
lignede et russisk bogstav eller skrifttegn. Jeg synes, det er en 
barnagtig formodning. 

Det eneste sikre er, at en af de andre amatører, der ligesom 
jeg fik fotograferet UFOen, også blev overtalt til at udlevere 
negativerne, og det vil jeg ikke gøre, før det hele er opklaret. 
Dette er alt, hvad jeg kan give Dem, bortset fra de fotografier 
og prøver, jeg sender Dem, señor Lleget. Vi håber blot, at De og 
andre, der har videnskabelig erfaring og autoritet, kulegraver 
en sag, som »nogen« ser ud til at være forhippet på at skjule. 
Jeg for mit vedkommende er ikke rede til at lade mig over-
svømme med endeløse officielle spørgsmål for til sidst at blive 
bedt om at holde mund. (De forstår mig nok). Mig forekommer 
det en smule absurd, at man prøver at fornægte noget, som 
hundreder af Madrid-borgere har overværet. Med de hjertelig-
ste hilsener og i håbet om at komme i forbindelse med Dem, 
når alt dette er overstået. 

 
                                                                           Antonio Pardo, 
                                                                                       Madrid. 
 
På dette stadium er det muligt - og rimeligt - at læseren fat-

ter tvivl. Først og fremmest vedrørende de to foregivne fotogra-
fers identitet. 

Sæt nu det drejede sig om en person! Vi, der har skrevet 
denne bog, har også stillet dette spørgsmål, men der er forskel-
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lige omstændigheder, der tyder på, at det faktisk må have væ-

ret to personer. 
Følgende argumenter har ført os til den overbevisning, at 

der har været to amatørfotografer, som uafhængigt af hinan-
den, med henblik på disse undersøgelser, har bidraget med 
hver sin fotografiserie af den samme UFO, optaget på samme 
dag, time og sted: 

(1) I sit brev af 26. august 1967 slår Antonio Pardo fast, at 
han ikke er villig til at udlevere sine negativer til nogen, selv 
om det måtte blive krævet af ham. 

Derimod leverede den mand, vi kunne kalde den anden fo-
tograf, fem negativer om morgenen den 2. juni 1967 - det vil 
sige to måneder og fireogtyve dage før datoen på Antonio Par-
dos brev. To af de fem negativer, som han overdrog anonymt, 
på en måde, som vi allerede har gjort rede for, blev offentlig-
gjort i aftenavisen »Informaciones« samme dag, få timer efter 
at iagttagelsen havde fundet sted. 

(2) Antonio Pardo siger også i sit brev: »Da jeg drejede hove-
det et øjeblik, så jeg længere henne en mand, der rettede sit 
kamera opad, og det faldt mig ind at gøre det samme. Sådan, 
at at der blev tid til at tage ni billeder (hvoraf jeg ødelagde to. - 
Det første, fordi jeg idiotisk nok i mit hastværk glemte noget så 
elementært som at tage objektivdækslet af)« ... »Jeg sender 
Dem to af de ikke særlig gode forstørrelser, vi lavede den aften. 
Jeg har beholdt syv lignende negativer. Disse to billeder er de 
skarpeste; de andre er undereksponerede, da jeg har blændet 
for meget ned«. 

Efter en tankegang modsat Pardos skaffede den anden foto-
graf Antonio San Antonio fem negativer, som er rigtigt ekspo-
neret, omend dårligt fremkaldt, og dertil kommer, at de ikke 
svarer til dem, som de billeder, der blev sendt til Marius 
Lleget, er forstørret efter. Nøjere betegnet er tre af de fem 
fremsendte negativer perfekte. 

(3) Antonio Pardo siger ordret i sit brev: »Det forekom mig, 
at jeg på oversiden så noget, der skinnede, som om det var for-
sølvet eller af glas. (Blandt de syv fotografier, jeg har, er der 
kun et der viser oversiden, og det giver ikke noget klart ind-
tryk af den, ikke engang i stærk forstørrelse; og et vidne, der 
også hævdede at have set oversiden, forekom mig heller ikke 
ret overbevist)«. 
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Men lad os gå videre. 
Det fremgår af hans ræsonnement, at han kun har set et 

fotografi, hvor UFOens overside ses; et af de to billeder, han 
sendte os, var netop en forstørrelse af dette. På et af de to bille-
der af A. Pardo, der gengives i bogen, ses dette træk ret klart. 
(Ill. 6-X-2). 

Denne kendsgerning passer heller ikke med hypotesen om, 
at der kun har været tale om en fotograf. Den omstændighed, 
at der i serien på fem negativer, leveret af den anden fotograf, 
netop er to, hvor UFOens skinnende lyse kuppel ses klart, tje-
ner til at støtte den overbevisning, at det faktisk drejer sig om 
to indbyrdes uafhængige indstillinger. Dertil kommer, at intet 
af disse to billeder stemmer med det, A. Pardo sendte, da der 
jo derved ville være tre, der viste den lyse kuppel. 

(4) A. Pardo hævder, at han, skønt han havde stået de første 
minutter og iagttaget UFOen uden at huske, at han havde sit 
eget fotografiapparat med, alligevel fik tid til at tage ni bille-
der med sit kamera. Det må antages, at disse skud danner en 
ubrudt serie, eftersom det ikke er sandsynligt, at der blev foto-
graferet andre motiver ind imellem. 

Hvad angår den anden fotograf, så var de fem negativer, 
han leverede, nummererede 12, 19, 21, 23 og 24; det er de ind-
kopierede kantnumre, som al råfilm får ved fabrikationen. 
Hvoraf det kan sluttes, at den anden fotograf har taget yderli-
gere otte billeder mellem nr. 12 og nr. 24, og det er netop dem, 
der mangler ifølge den fortløbende nummerering. Yderligere 
kan man tænke sig, at han kan have taget flere billeder, både 
før 12 og efter 24. 

De negativfilm i standardformatet 24 x 36 mm, der fås i 
handelen, er til 20 eller 36 optagelser og har fortløbende kant-
numre hele vejen. 

Det er indlysende, at der i nærværende tilfælde er brugt en 
rulle på 36 billeder, eftersom et af de negativer, vi har, er num-
mer 24. Det kan følgelig ikke udelukkes, at der er taget flere 
billeder efter nr. 24. 

Af alt dette kan vi slutte, at den anden fotograf tog mindst 
otte billeder udover dem, vi har. Denne objektive slutning 
stemmer absolut ikke med A. Pardos påstand om, at han tog ni 
billeder i alt. Lad os antage, at UFOen var fuldt synligt i cirka 
tolv minutter; det er tid nok til uden større hastværk at tage 
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en serie på 36 fotografier, svarende til en kameraladning. Det 
er muligt - og vi synes i øvrigt, det er logisk - at den anden foto-
graf sendte fem af sine negativer netop til Antonio San Anto-
nio, redaktør ved bladet »Informaciones« og specialist i UFO-
spørgsmål, og selv beholdt mindst otte negativer. Det havde 
ikke forekommet rimeligt, at han havde skilt sig af med hele 
serien, der for ham måtte være vidnesbyrd om en mindeværdig 
eftermiddag i San Jose de Valderas. Det er værd at lægge mær-
ke til, at han fremkaldte filmen samme nat - ganske vist ikke 
særlig omhyggeligt, men det fortæller om hans interesse for at 
få resultatet at se, og desuden om hans ønske om hurtigst mu-
ligt at få dem offentliggjort i pressen. Han viste derved, hvor 
optaget han var af sagen, og det er derfor vanskeligt at tænke 
sig, at han skulle skille sig af med hele dette bevismateriale. 

Det, der her er fremlagt, synes at forklare de to fotografers 
forskellige adfærd med hensyn til de billeder, hver af dem har 
taget. 

(5) A. Pardos to eneste fotografier er taget fra et og samme 
punkt i terrænet; fotografen har absolut ikke bevæget sig. Bille-
derne er identiske, hvad landskabet angår; kun UFOen ses i 
forskellige positioner. 

Derimod er den anden fotografs billeder taget fra to forskel-
lige steder. Denne fotograf har flyttet sig, omend ikke særlig 
meget. 

(6) Antonio Pardo besluttede sig ikke til at bruge sit kame-
ra, før... »Da jeg drejede hovedet et øjeblik, så jeg længere hen-
ne en mand, der rettede sit kamera opad, og det faldt mig ind 
at gøre det samme«. Denne enkelthed viser os, at den mand, 
der stod nærmest. var i færd med at fotografere UFOen. 

Efter vore undersøgelser af stedets topografi og et sammen-
lignende studium af de to fotografers billedserier har vi kunnet 
fastslå, at de ikke har stået langt fra hinanden. Det kunne tæn-
kes, at den anden fotograf netop var den mand, Pardo talte om. 
I øvrigt er den anden fotograf gået lidt omkring med sit kame-
ra, og et af hans billeder er tilfældigvis skudt fra samme vinkel 
som de to af Pardos, vi kender. Den anden fotograf har altså på 
sin korte vandring passeret det sted, hvor Pardo stod eller lige 
havde stået. 

Netop på grund af denne tilfældige omstændighed har vi set 
os moralsk forpligtede til at undersøge disse sager til bunds, 
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idet vi gerne vil gøre det helt klart, at der faktisk har været to 
indbyrdes uafhængige fotografer. 

Vi er overbevist om, at der er flere end to personer, der har 
fotograferet UFOen, og det bekræfter Pardo jo også i sit brev 
(»... en af de andre amatører, der ligesom jeg fik fotograferet 
UFOen...«). Sandsynligvis har alle de, der havde kamera med, 
gjort brug af det. UFOen var der i tolv minutter, hvilket gav 
enhver tilstedeværende amatørfotograf rigelig tid til at tage 
billeder. Desværre har vi indtil udgivelsen af denne bog ikke 
fået nys om nogen »tredje fotograf«, selv om vi er dybt overbe-
viste om, at han findes. 

(7) Vi læser også i Pardos brev: 
»Jeg har for Deres skyld taget to billeder, som jeg vedlægger 

i negativ. Jeg har ikke haft tid til at forstørre dem, men negati-
verne viser...«. 

Det var en god ide af Pardo at sende disse to negativer, som 
han sikkert selv har taget i sit hjem. På billederne, der er gen-
givet her i bogen, ses et metalrør og nogle strimler af et pla-
stisk materiale. (Ill. 12 og 13). 

Ifølge brevet er Pardos kamera et »Paxette« med objektiv 
1:2,8. Vi har undersøgt disse to negativer meget omhyggeligt 
og sammenlignet dem med de fem, der stammer fra den anden 
fotograf. 

Efter denne indgående sammenligning har vi kunnet drage 
den slutning, at de to serier er taget med forskellige kamera-
er. 

På Antonio Pardos negativer er afskæringen, der svarer til 
kameraets billedvindue, praktisk taget fejlfri, med lige kanter 
og skarpe hjørner. 

De fem billeder, der stammer fra den anden fotograf, dan-
ner ganske vist ikke nogen ubrudt serie, men deres placering 
på filmstrimlen er den samme. Når man holder negativet rig-
tigt, d.v.s. betragter det fra blanksiden, ser man tydeligt, at 
det højre hjørne foroven er lidt afrundet, og at der er nogle små 
uregelmæssigheder på den højre billedkant. Disse fejl ses let i 
forstørrelsesapparatet; de kommer af en uvæsentlig defekt ved 
billedvinduet, der bestemmer afskæringen - en fejl, der er helt 
uden praktisk betydning, men som i denne forbindelse er 
yderst interessant, idet den beviser, at de to serier er taget 
med forskellige apparater. 
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Det er ikke let at forestille sig, at Antonio Pardo skulle have 
forskellige kameraer i samme format (24 x 36). Når det, som det 
ser ud til, drejer sig om en amatørfotograf, ville det være natur-
ligt at antage, at et eventuelt ekstraapparat var af et andet for-
mat eller en anden type (for eksempel et Rolleiflex 6 x 6), idet 
man ikke har megen fornøjelse af to kameraer af samme type. 

Så her er et andet logisk argument, der bekræfter vor tro på, 
at der virkelig var to fotografer, som naturligt nok havde for-
skellige kameraer. 

(8) Vi mener, det i denne forbindelse må være interessant at 
gengive en samtale, som Farriols' fætter Jesus Ocejo havde i 
sit hjem i Madrid med Antonio San Antonio, der den dag hav-
de vist os den venlighed at vise os negativerne, som han efter 
speciel aftale udleverede til Ocejo. 

Over et glas whisky fortæller Antonio San Antonio Jesus 
Ocejo om de erfaringer, han har haft som fagmand vedrørende 
UFO-sagen. San Antonio er af den opfattelse, at disse sjældne 
negativer er kommet ham i hænde netop på grund af den posi-
tive behandling, han plejer at give den slags emner som billed-
redaktør af Madrid-bladet »Informaciones«. 

San Antonio siger: 
- Engang fotograferede jeg noget, der lignede en stjerne el-

ler en komet på himlen, det var i nærheden af Galapagar, på 
vejen til El Escorial. Så lavede jeg det om Aluche, og det var 
tilsyneladende som en slags belønning, fordi jeg var interesse-
ret i disse sager, som jeg har gjort mig mine tanker om, ganske 
vist med forbehold - men det ser altså ud til, at de ringede til 
mig for at give mig helt friske nyheder, og for at jeg skulle tage 
mig af denne sag. Og det var altså grunden. De ringede til mig; 
der blev sagt: »Kom, der er en mand, der vil tale med Dem i 
telefonen«. Og så sagde han: 

- Er De den San Antonio, der har skrevet det om Aluche og 
dette her med de »flyvende tallerkener«? 

- Ja, ja, svarede jeg. 
- Hvis De vil skrive om det, så har jeg en »flyvende taller-

ken«; hvis De vil have fotografierne, så kan De få dem af mig. 
Så sagde jeg til ham: 
- O.k., men vent lige lidt, jeg vil gerne snakke med Dem; lad 

os blive enige om, at De giver mig billederne, og så snakker vi 
sammen. 
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- Nej, mig skal De ikke snakke med. Jeg skal sige Dem et 
sted, hvor De kan hente billederne, og så kan De gøre med 
dem, hvad De vil. 

- Jamen, vi kan vel mødes? sagde jeg. 
- En ting til: Jeg kommer ikke engang med billederne. Jeg 

har givet min svoger det hele. Det er ham, der går derhen med 
det, og der kan de hente dem, - sagde den ukendte til sidst. 

- Jeg husker, det var i General Ricardos-gade, siger San 
Antonio, - det er den, der går til Carabanchel. Før man kom-
mer til det sted, hvor vejen til Vista Alegre-arenaen drejer af, 
er der en fotobutik oppe til højre. Der sælges fjernsynsappara-
ter og kameraer, det er en forretning, hvor de alle har den 
slags sager, den er mægtig stor. Jeg gik ind - fortsætter San 
Antonio - og talte med en ekspeditrice. Jeg sagde: 

- Hør her, frøken ... jeg kommer fra »Informaciones«... 
- Ja, jeg har noget til Dem her. 
Hun gav mig en lille kuvert med negativerne. Så sagde jeg:  
- Nej, nej... det var nogle aftryk... 
Så sagde hun... dette her kan jeg altså ikke rigtig huske, det 

den kvinde sagde - »jeg fik besked om, at hvis De kom, skulle 
jeg give Dem dette her. Og hvis De ikke kom, skulle der laves 
nogle aftryk...« - Det var noget i den retning, hun sagde. 

Senere ringede han til mig på bladet. 
- Har De fået dem? spurgte den ukendte fotograf. 
- Ja, vi sætter dem på i eftermiddag. Men hør ... hallo! Vi vil 

gerne tale med Dem! - Det var min kollega Alfaro, der blande-
de sig i samtalen. 

- De kan ikke komme til at tale med mig, for jeg er på konto-
ret, og hjemme har jeg ballade nok med mine forældre på grund 
af disse ting - og med min forlovede også, og jeg bryder mig ikke 
om at være til grin for nogen. For sådan er det nemlig - fortsat-
te fotografen - jeg var sammen med min forlovede og var ved at 
tage nogle billeder af hende, og så viste denne maskine sig. Jeg 
har taget dem, men jeg giver dem til Dem. Jeg tror nemlig på 
disse ting, og jeg vil gerne have, at De offentliggør det, men jeg 
vil ikke have, at De fortæller, hvem eller hvordan jeg er. 

- Hør, hallo! - men han havde lagt røret på, siger San Anto-
nio. 

De skal bare fortælle det, som det var. De vil se den person, 
der har set tingen. Det er ikke fordi de tror eller ikke tror, men 
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når De nu har set den og fotograferet den, ikke? Snakke med 
Dem uden at gøre Dem spor fortræd. 

Han svarede: 
- Jeg giver Dem dette her, for at De kan gøre, hvad De har 

lyst til. Få det ud af det, De vil, men lad mig være i fred. 
Jeg har aldrig fået mere at vide om ham. 
Så bagefter - det var det sidste, der var i den sag - det var 

en politimand ... jeg ved, det var en politimand, for han havde 
nemlig sit skilt, og jeg snakkede med ham, og så sagde han: 
»Hør her, jeg er kommet for at kikke på denne sag«. Så tog han 
skiltet frem ... »vi er meget interesserede ...« - hvad var det, 
han sagde? Han hørte til ... jeg ved ikke, hvad det var for en 
afdeling, han sagde. 

- Vi vil gerne vide, hvem der har taget disse billeder. 
- Jamen det, De gerne vil vide, det ville jeg også gerne vide, 

sagde San Antonio. - Jeg har ikke andet at gøre med denne 
sag, end at jeg er en slags mellemmand, som er dumpet ind i 
sagen, og for resten synes jeg, at det mærkeligste ved det hele 
er, at der ikke er nogen myndigheder, der har taget affære ... 
jeg tænker ikke så meget på videnskabsmænd som på magt-
grupper, der interesserer sig for den slags sager; selve Penta-
gon ... 

- Pentagon har haft kommissioner, der har haft med disse 
ting at gøre, oplyser Jesus Ocejo i samtalens løb. 

- Nej, jeg mener med dette specielle tilfælde. Det kræver et 
studium, et dybtgående studium. For der kom en herre fra 
Barcelona og viste mig nogle billeder fra NASA, men ikke af 
dette her ... det var nogle ... en slags »cigarer«. 

Så bemærker Jesus Ocejo: 
- Det, jeg synes er mærkeligt, er, at en mand, der støder på 

en »flyvende tallerken«, tilfældigvis har sit fotografiapparat 
med ... selv om det naturligvis let kan ske, for en amatør plejer 
jo at have sit apparat med ... men det er da alligevel et sam-
mentræf, ikke? Han fotograferer, og næste morgen ringer han 
og tilbyder Dem billederne. 

- Fyren havde oven i købet fremkaldt rullen. 
- Ja, han havde fremkaldt den. 
- Hvad han ikke behøvede, var at lave aftryk, mener San 

Antonio. - Jeg skal sige Dem noget: Billederne er forholdsvis 
godt taget, de er dårligt fremkaldt, men godt taget. Det vil sige, 
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filmen kunne være blevet fremkaldt med en finkornsfremkal-
der. For at den ikke skulle være blevet for grovkornet. Men hvis 
manden er professionel, må han være idiot. For dette her kan 
lige så godt give en masse penge som ingen - i hvert fald ville 
det give publicity. Selv om pengene ikke interesserer ham, 
skulle man da tro, at han gerne ville have publicity, for han er 
den første fotograf, der har taget en af disse ting. (San Antonio 
kender ikke noget til A. Pardos serie). Dette her er noget, som 
jeg ikke kan sige noget bestemt om, jeg er jo bare en mellem-
mand. Men ... professionel tror jeg ikke, han er. For en professi-
onel ville prøve at få noget ud af det. 

- Nå, men kære San Antonio, hvis De kommer frem i en bog, 
og den kommer ud på forskellige sprog og i Latinamerika, så er 
det da propaganda for Dem. 

- Ja, ja, men det betyder ingenting for mig. Jeg har jo ikke 
den mindste andel i denne sag, jeg har haft det held at modtage 
dette her, ikke andet, det er det hele. Bortset fra, at jeg tror på 
disse ting, tror jeg også på beboede verdener og supercivilisatio-
ner i andre galakser. For øvrigt har jeg dette her, det er forsi-
den af »lnformaciones« fra engang i 1955-56, nogle fine fotogra-
fier af et lysglimt på himlen, der lige så godt kunne være en 
»flyvende tallerken« som en asteroide, men den er der, ikke? 
Dette her har jeg offentliggjort i Frankrig, Belgien, Holland, 
Tyskland, jeg har offentliggjort det i alle verdens lande. Så får 
jeg senere det fra Aluche, og så har jeg denne uro i mig, en 
trang til at vide noget om det og løse denne gåde, dette her, som 
skeptikerne ikke tror på, men der er da ingen tvivl om, at der 
er en kerne af sandhed i hele denne sag. 

- Ja, for denne f1yvende tallerken, bemærker Ocejo, - den så 
man jo lande, og straks efter fløj den igen. 

- Der har været mange nysgerrige, der har villet se billeder-
ne. Personligt, og bagefter pr. brev for at bede om dem. Hvis jeg 
havde villet organisere salget af dem... der har været mange 
interesserede. 

- Der er en større eller mindre gruppe i Madrid, som er inte-
resseret i dette her. Så er der også en fransk gruppe, vi ved om, 
og der er andre... 

- Ja, ja, jeg har fået mange breve fra Frankrig om at sende 
eksemplarer af avisen og billederne. De forstår jo nok, at det 
kan jeg ikke... men altså, jeg har fået mange forespørgsler. 
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(9) Det sidste argument, der fremgår af telefonsamtalen 
mellem San Antonio og den unavngivne fotograf, går ud på, at 
han er ung, bor hos sine forældre og er forlovet med en pige, 
som han var sammen med den aften i San Jose de Valderas i 
nærheden af slottet.* 

Antonio Pardo siger derimod, at han er gift. Hans kone og 
datter var med ham, og han har en søn, der ikke var med ved 
den lejlighed. De plejer at tage til San Jose de Valderas, fordi 
der i dette kvarter bor en søster til hans kone, som de er lidt 
sammen med. 

Det ville ikke være rimeligt at antage, at hele denne enkle, 
men detaljerede historie skulle være det pure opspind, idet 
man jo også må tage i betragtning, at Pardo ikke er blevet 
tvunget til at meddele sig. Han skrev frivilligt til Márius 
Lleget og talte med ham i telefonen - fra Madrid til Barcelona - 
to gange, idet han begrænsede sig til en detaljeret redegørelse 
for de erindringer, han havde bevaret om hændelsen den l. ju-
ni. 

(10) Ved at sammenfatte alle disse træk er vi nået til den 
slutning, at der faktisk har været to forskellige amatørfotogra-
fer, som ikke engang lærte hinanden at kende den dag, det 
skete - skønt de den mindeværdige aften stod i nærheden af 
hinanden og var vidner til den samme hændelse. 

Desværre skjuler begge fotografer deres identitet. Denne 
holdning forbavser os dog på ingen måde, da den er karakteri-
stisk for de fleste mennesker, der første gang ser en UFO. Selv 
om der havde været tale om en amatørfotograf, der havde ka-
mufleret sig under to forskellige fremstillinger, forbliver San 
Jose de Valderas-UFOen et af de mest perfekte tilfælde, der er 
registreret. Da der imidlertid, som det synes, er tale om to for-
skellige personer, må tilfældet betegnes som enestående, for vi 
har ikke hørt om andre tilfælde, hvor mere end en person har 
taget billeder, eller billedserier, af det samme UFO. Alene den-
ne omstændighed udelukker muligheden for, at fotografierne 
skulle være forfalskede. 

 
 
 

Slottet er nu beboet af nonner af ordenen »Amor de Dios«, der 
underviser i en skole for mindre børn. 

* 
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7. KAPITEL 
 

Vidnerne fra San Jose de Valderas udtaler sig. 
I april 1968 foretog vi en kort rejse til Madrid, hvor vi mød-

te en lille gruppe, der undersøger UFO-problemet - en af dem 
var señor Jordán. Under mødet skete der noget, der gjorde et 
stærkt indtryk - i det mindste på os. 

Vi kendte señor Jordán som en mand, der med ægte interes-
se undersøgte San Jose de Valderas-tilfældet. Vi vidste også, at 
der var en vis señor Jordán, som i februar 1966 havde det ene-
stående held at blive vidne til Aluche-landingen, og hvis udta-
lelser er gengivet i kapitlet om dette tilfælde. Selvfølgelig kun-
ne navneligheden have sat os på sporet, men vi blev faktisk 
ikke klar over identiteten, før Jordan selv gjorde os opmærk-
somme på den. 

Vi lagde mærke til, at Jordán selv i begyndelsen ikke var 
særlig interesseret i at afsløre sin identitet som hovedvidne fra 
Aluche. Men nu lader vi ham selv fortælle om begivenhederne, 
der i høj grad retfærdiggør hans holdning. 

- Hvorfor har De ikke villet give Dem til kende i al den tid? 
- En journalist fra »Informaciones« havde antydet, at der var 

en gruppe i Madrid, der syslede med ufologi. Jeg var så optaget 
af den hændelse, jeg havde været vidne til, at jeg begyndte at gå 
til denne gruppes møder - temmelig mistroisk, må jeg retfærdig-
vis indrømme. Jeg forholdt mig meget reserveret og tvivlende. 
Min tvivl støttedes på årsager af professionel art, men den be-
gyndte at slå revner. Tvivlen forsvandt, da nogle medlemmer af 
gruppen fik meddelelse om, at den anden »flyvende tallerken«, 
der ville blive set i hovedstaden - nemlig ved San José de Valde-
ras - ville komme til Madrid i tidsrummet mellem 30. maj og 3. 
juni. Så ændrede jeg fuldstændig holdning og begyndte at blive 
interesseret.* Da jeg var meget optaget af den første begiven-
hed, begyndte jeg at sammenstille de to tilfælde. Jeg har et brev 
fra señor Ribera; De husker nok, De skrev til mig. 

- Det husker jeg, svarede Antonio Ribera. - Jeg skrev til 
Dem, så snart jeg havde fået Deres adresse. Jeg er meget glad 
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over, at jeg i dag har fået lejlighed til at lære Dem personlig at 
kende og at kunne tale med Dem, señor Jordán, om Deres vi-
den vedrørende de to tilfælde, der ligner hinanden så meget og 
på en måde er komplementære. 

- Min holdning til denne begivenhed, fortsætter Jordán - 
han taler om Aluche - har naturligvis været præget af fortielse, 
tvivl og især intellektuel tilbageholdenhed. Da jeg blev vidne 
til denne hændelse, talte jeg ikke engang med min kone; jeg 
vovede heller ikke at diskutere den med mine arbejdskamme-
rater. Og det var med rette. 

Og han fortsætter: 
- Pressen forvanskede mine udtalelser, og det gjorde mig 

endnu mere utryg. Jeg ved nøjagtigt, hvilken stemning der er 
opstået omkring de »f1yvende tallerkener«, og derfor har jeg 
holdt mine meninger for mig selv. 

- Men jeg var altså som sagt vidne til »landingen« ved 
Aluche. De kender utvivlsomt alle det brev, der er gengivet i 
Antonio Riberas bog,** og som jeg skrev til Eugenio Danyans. 
Af grunde, som jeg har gjort rede [or, har jeg foretrukket at tie. 
Nu fortæller jeg det til Dem, fordi det til syvende og sidst fore-
kommer mig unyttigt at skjule det længere. Jeg tror, at begi-
venhederne på dette stadium, der på en måde hænger sammen, 
har bekræftet min fremstilling. Efter den anden berømte begi-
venhed ved San Jose de Valderas er der desuden dukket en 
række vidnesbyrd op, som jeg har bestræbt mig for at samle, og 
som har en særlig værdi for mig, fordi de den dag i morgen kan 
bevise, at min iagttagelse ikke var en hallucination. Jeg fortæl-

Yderligere bragte dagbladet »Informacion« i Alicante den 20. maj 
1967 en notits om, at der ville komme et rumskib til Jorden inden 
månedens udgang. Det ville komme til Spanien, nøjere betegnet 
Madrid, ligesom det fra Aluche. Denne nyhed blev meddelt af en 
professor Sesma, der synes at have fået den direkte fra de besø-
gende fra rummet. 
NB: Vi ved besked om meddelelser, af højst mærkelig oprindelse, 
til en lille international forening, og vi studerer sagen med stor 
omhu og objektivitet. Det er imidlertid et andet emne, som vi skal 
komme nærmere ind på ved en senere lejlighed. Vi håber også at 
komme i besiddelse af flere oplysninger om sagen. 
Brevet er gengivet i denne bog. i kapitel 4: Aluche-landingen. 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** 
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ler Dem dette, fordi jeg - måske som følge af en slags faglig mil-
jøskade - ved den lejlighed oplevede noget, der sker for mange 
nybagte læger. De er ofte yderst nøjeregnende i deres bedøm-
melse af visse symptomer og tilskriver dem de særeste sygdom-
me - med det resultat, at de ofte går rundt og tror, de er syge. 
Det var noget i den retning, der skete for mig ved »det berømte 
tilfælde«, det ved Aluche. Jeg tænkte: Mon det den aften havde 
været en hallucination? Jeg var så usikker, at jeg i begyndelsen 
foretrak ikke at omtale min frygt over for min kone. 

Jordán - en ung, slank, intelligent og begejstret mand, der 
taler i en tone, hvis alvor er hævet over al tvivl - fortsætter ef-
ter en kort pause: 

- Jeg var kort sagt meget mistroisk over for dette. Jeg sagde 
ikke noget hjemme den aften; jeg var ret urolig, men næste 
morgen, da nyheden var ved at komme frem i pressen, gik det 
op for mig, at jeg havde begået en fejl ved at overlade mit visit-
kort til ejerinden af gården »El Relajal«, for derved blev jeg 
udsat for offentlighed og for journalisternes belejring - omtalte 
dame havde givet dem mit kort med min adresse - hvilket jeg 
for enhver pris havde villet undgå. 

- I omtalte brev har jeg allerede givet en detaljeret fremstil-
ling af sagen, og den skal jeg ikke gentage nu. Jeg vil bare give 
Dem en lille beskrivelse af egnen, hvis De vil give mig et styk-
ke papir. Aluche er en metrostation, en af disse moderne kolo-
nier af boligkaserner, der skyder op som paddehatte i Madrids 
omegn. 

(Aluche er i grove træk begrænset af Extremadura-vejen, 
der fører til Carabanchel, den gamle flyveplads »Cuatro Vien-
tos«, som næsten ikke bruges mere, og en landsby, der hedder 
Casilda de Bustos). 

Så fortæller José Luis Jordán igen, hvad han så den dag ef-
ter mørkets frembrud, og som han først antog for en helikop-
ter. Men han tilføjer nogle meget interessante detaljer om ma-
skinens farveændringer. Den landede som bekendt et øjeblik, 
og før den gjorde det, slog dens hvide farve om til gult og deref-
ter til orange. Da den steg til vejrs, gentog farveændringen sig 
i modsat rækkefølge, altså hen imod det hvide, og straks efter - 
nærmest lige før den var blevet gul - »slukkedes den« eller det 
forekom Jordán, at den slukkedes. Det vil sige, at da den var 
nået op i en vis højde, forsvandt den pludselig.* 
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Kunne der være tale om et optisk bedrag, fremkaldt af den 
lynhurtige acceleration? Denne »slukning« fandt sted, da 
UFOen tilsyneladende var på størrelse med et bilrat. 

En anden meget interessant detalje, som señor Jordán kom 
frem med under dette møde, og som knyttede sig til Aluche-
tilfældet, var følgende: Straks efter, at skiven var steget til 
vejrs, gik han, stærkt berørt - hans ben rystede, efter hvad han 
selv tilstod - hen for at spørge det unge par, der sad i Renault'-
en. De to unge blev temmelig forfærdede ved at se ham, troede 
sikkert, han var tosset, og sagde, de ingenting havde set. Så 
var det, Jordán besluttede at gå hen til gården »El Relajal«, der 
lå i nærheden. På vej dertil så han de to mekanikere, der ifølge 
andre vidner var klædt i hvid overall; det så ud til, at de stod 
og ordnede noget ved en bil. Da han spurgte damen, der kom 
ud og åbnede på »El Relajal«, om hun havde set noget, svarede 
hun, at hverken hun eller hendes mand havde lagt mærke til 
noget usædvanligt, og hun tilføjede: »Lad os se, om det, der er 
sket med fjernsynet, skulle have forbindelse med dette her, for 
der har længe været nogle irriterende forstyrrelser«. 

Senere fik han at vide, at der også var en flok soldater, der 
havde overværet UFOen landing og start, og som havde disku-
teret sagen længe den nat i en bar i nabolaget. Man må huske, 
at der er en kaserne i nærheden, og området hører ind under 
militæret. 

Beretningen sluttede med denne overraskende erklæring: 
- Der er en mærkelig ting... sagen blev endnu mere interes-

sant, da jeg besøgte en af de damer, der så den flyvende taller-
ken i San Jose de Valderas, for denne dame fortalte mig også 
om en f1yveofficer. der havde besøgt hende. Og så kom jeg 
straks i tanker om ham, der havde spurgt mig, og så sagde jeg 
til mig selv: »Kan det være den samme?« Så har jeg prøvet at 
komme i tanker om mandens navn, for jeg tænkte mig, det 

Se tillæg 2. 
NB: Disse udtalelser er indføjet i kapitlet om Aluche; det interes-
sante ved dem er, at vi fik dem på båndet direkte fra Jordán den 
dag, vi lærte ham »officielt« at kende som det enestående vidne fra 
Aluche. Fra denne dag sluttede vi et varmt venskab, og han hjalp 
os storartet med undersøgelsen af denne sag. 

* 
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kunne være rart at finde ud af, at det var den samme. Men De 
må undskylde mig, jeg er nødt til at gemme denne sag, indtil 
jeg for egen regning har gjort nogle flere undersøgelser. 

Hvem kunne denne ukendte flyveofficer være, som er set 
ved to lejligheder i forbindelse med tilfældene ved Aluche og 
San Jose de Valderas? Det ser ikke ud til, at de undersøgelser, 
Jordán har foretaget i luftfartsministeriet, har ført til noget 
positivt. Mon det virkelig var en officer fra f1yvevåbnet, eller 
måske en person, der brugte en af flyvevåbnets uniformer for 
lettere at kunne komme i kontakt med dem, der var vidner til 
begivenheden? Og hvis vi godtager denne hypotese, hvem kun-
ne den falske officer så være? Her har fantasien frit slag. Lad 
os blot huske på. at NICAP i Amerika gentagne gange har ad-
varet vidnerne til dette og andre lignende tilfælde mod eventu-
elle falske repræsentanter for luftvåbnet og oven i købet den 
hemmelige tjeneste, folk, der tilmed i flere tilfælde har kunnet 
legitimere sig - men med falske papirer. Mon den omtalte fly-
veofficer hørte til denne kategori af »observatører«? Tvivlen vil 
bestå, indtil det lykkes os at finde ud af, hvem manden er. 

Jordán havde en række samtaler med øjenvidner til San Jo-
sé de Valderas-tilfældet. Vi refererer her et interview med en 
kvinde, der bor i kvarteret. 

Også denne samtale er optaget på bånd. 
Efter at have fundet ud af, at damen havde været øjenvidne 

til UFOens flugt over egnen, rettede han følgende spørgsmål til 
hende: 

- Nå, lad os nu se ... jeg ville gerne have Dem til at fortælle 
mig, hvor De var, da dette skete. Hvor var De i det øjeblik? 

- Vi solede os - min mand, mine børn og jeg, svarede kvin-
den, - derovre ... ved San José de Valderas-slottet ... jeg ved 
ikke, om De er klar over, hvor det er. 

- Jo, jo. 
- Så sagde min ældste dreng: »Se, mor, se det der«. Vi blev 

helt forvirrede, da vi så det. 
- Hvad var det, drengen så? spurgte Jordán. - Og hvad så De 

selv, da de kikkede samme vej? 
Kvinden gjorde en vag håndbevægelse. 
- Jeg ved ikke, om De kan forstå denne sammenligning, sag-

de hun. - Den var som en rund kasserolle, eller som en ost, og 
vi så den bevæge sig fra den ene side til den anden, den flyttede 
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sig i luften, og da vi kikkede på den, så vi ganske tydeligt lige-
som et sort kryds i en firkant ... Måske var det ikke et rigtigt 
kryds, men det var noget sort ... og tydeligt. 

- Lad os se, om De kan huske, hvad dato det var, De så det 
fartøj. 

- Det kan jeg ikke rigtig huske, svarede kvinden. - Det kun-
ne være den sidste dag i maj, eller en af de sidste dage, sådan 
cirka ... 

- Kan De huske, hvad farve den maskine havde? Ved De. 
om den skinnede, om den var grøn eller blålig? Hvad husker 
De i det hele taget? 

Kvinden spekulerede et værøjeblik. 
- Jo, nu skal De høre ... den var gul, så skiftede den til rødt, 

og da den havde et rød, blev den orangefarvet, en meget stærk 
farve, og da det var ved at blive mørkt, så lyste den stærkt. 
Den var - hvad skal jeg sige - som en lysreklame, så stærkt ly-
ste den, men man kunne godt se den sorte figur, den havde på 
undersiden. Og så var der også en nabokone, der var på sol-
skinstur med sin svigermor, hun så den, og det var der mange 
andre, der gjorde, for alle vi, der gik og solede os herude, vi så 
den a1lesammen. 

- Nu vil jeg spørge Dem om noget, som De måske vil blive 
fornærmet over, når jeg udtrykker det sådan: De tror ikke, det 
kunne være et synsbedrag, en hallucination? Det betyder på 
ingen måde, at et vidne er tosset, men som De ved, kan man 
somme tider på grund af særlige forhold i omgivelserne, et let 
ildebefindende eller af andre grunde, der ikke kommer sagen 
ved, se ting, der ikke eksisterer, eller forveksle en hvilken som 
helst ting, selv en ballon, med en »flyvende tallerken« eller et 
mærkeligt fartøj. Tror De ikke, det kunne være noget af den 
slags, at det kort sagt kunne være et sansebedrag? 

- Jeg kunne tage fejl, svarede kvinden meget alvorligt, - 
men alle de andre, der så den, kan ikke have taget fejl, tror De 
vel? 

- Sikkert ikke. 
- Måske kunne jeg, men bestemt ikke de andre, og vi var 

mange, der så den. 
- Så er der noget andet. De læste aviserne dagen efter, ikke? 

Desuden må De have hørt en masse udtalelser og rygter om 
sagen, og De ved nok, at folk i den slags sager plejer at over-
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drive og forvanske tingene lidt, men altså ... bortset fra, hvad 
De så, så har De sikkert hørt de rygter, der går på markedet, i 
butikkerne og mellem naboerne. Hvad har De hørt? 

- Man ved jo, der bliver snakket meget om den slags ting. 
Hver har sit at fortælle. Der er nogen, der siger, det var en ma-
skine fra Mars, andre siger, den var amerikansk; der er også 
dem, der siger, det var en meteorsten, og nogle tier stille, de 
vil ikke ud med sproget og heller ikke svare, når man spørger 
dem, de siger bare, de vil ikke have ballade, de vil være i fred. 
Så der er noget for enhver smag. 

- Det er klart. 
- Men jeg tror en ting: Dette - hvad det nu ellers var for no-

get - faldt ned nær ved Madrid. Det står i alle aviserne. 
- Det ved jeg, men hvis maskinen var faldet ned, så ville 

resterne være blevet fundet, for når et fartøj falder ned, så er 
det da logisk, at folk finder ulykkesstedet, og så må vragrester-
ne da i det mindste blive opdaget - tror De ikke? 

Dette logiske argument gav kvinden op over for. Hun svare-
de blot:  

- Jeg går da ud fra, de fandt dem ... hvis de virkelig så, hvor 
de faldt ... 

- Tak, fordi De var så venlig at svare på mine spørgsmål, 
sagde Jordán og afbrød mikrofonen, som han havde holdt frem 
foran kvindens mund. Vor utrættelige ven Jordan optog også et 
interview med en ingeniør, der så UFOen i flugt, da han kørte 
hurtigt forbi på Extremadura-vejen. Denne ingeniørs vidnes-
byrd er interessant på grund af hans tekniske forudsætninger. 
Som tilfældet var med kvinden, der blev interviewet før, og 
som søger sammenligninger fra hjemmet »en kasserolle« - el-
ler fra religionen - »et kors i en firkant« - for at beskrive gen-
standen og figuren på dens underside - således bruger ingeniø-

ren, som vi vil se, i kraft af sin uddannelse symboler af tekno-
logisk karakter. Alt dette bidrager kun til at bekræfte vidner-
nes sandfærdighed. 

 

Ingeniørens vidneforklaring 
Det i teknisk henseende bedst kvalificerede vidne, vi har til 

San Jose de Valderas-tilfældet, er den omtalte maskiningeniør 
(en titel, der i Spanien svarer til industriingeniør), der har stu-
deret ved den polytekniske læreanstalt i Paris. Han er imidler-
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tid spansk statsborger, enkemand, 50-60 år gammel og interes-
seret i filosofiske problemer. Hans kulturniveau ligger således 
over gennemsnittet. Han arbejder for et firma, der er speciali-
seret i bygning og montering af kemiske og sværindustrie1le 
virksomheder. Senere fik señor José Luis Jordán, der inter-
viewede ham, lejlighed til at henvende sig til det omtalte firma 
og godtgøre, at denne ingeniør, som vi vil kalde señor Ramirez, 
faktisk arbejdede der. Det er klart, at dette vidne ikke er no-
gen gammeldags lystløgner, men en mand, der kan se, analy-
sere og drage konklusioner af det sete, selv om disse følgeslut-
ninger stundom kan tage farve af hans særlige professionelle 
forudsætninger, når han søger at give dem udtryk i et moderne 
teknologisk sprog. 

Da samtalen, som Jordan havde med »señor Ramirez« på en 
cafe i nabolaget, er usædvanlig interessant, gengiver vi den 
derfor næsten ubeskåret. 

- Først og fremmest, begyndte Jordán, - ville jeg gerne have 
Dem til at gentage, hvad De er af profession. 

- Maskiningeniør. 
- Har De været det i mange ar? 
- Masser - mere end tredive. 
- Kan De forklare os, hvordan det gik til, at De havde det 

enestående held at se denne genstand? 
- Det var et rent tilfælde. Jeg kom kørende i virksomhedens 

bil på Extremadura-vejen - så var det, jeg så den langt borte; 
jeg så den ganske tydeligt. Men der var dog mange andre, der 
så den meget tydeligere end jeg. 

- Lad mig stille Dem et spørgsmål vedrørende to vigtige om-
stændigheder ved det, De så. For det første: Kan De huske, 
hvilken diameter det fartøj havde? 

- Det er ikke så let at bedømme, når man ikke har noget at 
sammenligne det med. 15-20 meter vil jeg regne med, derom-
kring, og 8-9 meter tyk. (Vi ved, at UFOen var 13,20 meter i 
diameter og 4,60 meter høj.) Læg mærke til, at jeg stort set så 
den fra siden, sådan som den bevægede sig. 

- Her er det andet spørgsmål: Kan De huske, om den var 
selvlysende? 

- Gult, med et skær af orange; lyset var ret dæmpet, og for 
øvrigt var det ikke konstant; det skiftede. Det er højst sand-
synligt, at dette hænger sammen med en eller anden gasud-
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stødning, eller med en slags jetmotor, som utvivlsomt har dre-
vet flyet, eller i det mindste holdt det flyvende. 

- Hvor højt fløj fartøjet? 
- Da jeg så det, svarede ingeniøren, - omkring 150 eller. 200 

meter. Senere kom det meget lavere ned. Mens jeg kikkede på 
det, vil jeg tro, det kom ned til 8-10 meter over jorden. 

- Lad os lige se, fortsatte Jordán, - De sagde altså, det fløj 
parallelt med Extremadura-vejen. I hvilken retning fløj det 
siden? 

- Det bevægede sig i retning mod venstre, nærmest mod 
nordøst. 

- Kan De give os en subjektiv forklaring på denne begiven-
hed? 

- Det drejer sig om en flyvende genstand, der ikke svarer til 
noget teknisk princip, vi kender til, hverken fra et aerodyna-
misk synspunkt eller fra noget andet. Ifølge deres form skulle 
de ikke være egnet til at bevæge sig efter de gængse teorier om 
flyvning. Er disse maskiner da reaktionsdrevne? Næsten sik-
kert. Men ved hvilken reaktion? Der er ikke noget jetspor at 
se. De er fuldstændig lydløse. Det er meget muligt, at reakto-
ren, eller rettere sagt det, der driver maskinerne frem, er io-
ner; jeg tror ikke, det er fotonor, for det ville medføre mere ud-
prægede lysfænomener. Denne maskine er altså ikke baseret på 
nogen jordisk teknik. Den har ingenting at gøre med vor tekni-
ske viden. Den bevæger sig ved hjælp af noget, som vi måske er 
lige ved at opdage, for derefter at opgive raket-teknikken. 

- Efter denne oplevelse har De vel snakket med Deres kolle-
ger eller med en ingeniør-ven. Hvordan var deres personlige 
holdning over for denne begivenhed. 

- De indrømmer simpelt hen muligheden. De har alle sam-
men set billeder; de har hørt om disse maskiner; de har tænkt 
over dem, dannet sig hypoteser - men på et punkt stemmer alle 
hypoteserne overens: Det er umuligt at forklare, hvordan disse 
maskiner drives frem. For øvrigt er de meget forskellige i form 
og størrelse. 

- De har sikkert hørt mange forskellige fremstillinger, 
»señor Ramirez«, alt efter folks smag og behag; en af de mest 
populære forklaringer er nok den om den kollektive hypnose. 
Det ville jeg gerne spørge Dem om. Kan det ikke tænkes, at 
Deres syn var en hallucination? 
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- Vi var for mange, der så det, og der var langt imellem os, 
svarede ingeniøren. - Jeg tror ikke, de andre i dette øjeblik 
tænkte på noget sådant. For øvrigt er der meget at sige om de 
kollektive hallucinationer, meget mere, end man skulle tro. 
Nej, den maskine eksisterer virkelig. Om den er af ujordisk 
oprindelse ... ved De hvad, jeg tror ikke, meningen er at 
skræmme; det synes jeg er ganske ligetil. Desuden ser det ud 
til, at det ikke bare er nu ... at de er blevet set for århundreder 
siden. Er vi under observation? En skønne dag vil vi også have 
andre planeter under observation. Hvorfor ikke? Alt er muligt. 

- Tror De, det gullige lysskær, som De siger maskinen ud-
sendte, kunne skyldes dens gnidning mod luftmolekylerne, 
eller kunne den hidrøre fra fluorescens eller glødhede. 

- Ingen af delene. Ikke glødhede, for maskinen bevægede sig 
så langsomt, at dens gnidning mod luftlagene ikke ville kunne 
fremkalde dette lys, hvis orangegule farve jo netop ville tyde på 
en meget høj varmeudstråling. Nej, jeg tror ikke, det kan være 
det. Måske skyldes det udstødningen af den kraft, maskinen bru-
ger til at holde sig oppe og bevæge sig med. Det er meget muligt. 

- Nu vil jeg stille Dem et spørgsmål vedrørende den figur, vi 
har talt om (den, der sås på fartøjets underside). Hvad tror De, 
meningen med dette symbol kan være? Tror De, det kan være 
en udstyrsdel, en teknisk detalje ved fartøjet, eller at det virke-
lig skulle være et kendetegn? 

- Nej, jeg tror snarere, det er en del af fremdriftsmekanis-
men. Det ser ikke ud som en malet figur, men som åbninger. 
Det kunne godt være en særlig slags radar, der styrer maski-
nens position i forhold til omgivelserne. 

(Ved en omhyggelig undersøgelse af de billedserier, vi har, 
er vi kommet til den afgørelse, at det virkelig drejer sig om en 
mørk figur på UFOens underside. Læseren bedes endvidere 
lægge mærke til, at en figur næsten mage til - med den eneste 
forskel, at sidelinjerne var bøjet mere udefter - var presset i 
relief på de to plasticstrimler, Antonio Pardo fandt, og hvoraf 
han sendte en til Márius Lleget). 

Derefter spurgte Jordán: 
- Men hvad kan denne figur minde Dem om i teknisk hen-

seende? 
- Enhver, som har set gamle biler, kan huske det gearskifte, 

vognene havde for nogle år siden. »H-gearet«. Men jeg mener 
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ikke, det har noget med det at gøre. Det må være noget i ret-
ning af en radar, et eller andet, som vi endnu ikke har fundet 
på, hvilket ikke udelukker, at vi vil bruge det i morgen. 

Så kaster Jordán og »Ramirez« sig ud i en diskussion, nær-
mest af metafysisk karakter, om de motiver, der kan tænkes at 
drage vore ukendte gæster hertil. »Ramirez« svarer med en 
henvisning til den evige trang til at vide og forstå, som Gud 
indgav mennesket og utvivlsomt også andre af universets in-
telligensvæsener. Som naturligt er, fører dette ham uundgåe-
ligt ind på spørgsmålet om liv på andre kloder, som »Ramirez« 
ikke ser nogen videnskabelig grund til at udelukke. 

Skønt emnet fjerner sig lidt fra denne bogs rent informative 
sigte, kan vi - i betragtning af mandens ubestridelige videnska-
belige uddannelse - ikke modstå fristelsen til at gengive nogle af 
hans ideer, som vi finder meget forstandige og velunderbyggede. 

- Den dag, vor teknik har nået en højere udvikling, sagde 
señor »Ramirez«, - og især med hensyn til at opnå hastigheder, 
der i dag er udelukkede, hvem tør da tvivle om, at vi vil udfor-
ske Alfa Centauri og senere de mere eller mindre hypotetiske 
planeter, der kredser om andre stjerner, som vi ikke kan se? Vi 
vil rejse til andre stjernetåger, vi vil strejfe så langt ud i uni-
verset, som vi kan, i den evige attrå efter viden, efter fuld for-
ståelse, som Gud har nedlagt i os. Hvad angår muligheden for 
liv på andre kloder, da er de videnskabelige argumenter for og 
imod under bestandig revision. Hvad der således er sandt i 
dag, vil ikke være det i morgen; ved overgangen fra en virke-
lighedstilstand til en anden, eller fra en opfattelsestilstand til 
en anden, bevares der altid rester af det forbigangne. Intet 
ødelægger noget. Dynamoen har endnu ikke slået olielampen 
ud. Med hensyn til forskellen mellem filosofiske og videnska-
belige begreber, så kan jeg ikke se den. Hvis en filosof ikke er 
viden skabsmand, da er han heller ikke filosof; hvis en viden-
skabsmand ikke er filosof, er han heller ikke videnskabsmand. 
Det er som med den højere matematik: Man kan ikke være en 
god matematiker uden filosofi, eller en god filosof uden mate-
matik. Der findes intet videnskabeligt argument, der tillader 
at hævde, at der findes levende væsener ude i universet. Men 
inderst inde i os er der et ønske om, at de findes - ligesom en 
anelse om, at de faktisk er der. Dette er der ingen tvivl om. 
Der er også en logisk grund, for vi har jo nu lagt den tid bag os, 
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 hvor Jorden var universets centrum, hvor kun Jorden var be-
boet, og hvor alt var skabt, for at mennesket kunne beundre 
det. Jeg ser intet argument, hverken for eller imod, hverken 
filosofisk eller videnskabeligt, med hensyn til mangfoldighe-
den af beboede verdener; jeg ville oven i købet sige, at set fra 
Guds synspunkt, som jeg arme menneske ikke kender, er det 
nødvendigt, at universet er beboet. Jeg tror, at dette allerede 
er virkelighed, og at det til stadighed bliver virkeliggjort, for vi 
må huske, at verdenerne bestandig bliver skabt og tilintet-
gjort. Måske er de kosmiske stråler et budskab fra en del af 
universet, der ødelægges ved at træde ind i et andet plan. - 

 
Skønt ethvert vidne forvansker tingene, er der en række 

fælles træk i alle disse forklaringer. En af dem er i nærværende 
tilfælde fartøjets farve. Den skifter ifølge alle vidnerne fra gult 
til rødt gennem en mere bestandig orange fase. Figuren eller 
emblemet opfattes forskelligt af de forskellige vidner. Nogle 
synes, det er et H, andre, at det er et M (M for Marsbeboere, 
ifølge en spøgefuld kommentar, der cirkulerede i barerne i San 
José de Valderas). Alle er også enige om, at den er skiveformet; 
meningerne om diameterens størrelse er delte, afhængige af 
vidnernes subjektive bedømmelse. 

Det er pudsigt at bemærke, at skønt vidnerne ikke når til 
enighed med hensyn til »kendetegnet«s form og karakter, så 
har de aldrig sagt, eller kunnet sige, at denne figur ikke var 
tydeligt aftegnet på en solid grund, nemlig på UFOen. Der må 
nødvendigvis have været et fartøj, og det er ganske afgjort til-
stedeværelsen af et sådant, vi bestræber os for at påvise. 

José Luis Jordán kom i forbindelse med ingeniør »Ramirez« 
takket være nogle af sine naboer, som også kørte på Extrema-
dura-vejen, da UFOen viste sig. De standsede og steg ud af 
vognen for at se maskinen, og de lagde mærke til, at en mand i 
nærheden gjorde det samme. Det var ingeniøren. De snakkede 
lidt sammen, og da de skiltes. udvekslede de visitkort. 

Vor ven, señor Jordán, interviewede ingeniøren i baren »Ri-
vero« i Santa Monica. Da han nogen tid efter stillede nogle 
spørgsmål om observationen i baren, sagde en ung mand med 
et ironisk smil, at han også havde overværet fænomenet. 

Det var en 30-35 årig landbrugskandidat, der er bosat i Ma-
drid og arbejder i en fabrik for mælkeprodukter. Han afslog at 
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lade José Luis Jordán optage sine udtalelser på bånd, men han 
havde ikke noget imod at gå med ham ud og fortælle, hvad han 
havde set, mens Jordán skrev det ned. 

Landbrugskandidaten var ret skeptisk over for den frem-
stilling, folkene fra Santa Monica havde givet. Da han fik at 
vide, at vor ven ikke var journalist, som han først havde troet, 
havde han ikke mere noget imod at fortælle, hvad han havde 
set. Han var på vej fra Carabanchel, hvor han har familie, til 
Santa Monica. Foran ham gik et ægtepar sammen med en 
gammel mand. Pludselig standsede de alle tre og kikkede op 
mod himlen, og så blev han også selv opmærksom på fænome-
net. Det var ved at blive mørkt; han mener, klokken var mel-
lem 20,30 og 21,00, præcist husker han det ikke, men det var i 
skumringen. Lige i retning af »La Ponderosa«, i en højde, som 
han heller ikke kunne bedømme helt nøjagtigt, så han en slags 
oval lysglorie med kanter, der var slørede af strålende orange; i 
midten var den smudsigthvid; den bevægede sig hurtigt ned 
mod jorden. Han lagde mærke til, at den beskrev en parabel 
(den kurve, en sten følger, når den kastes skråt. O.a.); kurven 
var meget stejl, men det kan, som han siger, skyldes perspekti-
vet. Så gav han sig til at diskutere det med ægteparret, og de 
havde forskellige hypoteser - en helikopter, måske et meteor. 
Ægtefolkene mente, det måtte være »en af disse satellitter«, 
som amerikanerne sender op. (Disse satellitters tilbøjelighed 
til at lande lige i nærheden af Casa de Campo for at skræmme 
stakkels uskyldige ægtefolk fra vid og sans må vel siges at være 
velkendt ...?) 

Under denne meningsudveksling - der næppe havde varet 
mere end to minutter, eller højst tre - steg »satellitten« lodret 
til vejrs uden at ændre sin tilsyneladende diameter, som vidnet 
mente var omtrent som månens - selv om man jo må lægge 
mærke til, at han fra det sted, hvor han stod, så den som en 
ellipse eller en oval (en cirkelskive set i forkortning).  

- Og pludselig forsvandt den, som om den var blevet sluk-
ket. 

Da den kom til syne igen, spekulerede vidnet på, om det 
ikke skulle være en stærk lyskaster på flyvepladsen, som der 
blev lavet prøver med, og at han simpelthen kun så et tværsnit 
af lysbundtet, men da han ikke så selve strålebundtet, forka-
stede han denne teori og tænkte, det kunne være en helikopter 
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på prøveflyvning, og at folk troede, det var en »flyvende taller-
ken«. 

Som læseren kan se, viste dette vidne stor skepsis over for 
den tanke, at genstanden kunne være en UFO. Han forkastede 
selv hypotesen om lyskasteren til fordel for den om helikopte-
ren, der sikkert var motiveret af, at der lå en flyveplads i nær-
heden - skønt denne flyveplads, som vi ved, næsten er helt ude 
af brug. På den anden side ville det på denne tid af dagen, i 
skumringstimen, være meget farligt at lave landings- og start-
forsøg med en helikopter i et beboet område, med højspæn-
dingskabler, fodgængere, biler o.s.v. Sikke dog en ulejlighed 
det er altid at skære det usandsynlige ned til sikre og bekvem-
me konventionelle begreber! Dertil kommer menneskets fejhed 
over for det ukendte eller over for dets nuværende fatteevne, 
som hos mange desværre er temmelig begrænset. 

Skønt dette vidne ikke ville have sin udtalelse på bånd og 
heller ikke ville have sit navn frem, så har José Luis Jordán 
både hans navn og hans adresse. Det var hans agt at gennem-
føre undersøgelsen med den mest pinlige nøjagtighed, så selv 
om teorien om lyskasteren var usandsynlig, kikkede han den 
efter i sømmene og fandt ud af, at der den nat ikke havde væ-

ret nogen lyskaster tændt i »Cuatro Vientos« - af den simple 
grund, at der ingen lyskastere er. Så var undersøgelsen, som 
det ofte sker, nået tilbage til sit udgangspunkt. 

Det er muligt, at vidnet på grund af afstanden ikke rigtig 
kunne skelne figuren på undersiden og derfor bare opfattede 
midterpartiet som »smudsighvidt« eller gråligt. 

Blandt vidnerne fra San Jose de Valderas interviewede 
Jordán Eugenio Sánchez, der bor i kvarteret. Han har arbejdet 
tre år ved flyvepladsen og nægter bestemt, at det var et fly. 

Vor interviewer fik også at vide, at UFOen blev set af en 
pige fra forstaden Los Angeles, og desuden af en 14-16-årig 
dreng. 

En dame, der ikke ville opgive sit navn, bekræftede, at der 
foruden hende var mange, der så det, og at det havde et mær-
ke; nogle sagde, det var et M, andre, at det var et H. Denne 
dame var meget skeptisk, men indrømmede, at genstanden var 
blevet set. 

Endelig blev den set af en dreng, der hedder Carlos Javier, 
og som bor i Los Colorados.  
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Tre vidner til  
Lige før bogen skulle udgives, fik vi nys om et brev, der var 

blevet sendt til José Maria Casas Huguet og dateret den 20. 
juli 1968. José Maria Casas Huguet var generalsekretær for 
Det Interplanetariske Studiecenter (CEI) i Barcelona. 

I dette center er der en særlig afdeling, der beskæftiger sig 
med alt, hvad der har med UFOerne at gøre. Den ene af denne 
bogs forfattere, Antonio Ribera, er præsident for denne afde-
ling og vicepræsident for CEI. Det omtalte brev er arkiveret 
hos CEI sammen med hundreder af lignende dokumenter. Det 
er CEI's princip ikke at røbe vidnernes og iagttagernes navn 
og adresse - en meget berettiget forsigtighedsregel, der blev 
indført for at skåne de venlige rapportører for bryderier. Vi 
holder os i denne sag til reglementet og undlader at oplyse 
brevskriverens navn, men bemærker dog, at han er forfatter og 
journalist og har sin faste bopæl i Madrid. Men det originale 
brev er i CEI's arkiv og vil blive stillet til rådighed for hvem 
der måtte interessere sig for det, såfremt CEI kan opnå under-
skriverens og de øvrige impliceredes tilladelse. Brevskriveren, 
hvis viden om sagen stammede fra Casas Huguet selv, beslut-
tede at foretage et studium af »1. juni-UFOen« på åstedet... 

Vi gengiver ordret nogle af brevets afsnit. Indholdet er inte-
ressant på grund af nogle omstændigheder, som vi senere skal 
komme ind på. 

Det lyder således: 
 

»Det har forbløffet mig meget at konstatere, at histo-
rien om UFO-landingen ikke rigtig er sivet ud i denne 
lille forstad til Madrid. Der er ingen, der har hørt om 
den ...« Så skriver hjemmelsmanden, at han ved et tilfæl-
de vidste besked om en person, der måske kunne give 
oplysninger. Han søgte og fandt vedkommende - den før-
ste, der gerne ville tale om sagen. Vi bringer i resumeret 
form dette vidnes udtalelse, som den er gengivet i nævn-
te brev: 

»Den første juni 1967 klokken otte om aftenen sad jeg 
på terrassen ved mit hus, der ligger i nærheden af Valde-
ras-grevernes slot. Jeg så et mærkeligt lys på himlen; det 
blev større og større, som om det nærmede sig slottet. 
Det skiftede farve - orange-blåt-grønt - og da det var gan-
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ske nær ved slottet, for jeg ud, som jeg gik og stod. Lyset 
havde form som en rugby-bold, og det stod stille over 
slottet. Jeg kan ikke bedømme højden, da jeg ikke ved, 
hvor stor genstanden var. Den kunne lige så godt være 
hundrede meter som en kilometer til vejrs. Den var lyd-
løs og ubevægelig, den skiftede ustandselig farve og dir-
rede, så man ikke rigtig kunne se dens omrids. Hvis jeg 
skal være oprigtig, kan jeg kun sige, at det var en oval, 
vibrerende, lydløs og ubevægelig lysplet i rummet, ube-
regnelig med hensyn til størrelse og afstand. Der kunne 
bestemt ikke ses nogen form for vinduer, endsige skrev-
ne tegn. Den udsendte nogle blink ...« 

»Vidnet supplerede disse oplysninger med svar på 
mine spørgsmål. Så omtalte jeg den reportage, der havde 
været i en Madrid-avis (nu kan jeg ikke huske, om det 
vat »Madrid« eller »lnformaciones«), hvor der blev bragt 
nogle meget klare fotografier af genstanden og en for-
størrelse af den figur, der var tegnet på dens underside. 

Han hævdede, at alt dette - som han med sikkerhed 
hverken havde læst eller set - måtte være usandhed, ef-
tersom ingen havde set andet, end hvad han havde for-
talt mig. Han var yderst forbavset over, at genstanden 
var blevet fotograferet, idet den kun havde været der om-
kring 2½ minut. »Så steg den lodret op, skiftede i en ret 
vinkel til vandret flugt og forsvandt uden en lyd«.« 

»Der var to andre vidner sammen med denne mand. 
Det ene så genstanden fra et sted nær ved slottet, det 
andet fra sit hjem. De er enige om, at der ikke kan gives 
nærmere detaljer. »Det skal nok have været en 
»uidentificeret genstand«... den var ikke til at bestem-
me ...«« 

Jeg har talt med i alt seks mennesker fra Valderas. 
Da alle deres oplysninger stemmer overens, tror jeg, der 
er noget, der står fast: Avisartiklen var et falsum, for så 
vidt angår fotografierne, som det ikke har været muligt 
at tage, og især med hensyn til tegnet, som ingen har 
set«. 

 
Så vidt de mest interessante afsnit. Vi bedømmer faktisk 

dette brev særdeles positivt, skønt nogle af sagens sider tilsy-
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neladende er fremstillet på en negativ måde. Vi kikker lidt 
nærmere på det: (1) Underskriveren erklærer, at »der er ingen, 
der har hørt om den«. Han taler om San José de Valderas-
kvarteret og refererer til »UFO-landingen«. For det første lan-
dede »tallerkenen« ikke i San José de Valderas, for det andet 
fandt han hurtigt tre vidner og talte med i alt seks personer 
fra kvarteret. 

Så sandheden var, at der ikke alene var nogen, der havde 
hørt tale om »det«, men også nogen, der havde overværet det. 
Det er selvfølgelig et betydningsløst paradoks, men vi under-
streger det, fordi vi med dette eksempel vil lade læseren forstå, 
hvor svært det ofte er at »skille kornet fra avnerne«. 

(2) Vi står altså - uventet - over for tre vidner, der har set 1. 
juni-UFOen fra forskellige synsvinkler. Derved øges antallet af 
vidner simpelt hen med tre. Disse tre er enige om, at det drejer 
sig om en »uidentificeret genstand« - det, som vi, der har mere 
kendskab til emnet, kalder et VED (Vehiculo Extraterrestre 
Dirigido - styret ikke-jordisk fartøj; se side 9). 

(3) Den orange farve er stadig fællesnævner i alle vidnes-
byrd. Det tilføjes i brevet, at der også blev set blå og grønne 
farver. Det har vi ikke hørt om før. Skønt man altid må være 
klar til at give plads for en ny mulighed, vil vi i dette tilfælde 
vove at hævde, at der er tale om en nok så subjektiv opfattelse. 

(4) Med hensyn til UFOens højde, over jorden tør vidnet 
ikke udtale sig; dets tilsyneladende størrelse gav ingen orien-
tering, da dets faktiske størrelse jo var ukendt. Denne erklæ-

ring svækker ikke de andre vidners bedømmelse, da de godt 
kan have haft bedre observationsbetingelser. 

(5) UFOens nærværelse siges at have varet omkring 2½ mi-
nut. Vi tvivler ikke på, at det var den tid, vidnets observation 
varede, men det er svært at bestemme, hvor længe UFOen hav-
de været der, før vidnet opdagede den. 

(6) Vidnet nævner også lydløsheden. I San José de Valderas 
er der ingen, der har modsagt denne iagttagelse. Vi må betrag-
te denne omstændighed som en yderligere bekræftelse af, hvad 
der i øvrigt er blevet meddelt. (Dog er det os bekendt, at man 
på nært hold kan høre en sagte, høj summetone). 

(7) Skønt han hverken har set eller læst reportagen i 
»Informaciones«, erklærer han også, at »den må være usandfær-
dig«, i det mindste hvad fotografierne angår. 
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I dette tilfælde var vi meget kede af, at vi ikke har haft mu-
lighed for at interviewe dette vidne før andre og vise ham vort 
bevismateriale. Vi er sikre på, at han ville have skiftet me-
ning. 

Et af hans argumenter er, at der i løbet af »to og et halvt 
minut« ikke er tid til at tage billeder. Det synes vi rigtig nok er 
dårligt gennemtænkt, for der er rigelig tid til at tage en masse 
billeder med et almindeligt kamera. Og desuden var UFOen 
måske synligt i længere tid. 

(8) Vidnet bemærkede ikke den figur eller det tegn, som 
mange andre så på UFOens »mave«, og som ses ganske tyde-
ligt på fotografierne. Der var også nogle af dem, vi interviewe-
de, der ikke havde set det. Vi kan antage, at vidnet så UFOen 
fra siden, idet den efter hans beskrivelse havde form som en 
»rugby-bold«. Han så ikke dens mave, hvor figuren var. 

Efter vor opfattelse havde det været negativt, eller rettere 
sagt modsigende, hvis han for eksempel havde set figuren på 
kuplen. Det forekommer os i dette tilfælde normalt og positivt, 
at han ikke så det fra den vinkel, han iagttog UFOen under. 

(9) Han siger endvidere »Så steg den lodret op, skiftede i en 
ret vinkel til vandret flugt og forsvandt uden en lyd«. 

Denne adfærd beskrives på lignende måde, omend mere 
præcist, af Antonio Pardo i hans brev til Lárius Lleget. Endnu 
en bekræftelse af, at det drejede sig om det samme fartøj, og at 
han så det, lidt før det forsvandt. 

Vi mener, det er af vigtighed, at vi har lavet denne analyti-
ske skitse af vidnesbyrd »i ellevte time«; vi synes, det er en 
effektiv bekræftelse af, at der har været en UFO ved San José 
de Valderas. 

Vi er forvisset om, at vidnet og den person, der skriver bre-
vet til vor ven Casas Huguet, er i absolut god tro, men vi kan 
ikke forlange, at nogen skal være så velunderrettet som vi selv 
vedrørende denne sags omstændigheder og facetter. 

Vi har her et nyt vidnesbyrd - værdifuldt, omend lige så 
ufuldkomment som ethvert andet taget for sig. En side af 
sandheden kan under ingen omstændigheder være usand, selv 
om dens ufuldkommenhed kan få den til at se sådan ud. Lad os 
minde om, at det egentlige mål med vort arbejde ikke er at prø-

ve at opnå en matematisk overensstemmelse af meninger om 
en fantastisk iagttagelse, spejlet i vidt forskellige tempera-
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menter, men at vi ganske enkelt forsøger at påvise eksistensen 
af et linseformet fartøj af ujordisk oprindelse, som den 1. juni 
1967 om aftenen opererede i nærheden af San Jose de Valde-
ras-slottet. 

 

En nyhed i sidste øjeblik 
Vi var nu ved at gøre bogen færdig, og vi havde tilendebragt 

alt arbejde vedrørende San José de Valderas-UFOen med den 
særprægede figur på »maven«. 

Så var det imidlertid, at vi så en notits i aviserne, en af de 
mange, der i disse år dukker op verden rundt. Vi syntes, det 
var en vigtig nyhed. Vi har fundet det relevant at tage den 
med i sidste øjeblik, mens vor forlægger hang i med at få bogen 
trykt. Notitsen blev bragt samtidig i aviserne »Pue-
blo« (Madrid, 15. august 1968), »Informacion« (Alicante, 15. 
august 1968), »Ya« (Madrid, 16. august 1968) og flere andre. 
Her er teksten i sammendrag: 

 
»En artistagent fra Barcelona, der for tiden er på rej-

se i Asturien, hævder at have set et mærkeligt flyvende 
objekt, da han sammen med et musikerteam var på vej 
fra den galiciske by Betanzos til Villalba. Pedro Pablo 
Barrios siger: »Det skete forleden, den 7. august, netop 
da vi kørte ind på en strækning af vejen, der ikke var 
asfalteret. Jeg så ganske tydeligt en genstand, der var 
ligesom fuld af lys; den begyndte at stige til vejrs og be-
væge sig rundt oven over vores bil, og så fløj den samme 
vej, som vi kørte«. 

Señor Barrios hævder, at han har været lige ved ikke 
at fortælle noget om dette, for han var sikker på, at kun 
de færreste ville tro ham. »Ikke desto mindre kan man 
vel lige så godt tro på mig som på alle de andre, der på-

står at have set flyvende tallerkener rundt omkring i 
verden«. 

Vidnet erklærer, at han kunne se fartøjet tydeligt, og 
det fremgår af hans beskrivelse, at det havde samme 
form som de flyvende tallerkener, som der så ofte er ble-
vet talt om. »Jeg så ganske tydeligt et tegn, den havde på 
undersiden, og som lignede et stort H. På siden var der 
en slags antenne, der gik ind og ud. Den var omgivet af 
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et kraftigt lys, og efter nogle sekunders forløb steg den 
til vejrs og forsvandt«. 

Barrios fortæller også, at der ganske nær ved det sted, 
hvor UFOen dukkede op, var en bonde med en oksekær-
re, og nogle få meter længere borte var der nogle kvinder, 
der kastede sig til jorden, da de så den flyvende gen-
stand. »Den fløj flere kilometer i lav højde, så der er 
mange, der kan have set den. Jeg siger dette i håb om, at 
det kan støtte min udtalelse«. (Cifra). 
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8. KAPITEL 
 

Landingen i Santa Monica 
Da UFOen med moderat hastighed var fløjet over Extrema-

dura-vejen - hvor den bl. a. blev set af ingeniøren »Ramirez« - 
satte den kurs mod Casa de Campo. Men da den kom til forsta-
den Santa Monica, landede den et øjeblik på en høj ved siden af 
restauranten »La Ponderosa«. 

Også ved denne lejlighed blev den set af flere mennesker. 
Rafael Farriols fandt nogle af dem, da han gik på opdagelse i 
Santa Monica. 

Han fik arrangeret et møde med señor Rivero, ejeren af en 
kolonialvareforretning i Calle de Sedano 33 - Antonio Pardo 
nævner ham i sit brev til Lleget. Rivero så 1. juni-UFOen i det 
øjeblik, den startede. 

Udstyret med sin båndoptager gik Farriols om bord i ham 
og fik nogle interessante udtalelser.  

- Jeg var på vej fra forretningen til »La Ponderosa«, begyn-
der vidnet, - og da jeg så drejede om det der hjørne, så jeg en 
mærkelig ting. 

- Altså ved begyndelsen af Sedano-gaden? 
- Akkurat. Jeg så en mærkelig ting. Bag ved »La Pondero-

sa«. Den fangede min opmærksomhed, men den var så flygtig 
og bevægede sig så hurtigt, at jeg ikke kunne opfatte nogen 
detaljer; havde jeg vidst, den ville dukke op, så ville jeg have 
taget et fotografiapparat med og gjort mit bedste; ikke for at 
tjene penge, men af bar nysgerrighed, forstår De? Jeg så en 
konisk genstand, der udsendte et orange skær; de tegn, der har 
været tale om, så jeg ikke, for det var en hurtig ting. 

- Så De ikke det tegn, der lignede, et H? spurgte Farriols. 
- Nej. 
- Så De den i flugt eller på jorden? 
- I flugt; og så var den næsten en kilometer væk, eller så dan 

noget, meget langt væk fra det hjørne, hvor jeg var, og jeg lag-
de straks mærke til det, for jeg har også været i luftvåbnet, jeg 
var i kontroltårnet på flyvepladsen. 



98 

- Så ved De noget om flyvemaskiner, ikke? 
- Ja, netop, og det var derfor, jeg kunne bedømme dens stør-

relse i forhold til træerne. Jeg regner med, at den var omkring 
ti meter i diameter. Jeg så, den havde en række små vinduer, 
som der kom et meget stærkt orangefarvet lys ud af. Derefter 
steg den hurtigt til vejrs. 

- Så De den stige til vejrs? 
- Ja, jeg så den faktisk i flere sekunder, og så forsvandt den. 
- Steg den lodret op, eller i en bue? 
- Den forsvandt næsten lodret op, og så fortabte den sig i 

retning af horisonten. 
- Sådan nærmest i retning af Madrid? 
- Til højre. Den steg lodret op, og så drejede den til højre. 

Det var det hele. 
- Kunne De ikke have taget fejl? - at det var en flyvemaski-

ne eller en helikopter? 
Rivero lo. 
- Nej, jeg har jo set tusinder af fly lande og starte. Jeg har 

set helikoptere, jetfly og Superconstellations lande. Jeg kan 
sagtens finde ud af, hvad der er en helikopter, en flyvemaski-
ne, et sportsfly ... Men dette her var noget mærkeligt. 

- Og den var stor, siger De? 
- Ja, temmelig stor. 
- Som en lastbil, eller større? 
- Jeg har lige sagt, at jeg anslog dens diameter til omkring 

ti meter. 
Som vi før har nævnt, var UFOens diameter 13,20 meter. 

Derefter stillede han Rivero følgende spørgsmål: 
- Lyste den over det hele, eller kun nogle steder? 
- Jeg vil nærmest sige, den lyste ensartet; ligesom når man 

snurrer noget lysende rundt, så det ser ud som en ensartet ly-
sende flade. 

- Det er vigtigt. Jeg ville gerne høre lidt mere om det. 
- Det, der lyste klarest, var den kreds af små vinduer, den 

havde; jeg ved ikke, om det var der, energien kom fra, eller 
hvad skal jeg sige, den kraft, der fik den til at flyve, eller og-
så ... jeg ved ikke, hvad det kan have været; og så var den ikke 
orangefarvet over det hele. 

- Ikke over det hele, siger De? Var det veldefinerede lys, 
som vinduerne i en flyvemaskine? 
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- Netop, et gult eller orangefarvet bånd. 
- Var lysene adskilt, eller flød de sammen? 
- De flød sammen. 
- Som en ring altså? 
- Selv om de havde været adskilt, ville de have set sådan ud. 
- På grund af den store hastighed? 
- Ja, en umådelig hastighed (sic.) 
- En abnormt stor hastighed? 
- Nemlig. For en flyvemaskine kommer ikke op på denne 

hastighed i starten, derfor kan man tydeligt se dens nummer. 
Jeg har set mange fly lande og starte, og man kan altid se 
numrene. Men ikke her! Og så var det tusmørke; det er klart, 
at havde det været enten dag eller nat, så måske ... 

- Var lysforholdene ikke gode, da den startede? 
- Det var næsten ikke til at se noget, og desuden flød lyset 

sammen - forstår De? - Lyset var som en ring, den lyste ikke 
over det hele. Pludselig blev den usynlig, sådan lige med et, 
ikke som en flyvemaskine, som man længe kan se. 

- Det stemmer også med, hvad andre vidner har set. 
- Jeg ved ikke, hvor hurtigt den fløj. 
- Hør engang, har De hørt om disse berømte rør, der blev 

fundet på jorden, eller som man sagde blev fundet? 
- Ja, men jeg har ikke set dem; vi har slet ikke set noget. 
- Men ved De slet ikke noget om de rør? Ikke engang, hvem 

der har fundet dem, og hvordan? 
- Intet. Dette her er vi allerede blevet spurgt om, svarede 

Rivero.  
- Det er vigtigt, ganske overordentlig vigtigt, bemærkede 

Farriols og tilføjede: - Men De tror, de blev fundet på dette 
sted, tror De ikke? 

- Disse mænd har forsikret mig, at det faktisk er rigtigt. 
- Men de, der bor her i kvarteret, ved de ingenting? 
- Der er ingen, der har set dem. Hvis nu der er en gruppe 

franskmænd, der har taget dem ... 
- Lad os snakke om dette her berømte brev. Modtog De et i 

Deres forretning? 
- Ja, jeg har en kopi af det brev, underskrevet af en, der hed-

der Henri Dagousset, og med et fotografi af røret. (Ill. 14 og 15). 
- Ja, jeg har også det brev, bemærkede Farriols. - Disse rør 

er meget vigtige. 
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- Det ser ud til at være et mærkeligt stof. Når man har været 
så ivrig efter at få fat på det ... 

- Har De noget imod at give os Deres navn? 
- Nej, skriv bare: Manuel Rivero Ciudad. 
- Manuel Rivero Ciudad. Vil De have noget imod, at vi cite-

rer Dem i den bog, vi skriver? De må sige det ærligt, for det er 
Dem, det kommer an på. Det bliver, som De vil have. 

- Ved De hvad - jeg er faktisk ganske ligeglad. 
- Udmærket. Når man skriver sådan en bog, er det vigtigt, 

at der kommer så mange detaljer med som muligt. Det kan 
ikke gøre nogen fortræd. 

- Nej, nej, jeg har ikke noget ønske om at blive berømt, og 
samtidig er det mig også ligegyldigt, forstår De. 

Efter en kort pause fortsatte Farriols forhøret. De sad i 
hans Morris 1100; vinduerne var lukkede. Farriols kone Car-
mela var med. Manuel Rivero - en ung, mørkhåret mand, 
slank, ikke særlig høj, stilfærdigt udseende - svarede sindigt på 
spørgsmålene. I gaden, hvor vognen stod, stimlede ungerne 
sammen og kikkede nysgerrigt på disse »folk fra Barcelona«, 
som man ikke var vant til her i Santa Monica, Madrids folkeri-
ge forstad. 

- Har De set billeder af denne »tallerken«, der var i avisen 
dagen efter? spurgte Farriols. 

-Ja.  
- Og tror De, at det, De så, kunne være sådan en? 
- Ja, helt sikkert. Og det forbavsede mig, for det var selvføl-

gelig en sjælden ting, som man normalt ikke så, men dagen 
efter, da jeg så det der, så spekulerede jeg, og så blev jeg helt 
klar over, at det var nogenlunde det samme, jeg havde set. 

- Jamen, så er der ikke mere, señor Rivero - mange tak. 
- Til Deres tjeneste. 
- Jeg er glad over at have mødt Dem. Tak for hjælpen. 
- Held og lykke med Deres bog. 
Lidt før havde Rafael Farriols haft et interview med doña 

Eugenia Arbiol Alonso, der bor i blok 27, opgang B, i Santa 
Monica ved Madrid. Hun så UFOen den l. juni 1967 fra vindu-
et i sin lejlighed. 

Eugenia Arbiol Alonso er en venlig husmor, midaldrende, 
gift; hun iagttog landingen sammen med sin mor. Hun sad den 
dag i solnedgangstimen ved vinduet i den lejlighed på anden 
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sal i Santa Monica-kvarteret, hvor hun bor med sin mand og 
sin mor. Det er nødvendigt at lægge mærke til, at moderen, en 
gammel dame ved navn Eugenia Alonso, tidligere var blevet 
udspurgt af Antonio Pardo, således som det fremgår af hans 
brev, som vi har gengivet. 

Farriols fulgte de anvisninger, brevet indeholdt, og ind-
fandt sig i damernes lejlighed den 24. februar 1968. Han hav-
de følgende samtale med Eugenia Arbiol, som moderen ikke 
var med til. 

Señora Arbiol førte først gæsterne hen til vinduet og pegede 
ud. 

- Se, det der er »La Ponderosa«. 
- Rigtigt, svarede Farriols. 
- Kan De se, der til venstre, altså til højre for »La Ponde

rosa«, der er der ligesom nogle pinjer, nogle høje træer. 
- De mørke derovre? 
- Ja, netop, svarede señora Arbiols med eftertryk. - Altså ... 

deromkring, men mere her hen imod, forstår De? Det vil sige, 
den var foran de træer, der, hvor lastbilerne kører. 

- Altså mellem bilerne og træerne? 
- Ja, ja. Der så jeg denne ting. 
- På jorden eller i luften? 
- Nej, nej - jeg så den lande. 
- Lande lige der? 
- Jeg så en ting, og jeg skal sige Dem, hvad det var for no-

get ... det var som lys eller flyvemaskinevinduer. Så kunne jeg 
se, det var en rund ting, jeg skal sige Dem, hvad det var; det 
var som en benzinbeholder. Jeg tænker mig, den var rund, selv 
om jeg selvfølgelig kun så den fra den side, der vendte herover 
- jeg tror ikke, den var flad på den anden side. Og da jeg så kik-
kede på den, så jeg, den gik ned. Sikken en mærkelig ting! sag-
de jeg til mig selv. Det er nok børnene, der laver et eller andet 
derovre, for det var tusmørke, og det var i juni, klokken var 
lidt over ni aften, og så landede den der, eller herfra så det i 
det mindste ud for mig, som om den anbragte sig på jorden, 
bagefter steg den til vejrs og standsede nogle meter over jor-
den, og så var det en ting, der var set og ikke set, for jeg kikke-
de igen - jeg sad her og syede, og jeg rejste mig selvfølgelig og 
sagde til mig selv, hvad mon det er, det er noget mærkeligt, om 
det ser ud til at være en flyvemaskine, ellers ved jeg ikke, hvad 
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det er for noget rundt, og i samme øjeblik steg den til vejrs ... 
og jeg kan ikke sige, hvor den fløj hen. 

- Den steg til vejrs ... hvad vej fløj den? I den retning? Så De 
det ikke? 

- For mig så det ud, som om den steg højere og højere op, 
men det var noget, jeg så og ikke så, som jeg siger. Den for-
svandt som ved et trylleslag. For et øjeblik syntes jeg, der var 
flammer, og så rejste jeg mig op, der stod jeg og stirrede og 
tænkte »hvad er det?« I samme øjeblik sagde den »vips!« ... 
og ... 

- Til vejrs? blev Farriols ved. 
- Til vejrs. 
- Men hvor længe stod den på jorden? Hvad tror De? 
- Ikke længe, det kan ikke have været to minutter, ikke en 

gang to minutter. 
- Måske ikke engang et minut? 
- Muligvis ikke engang et minut; jeg rejste mig op og så den, 

og vips! - væk var den. Ligesom den var der, så var den der ik-
ke. 

- Så maskinen stor ud? 
- Ih, ja ... mægtig stor. 
- Større end en bil? 
- Ja, bestemt, for mig så den ud som en af disse beholdere, 

den beholder derhenne, om den nu er til vand eller hvad ved 
jeg, hvor høj mon den kan være ... jeg ved det ikke, jeg ved ik-
ke, hvad jeg skal sige, jeg ved det ikke, jeg kan ikke skrive un-
der på det. 

- Som en lastvogn? 
- Nej, måske som dette hus, den nederste del, altså der, hvor 

der er tagsten, den nederste del. Hvor højt mon det kan være? 
To-tre meter? Altså dette lille hus, to-tre meter kan det vel væ-

re, noget i den retning. 
- Og var den helt oplyst, som om det var en elektrisk pære? 
- Nej, den havde sådan en farve, den var sådan, farvet … 

hvad skal jeg dog sige, ligesom sølvfarvet, sådan noget lignende. 
Og så havde den ligesom nogle elektriske pærer, jeg synes, de så 
ud som dem, man bruger ved markedsfester ... ligesom vinduer-
ne i en flyvemaskine, og de snurrede rundt. Jeg blev også 
spurgt bagefter, om det kunne være udblæsningen. Det ved jeg 
ikke, jeg ved ikke, om det kunne være udblæsningshuller eller 
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små vinduer, for ærlig talt, herfra, ikke, og så på et par brøkdele 
af et sekund, jeg kan altså faktisk ikke udtale mig om det. 

- Helt i orden. Og De har vel hørt denne historie om, at der 
lå nogle små metalrør på jorden bagefter? 

- Jeg har hørt noget om det. Bagefter fik jeg at vide, at der 
var et par, de var vist forlovede, de kom til »La Ponderosa«, for 
det var der i »La Ponderosa«, det skete. Der kom åbenbart et 
par forlovede, og efter hvad jeg har hørt, så var de alle sammen 
forskrækkede over det, de havde set. 

- De skal have mange tak, frue, sagde Farriols til afsked. - 
De har givet os nogle meget interessante oplysninger.  

- Det er, hvad jeg så, det er det hele. Jeg har fortalt Dem 
det, helt som jeg så det. 

Så forlod Farriols den beskedne lejlighed. Besøget havde 
gjort indtryk på ham og givet ham noget at tænke på. Knap en 
måned efter disse to samtaler besøgte Rafael Farriols' fætter 
Jesus Ocejo - der er bosat i Madrid - »La Ponderosa« for at ud-
spørge restauratøren Antonio Munoz.*  

»La Ponderosa« ligger i et område, hvor by og land mødes. 
Der er store uopdyrkede arealer mellem Santa Monica-
kvarterets husblokke. Derfor er stedet glimrende egnet til en 
kort landing med en bestemt hensigt; for eksempel aflevering 
eller afhentning af »nogen«, eller etablering af et kort møde. 
Det ville næppe være naturligt at vælge Madrids centrum til et 
sådan et formål. 

På den anden side ville et ubeboet område langt fra byen 
være besværligt at komme ud til, selv om stedets ensomhed 
måske ville være en fordel. Det er nemt at komme til »La Pon-
derosa«, San Jose de Valderas, Aluche eller Santa M6nica-
kvarteret i taxa uden at vække opsigt eller skabe mistanke. 

Antonio Munoz er en yngre mand, stærk og sund af ydre. 
Han tog venligt imod Jesus Ocejo, der begyndte med at spørge 
ham: 

- Antonio Munoz, vil De fortælle mig om alt det, der skete 
den 1. juni 1967, vedrørende det luftfartøj, der landede i nær-
heden af »La Ponderosa«? 

Farriols havde tidligere talt med A. Munoz, dog uden at optage 
samtalen på bånd. Da hans udtalelser er ganske interessante, kom 
Jesus Ocejo senere, og han tog samtalen på magnetbånd. 

* 
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- Med hensyn til denne sag, så, kan jeg kun sige, at jeg var i 
»La Ponderosa«s have og stod oppe på en stige, som inspektø-

ren støttede ... det er den herre der (inspektøren, der overværer 
samtalen, samtykker med en håndbevægelse); jeg hængte ku-
lørte lamper op, for de første gæster ville snart komme og spise 
aftensmad, Så kom der en mand ind, og han sagde lige med det 
samme: »Hør engang. Jeg kom kørende ad vejen fra det span-
ske fjernsyns studier i Prado del Rey. Jeg så et lys, der kom 
nærmere, det bevægede sig vandret og senere nedad. Det var 
orangefarvet, det var højt oppe, men pludselig blev det større i 
en vældig fart og for næsten lige ned over mig. Jeg tror, at ma-
skinen, eller hvad det nu var, landede lige i nærheden af »La 
Ponderosa«. - Sandt at sige tog jeg ham ikke særlig alvorligt; 
jeg tænkte først, han var ude på skæg. Stakkels fyr, da han så, 
at det ikke gjorde indtryk på mig, blev han lidt muggen og gik 
sin vej. Men så, fem-ti minutter senere, eller måske et kvarter, 
så kom der en anden mand. Han var i bil og havde en dame 
med, der var meget nervøs. Manden påstod, at de begge to hav-
de set et meget stærkt lys omkring 200 meter væk, og det så ud, 
som om det landede. Da maskinen anbragte sig på jorden, så de 
på den hele tiden, lige til den forsvandt igen. Damen fik nerve-
sammenbrud og græd. 

- Lidt efter kom der to kærestepar ind - De må huske på, at 
stedet er afsides og ensomt, og derfor kommer der mange kære-
stepar i bil og parkerer ved vejen for at kunne flirte i fred. De 
to piger klamrede sig til hinanden, de var også meget nervøse 
og græd; de så faktisk helt panikslagne ud. De unge mænd var 
lidt mindre opskræmte; de fortalte os - på det tidspunkt var jeg 
kommet ned af stigen - at der var kommet en mægtig ildkugle 
skråt ned mod dem, og så var den gået lodret ned og var landet 
i nærheden af det sted, hvor de sad i vognen. 

- Disse drenge havde fået en vældig forskrækkelse og var 
straks løbet herhen til »La Ponderosa«. Som sagt kom de kort 
efter den anden mand, ham i bilen, som var standset sammen 
med damen, og som var rædselsslagen. 

- Jeg har forstået, sagde Jesus Ocejo, - at denne mand med 
bilen kom tilbage samme nat og talte med Dem. Han kom til-
bage flere gange, ikke? 

- Det gjorde han faktisk; han så ud til at være en fornuftig 
mand, og han blev meget interesseret i sagen og besluttede at 
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komme tilbage til det sted, hvor disse ting var sket. Han kom 
som sagt tilbage samme nat, og det var ham, der næste mor-
gen fandt de tre spor, der dannede en ligesidet. trekant med 
sider på 6 meter. Sporene var rektangulære, 15 x 30 cm og 
temmelig dybe*. 

- Så De sporene? 
- Nej, jeg ved, hvad han fortalte mig; jeg har ingenting set. 
Jeg gentager bare nogenlunde det, den herre sagde. Bagef-

ter har jeg gerne villet se dem, men jeg har ikke kunnet finde 
stedet. Manden kom sammen med en svoger og så stedet, og 
ikke alene fandt de aftrykkene af maskinens ben, men han 
fortalte,. at græsset var brændt omkring midten, og at der var 
en slags aluminiumspulver. Det var hans ord. Han var her jo 
hele den formiddag. 

- Jeg har også forstået, at De fik besøg af nogle mennesker, 
der så ud til at vide, at der ville komme et af disse rumfartøjer. 

- Ja, det er rigtigt, svarede Muñoz. - Det er dem, der har 
gjort mest indtryk på mig. Der kom nogle herrer den eftermid-
dag, og da jeg prøvede at gengive den tegning, manden med 
vognen havde vist mig, så blev de meget forbavsede ved at se, 
at det lignede et kendetegn, de har, og som de mener kan være 
fra en anden planet. Så gav denne mand mig sit visitkort, jeg 
husker ikke hans navn lige nu, men han fortalte mig en masse 
ting om disse fartøjer, som gjorde et mægtigt indtryk på mig. 

- Jeg ved også, at De har fået et brev med tilbud om penge 
for de små rør, der blev set. Vil De fortælle mig lidt om de rør? 

- Ja, jeg fik faktisk et brev, underskrevet med et fransk 
navn, svarende til et, som en købmand fra kvarteret modtog**; 
han siger, det var underskrevet med et navn, der ikke var 
spansk, og afsenderadressen var poste restante eller sådan 
noget. Brevet var maskinskrevet og fotokopieret; underskrive-
ren var meget interesseret i at få fat på nogle kapsler, der sås 
på et fotografi, som var klistret fast sidst i brevet. Der var op-
givet en hel del mål; det var ligesom en slags kuglepen, et lille 
aflangt, cylindrisk rør, og midt på havde det en flange. (Ill. 14 
og 15). 

Sammenlign beskrivelsen af sporene efter Aluche-landingen. 
Der er tale om Rivero, som vi bragte et interview med (begyndel-
sen af kapitel 8). 

* 
** 
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- Hvis jeg ikke husker fejl, tilbød de i dette brev l8.000 pese-
tas (ca. 2.000 kr.) for sådan et rør, og 7.000 pesetas til den, der 
kunne oplyse, hvor det fandtes. Men de sagde ikke noget om 
maskinen der. Jeg har været derhenne mange gange for at fin-
de noget, men det ser ud til, at sporene er blevet slettet med 
tiden. 

- Tror De, at de forskrækkede mennesker, der kom, havde 
set noget, der ligger uden for det almindelige, noget unormalt - 
for ellers ville der vel ikke være kommet så mange folk. 

- Jo, det var faktisk det, der gjorde mig sikker på, at disse 
mennesker virkelig havde set noget, for jeg tror absolut ikke, 
at de ville have ladet sig narre af hvad som helst. Jeg tror ik-
ke, der er nogen forklaring på denne sag. Jo, jeg tror, når man 
tænker på, hvordan de var, da de kom, skrækslagne, og især når 
man tænker på, at de var voksne, ikke børn ... så tror jeg fak-
tisk, de så noget. Jeg tror bestemt, de så noget, for ellers ... den 
sindstilstand, de var i, ophidsede ... det kan ikke ske med folk, 
som ingenting har set. 

- De ved, at denne maskine fløj omkring i nærheden af San 
Jose de Valderas-slottet i 10-12 minutter, og bagefter kom den 
herover. Det har De vel hørt om? 

- Ja, det har jeg. Det fik jeg at vide af en mand, der hedder 
Villagrasa. Han er medlem af en gruppe, der er interesseret i 
disse uidentificerede genstande på himlen. Han sagde, at der 
den dag før mørkets frembrud faktisk var blevet set sådan en 
maskine ganske tydeligt omkring San José de Valderas. Oven i 
købet var der nogle tilfældige tilstedeværende med fotografiap-
parater, der fik taget nogle pragtfulde billeder, som senere 
blev offentliggjort i et hovedstadsblad *. 

- Jeg vil gerne vende tilbage til et vigtigt spørgsmål. Kan De 
huske, om der var mange mennesker, der fortalte Dem, at de 
vidste, der på denne dato ville dukke et uidentificeret objekt op 
i Madrids omegn? 

- Ja, det kan jeg faktisk ... ham manden, jeg talte om ... 
bortset fra, at tegningen lignede det, han viste mig, så sagde 
han samme aften til mig og drengene, der arbejder her i butik-

Fotografierne 9/Y3 og 11/Y5 blev bragt i aftenavisen »Informa-
ciones« i Madrid den 2. juni. 

* 
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ken, så sagde han, at der var forskellige grupper, der netop 
ventede på, at denne maskine skulle komme. Det blev jeg væl-
dig forbavset over, og endnu mere, da disse tegninger lignede 
det, manden med bilen viste os.* 

- Hvis De ikke har mere at fortælle mig, så kan jeg kun sige 
Dem tak og spørge, om De har noget imod, at Deres navn og 
Deres beretning kommer frem i den bog, vi er ved at skrive. 

- Ikke det mindste. Sandt at sige er der jo ikke noget, der 
ikke kan siges. Jeg har sagt, hvad jeg har hørt, og jeg har ikke 
noget imod, at det kommer frem i en bog. 

Den 8. juni 1968 gik også vor ven José Luis Jordán - på Ra-
fael Farriols' opfordring - ud til Antonio Muñoz, ejeren af re-
stauranten »La Ponderosa«, for at få en samtale med ham. 
Muñoz gav Jordán interessante detaljer om landingen den 1. 
juni året før. Vi resumerer: 

Manden, der kørte i bil sammen med en dame, vendte tilba-
ge til landingsstedet klokken 10 om aftenen, men så ingenting. 
Næste morgen kom han tilbage sammen med sin svoger for at 
undersøge stedet, og de fandt omsider »tallerkenens« aftryk, 
som dannede en ligesidet trekant med sider på seks meter, og 
de rektangulære spor var 30 cm lange. Den dag skulle Antonio 
Muñoz til Madrid af forretningshensyn. 

Blandt alle dem, der overværede landingen, var denne 
mand den mest ligevægtige, besindige og rolige. Han bad Anto-
nio Muñoz om et stykke papir og tegnede i hans nærværelse 
den figur, dannet af tre parallelle streger, krydset i midten af 
en tværstreg, som han tydeligt havde set på maskinens under-
side. Tegningen passede nøje til de mundtlige beskrivelser, der 
blev givet af de to skrækslagne unge par, der var kommet til 
»La Ponderosa«. 

Manden havde kun set en stor rund ting uden andre detal-
jer end )-1-( -tegnet. Men man må huske, at den vældige maski-
ne kun stod nogle få sekunder på jorden. 

Genstandens landing og start blev bevidnet af alle disse 
personer, plus den mand, der kom først, i ret ophidset sindstil-
stand, mens Antonio Muñoz stod på stigen og hængte røde lam-
per op.  

Tegningen viser figuren eller kendemærket, der ligner et H med et 
1 midt i. 

* 
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Den mulighed, at disse vidner kunne tænkes at spille kome-
die, afviser Muñoz kategorisk. 

Han nægter også, at apparatet kunne være en helikopter, 
for vidnerne hørte ingen støj, skønt de var ganske nær ved. 

Angående genstandens diameter sagde den voksne mand 
(der som nævnt, trods det stærke indtryk, oplevelsen havde 
gjort på ham, var det besindigste og roligste af vidnerne), at 
den var omkring 6 meter, og dette mål mente han at have fået 
bekræftet, da han dagen efter konstaterede, at der var 6 meter 
mellem sporene. Imidlertid var UFOens diameter, som vi ved, 
lidt mere end det dobbelte. Det, manden kunne måle, var kun 
»landingsstellets« dimensioner. 

Alle vidnerne var enige om farven: strålende orange. 
En ret ejendommelig ting, som den omtalte mand og hans 

svoger dagen efter bemærkede midt i den trekant, aftrykkene 
dannede, var noget aluminiumsagtigt pulver. Desværre ved vi 
ikke, om nogen har gjort sig den ulejlighed at samle prøver af 
dette pulver for at få. det analyseret. 

Bagefter spurgte José Luis Jordan Muñoz, hvad han vidste 
om de berømte kapsler eller rør. Efter hvad »La Ponderosa«s 
ejer svarede, var det ikke alene ham, men også Rivero og an-
dre beboere i Santa Monica, der havde modtaget Dagoussets 
cirkulæreskrivelse angående rørene. Derfor var der mange, der 
prøvede at finde kapslerne. 

Den pågældende aften var Antonio Muñoz sammen med »La 
Ponderosa«s bestyrer, der også hed Antonio. Han bekræfter 
alt, hvad vidnerne har sagt, og tilføjer i øvrigt, at ingen af kæ-

resteparrene havde bil. De kom løbende til »La Ponderosa«. 
Det var kun den noget ældre herre, der havde bil, og han kom, 
efter hvad han selv sagde, »med speederen i bund«. 

Vi har tidligere bemærket, at Santa Monica-kvarteret er et 
tyndt befolket område, velegnet til forelskede par. Det kunne 
se ud til, at der har været en politibil på patruljerunde i områ-

det bagefter, men det ved Antonio Muñoz ikke noget om. 
Foruden den ukendte mand og hans svoger så »La Pondero-

sa«s bestyrer, altså den før nævnte Antonio, også aftrykkene, 
som han mener var 30-45 cm lange. Antonio taler også om, at 
græsset var svedet på landingsstedet. Heri ligger der jo en for-
bavsende lighed med tilfældet fra Aluche. 

Det første vidne - manden, der kom alene til »La Pondero-
sa«, og som var meget ophidset - havde ladet sin vogn stå ved 
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landevejen og var kommet løbende. Gæsterne og Antonio 
Muñoz var ved at dø af grin over ham, for han så uhyre for-
skrækket ud. Han fortalte, at han kom ad landevejen fra TVE 
(det spanske fjernsyn), altså fra Prado del Rey; han kørte bil, 
og da stedet ligger højt, så han tydeligt »noget orangefarvet« 
lande i nærheden. 

José Luis Jordán snakkede med mange andre mennesker i 
Santa Monica-kvarteret. En af dem var Miguel Orgaz Orgaz, 
som har en forretning i Santa Monica. Han var hjemme og så 
ingenting, men da han næste dag stod i sin butik, hørte han 
snak fra hele nabolaget og fra folk, der havde set det. Det ser 
ud til, at der havde været mange vidner, og at den mærkelige 
begivenhed blev meget omtalt. 

En anden person, der hørte mange rygter, var Francisco 
Arroyo, ejer af baren »Santa Monica«. Skønt han var hjemme 
den aften, ligesom señor Orgaz, fik han at vide, at en pige fra 
Santa Monica fandt en af kapslerne. Francisco Arroyo er en af 
dem, der fik brev fra Henri Dagousset. Han sagde til José Luis 
Jordán, at der kom mange journalister til hans bar for at finde 
stof. 

Der var også en mand fra Santa Monica ved navn Miguel, 
der blev interviewet; han arbejdede den nat i »Galerias Preci-
ados« (et stormagasin i Madrid). Han hørte om begivenheden i 
baren. Med hensyn til farven bekræfter han, at alle sagde, den 
var »rejefarvet« (sic) - altså orange. 
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9. KAPITEL 
 

Rørene og plasticstrimlerne 
Vi kommer nu til en af de mest spændende sider af dette i 

mange henseender interessante tilfælde. Noget af det, man 
savner mest i materialet om de »uidentificerede genstande«, er 
håndgribelige beviser på deres eksistens: rester af de ujordiske 
maskiner, maskinen selv eller genstande, den har tabt. De fle-
ste efterretninger herom er vage og intetsigende. Der er et til-
fælde fra 1952, hvor en formodet UFO faldt ned på Spitzber-
gen; den siges at være i det norske luftvåbens besiddelse. Også 
over denne sag er hemmelighedens eller den officielle tavsheds 
gardin trukket ned. * 

Så har vi den berømte sag om materiale tabt fra en flyvende 
tallerken i en brasiliansk by ved navn Campinas; tilfældet blev 
registreret den 13. december 1954. Campinas ligger knap 100 
km nordvest for Sao Paulo. Denne sag er blevet undersøgt i 
detaljer af dr. Rolf Weber og professor Charles A. Manley** fra 
Defiance College, Akron (Ohio); det er den sidstnævnte, der 
har foretaget den mest udførlige undersøgelse af sagen, idet 
han har støttet sig på oplysninger, han modtog fra dr. Olavo 
Fontes og fra Escobar Faria og Auriphebo B. Simoes i Brasili-
en. Alexander Mebane - kemiker og leder af Civilian Saucer 
Intelligence i New York - og andre videnskabsmænd var også 
med til at studere tilfældet og analysere metallet. 

Der skete i store træk følgende: Den 13. december blev der 
set nogle uidentificerede genstande over Campinas. En dame, 
der boede i Alcalde Solon-gade, og som (af personlige grunde) 
bad journalisterne om ikke at røbe hendes identitet, så tre 
»flyvende tallerkener« i formation på himlen. Maskinerne var 

Kommentar: Spitzbergen-historien kan ikke verificeres. Den sy-
nes at stamme fra en tysk avis ... og at være ’opfundet’ af en sen-
sationslysten journalist herfra. SUFOI. 
Flying Saucer Review, november-december 1960 og maj-juni 
1962. 

* 
 
 
** 
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runde, matgrå og så ud til at være sammensat af to tallerke-
ner, der var lagt sammen med den hule side indad. Pludselig 
begyndte en af dem at bevæge sig ned mod hendes hus; den 
ene af de to »tallerkener«, den så ud til at være sammensat af, 
var ubevægelig, men den anden roterede som en snurretop. 
UFOen strejfede husets tag - damen var ude i det fri - og ud-
sendte et meget stærkt lysskær, der oplyste huset nogle øje-
blikke, som om det var dag (hvilket vil sige, at det hændte om 
natten, en vigtig oplysning, som ingen af referaterne har 
med). Samtidig lod den et flydende materiale falde, der ligne-
de »sølvregn«.  

Kvinden løb forbløffet hen til det sted, hvor væsken var fal-
det, og så en skinnende plet, omkring 10 cm i diameter; den lå 
på cementen ved beholderen med vaskevand. Hun ville røre 
ved den, men opgav det, da hun mærkede strålevarmen. 

Så gik den skrækslagne dame hen for at kalde på en af sine 
naboer, professor Benedito Goncalves Nascimento, som er vel-
anskrevet i Campinas. Professor Nascimento ventede, til stof-
fet var afkølet, og samlede det så op. Straks efter oplyste han 
de lokale radiosendere og dagbladet »Correio Popular« om 
hændelsen. Denne avis påtog sig at overbringe det nu størkne-
de stof til kemikerne i Young laboratoriet i Campinas. 

Prøven blev analyseret af laboratoriechefen, dr. Visvaldo 
Maffei, i flere vidners nærværelse. Seks timer senere udsendte 
dr. Maffei følgende meddelelse til pressen: 

»Den undersøgte prøve er en blanding af kemisk ren tin - 
88,91 % - og ilt, som oxyd - 11,09 %. Der er ikke fundet andre 
grundstoffer eller urenheder af nogen slags i det pågældende 
stof. Analysen har med andre ord vist, at stoffet er et metal, 
nemlig tin, i høj koncentration og af en usædvanlig renhedsgrad, 
uden urenheder eller spor af andre grundstoffer, bortset fra ilt.  

- Bemærkning: Disse resultater gælder kun den modtagne 
prøve, der vejede 1,3 gram«. 

Dr. Rolf Weber meddeler uden kildeangivelse, at dette me-
tals vægtfylde afviger fra almindeligt tins - henholdsvis 10,4 og 
7,2. Hvis det kan bekræftes, vil dette være en yderst interessant 
omstændighed, for der findes en ganske spændende teori, udvik-

»Ouranos«, Bulletin de la Commission d’Enquete Ouranos, nr. 33, 
pag. 25. »L’effet Antigravitationnel des Corps à Forte Densite«. 

* 
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let af professor Marcel Pagés fra Perpignan, om de supertunge og 
supertætte metallers rolle som »antigravitations-skærme«*.  

Sagen blev bekendtgjort under store overskrifter i alle Bra-
siliens aviser. Dr. Maffeis meddelelse kom ud i Rio de Janeiros 
aviser den 22., 23. og 24. december. 

Luftværnskommandoen i Rio sendte omgående en mand ud 
for at hente prøver af metallet fra Campinas. Dette sendebud, 
3. sergent Nelson Bandeira de Silva, lagde en kvittering i 
»Correio Popular«s redaktion, hvor metallet blev opbevaret. 
Resultatet af de analyser, luftvåbnets teknikere udførte, blev 
holdt hemmeligt. Men professor Maney fik underhånden at vi-
de, at de analyser, luftvåbnets kemikere havde lavet, stemte 
overens med dr. Maffeis resultater. 

Andre formodede prøver af dette smeltede metal blev analy-
seret af professor Nathan Meltz og af Lex Mebane, men her 
blev resultatet, at det var loddemetal, det vil sige en legering af 
bløde metaller, tin og bly, uden spor af antimon, hvilket kunne 
tyde på, at disse prøver er af en anden oprindelse. 

Nogle år senere forekom der endnu et tilfælde af lignende art 
i Brasilien.  

Den 6. februar 1965 tabte et luftfartøj et mærkeligt og ind-
viklet apparat i Tabuleiro do Norte, der ligger i staten Ceará.  

Mange mennesker så med skræk en UFO flyve forbi i stor 
højde, stærkt lysende. Den standsede brat, hvorefter den fløj 
bort i svimlende fart. Et modigt vidne, daglejeren José Guerrei-
ro Chagas, løb hen til det sted, hvor genstanden, som den mær-
kelige maskine havde kastet ud, var faldet. Da han havde fun-
det den, skyndte han sig hen til den lokale afdeling af »Diarios 
Associados«, nyhedsbureauet i statens hovedstad (Fortaleza), 
for at aflevere fundet. Det ligner faktisk mest et lille elektro-
nisk apparat af den slags, der bruges i radiosonder, som sendes 
op fra meteorologiske stationer (vidnernes frie fortolkning). 

Landarbejderens historie vakte stor opsigt i egnens bonde-
befolkning. Men der slap ikke mere ud om det mærkelige appa-
rat; åbenbart blev statshemmelighedens gardin trukket ned 
over det*. 

Mellem disse to brasilianske tilfælde ligger der et tredje, der 
indtraf den 14. september 1957 og som blev undersøgt af dr. 

FSR, maj-juni 1965, p. 29. * 
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Olavo Fontes. Begivenheden skete på en strand nær byen Uba-
tuba. En UFO nærmede sig stranden med utrolig hastighed, og 
det så ud, som om det ville blive knust mod havet. I sidste øje-
blik, da den var lige ved at ramme vandet, foretog den en brat 
drejning opad og steg til vejrs med svimlende fart. Men efter et 
øjebliks forløb eksploderede skiven og splintredes i tusind glø-

dende stykker, hvoraf de fleste faldt i havet, men nogle ramte 
stranden nær ved det sted, hvor vidnet stod sammen med nog-
le kammerater. 

Den stump, der kom dr. Fontes i hænde, blev underkastet 
forskellige analyser, deriblandt en spektrografisk undersøgel-
se. Alle undersøgelserne førte til det samme resultat, nemlig 
at metallet var 100 % rent magnesium*. (Vi mener ikke, dette 
resultat er sandsynligt). ** 

Hvis vi fra Brasilien går til Argentina, støder vi på et 
mindst lige så mærkeligt tilfælde, skønt der her måske kunne 
være tale om spidsen af en raket, eller dens bæremodul. 

Tilfældet blev refereret af »Flying Saucer Review«s direktør 
i maj-juni-nummeret 1965. Det skete i januar 1965 nær ved 
Mendoza, der ligger i Andesbjergenes udløbere i det vestlige 
Argentina. Bowen bad Oscar Galindez, FSR's repræsentant i 
Argentina, om at få sagen bekræftet. Efter hvad Bowen selv 
hævder, udførte Galindez rene mirakler, og det lykkedes ham 
oven i købet at skaffe et fotografi af den nedstyrtede maskine, 
som det engelske tidsskrift satte i sammen med artiklen. 

Den notits, der først satte de engelske forskere på sporet af 
hændelsen, var et udklip af »La Cronica«, som Galindez send-
te. Der står følgende: 

»En mystisk maskine, tilsyneladende en del af en kunstig 
satellit, er faldet ned i San Miguel, 4 km fra San Rafael, der 
ligger nord for Mendoza, nær ved grænsen til provinsen San 
Juan. Nyheden blev meddelt af egnens hyrder, og i begyndel-
sen kunne der ikke tilvejebringes detaljer af betydning, da for-

FSR, juli-august 1960, p. 21. Se ogsa »Flying saucers - the evi-
dence of the invasion from outer space«, af Coral E. Lorenzen, 
kapitel 9, »Physical evidence«, med meget detaljerede analyser. 
Kommentar: Tilfældet, og de seneste undersøgelser af det nævnte 
magnesium, er omtalt i tidsskriftet UFO-NYT, nr. 3 fra maj-juni 
1971. SUFOI. 

* 
 
 
** 
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bindelserne mellem Mendoza og San Rafael har været afbrudt 
i fire dage.«  

Charles Bowen bemærker: »Alene dette burde overraske os. 
Hvorfor var forbindelserne afbrudt? Januar måned er højsom-
mer i Argentina«. Og avisen fortsætter: 

»San Miguel er en klynge huse med en kirke, et medicinud-
salg og en skole med en eneste lærer. Spredt i flere kilometers 
omkreds er der hyrdehytter i dusinvis. Egnen er næsten helt 
gold, og om natten ligner den et månelandskab. 

Egnens folk hævder, at den mærkelige genstand er en fly-
vende tallerken, og mange erklærer desuden, at de har set små 
væsener gå rundt om maskinen iført sære uniformer, der ligner 
dykkerdragter, og som udsender et grønt fosforescerende skær. 
En ting er sikker: egnens folk er rædselsslagne, og ingen vover 
sig ud efter mørkets frembrud«. 

Da efterretningen om hændelsen nåede frem til Mendoza, 
sendte luftfartsvæsnets lokale afdeling et fly ud for at undersø-

ge genstanden, som så ud til at være faldet på et meget util-
gængeligt sted. »La Cronica«s artikel fortsætter: 

»Flyvemaskinen ... fløj over terrænet og fandt genstanden. 
Efter hvad der blev meddelt, var den cigarformet; man anslog 
dens længde til 8 meter og dens diameter til 1 meter. Den kun-
ne ses langt borte fra, idet den udsendte et stærkt hvidt lys. 

På bagenden har kapslen noget, der kunne ligne en turbine 
eller sådan noget; den synes at være halvt begravet i jorden. 

Flyvemaskinen fløj flere gange hen over denne »Tallerken«, 
og der blev taget flere sort-hvide fotografier trods det blænden-
de sollys på klitter og klipper. Fotografierne kom ikke frem i 
den lokale presse, da Mendozas politichef, Comodoro José Ma-
ria Ramos, nedlagde udtrykkeligt forbud imod det«. 

Da politiet skulle ud at se genstanden, lykkedes det at få 
landet en Dakota DC-3 på stedet; man fik kapslen losset ind i 
den og transporterede den ad luftvejen til det argentinske luft-
våbens hovedkvarter i Mendoza. Derfra blev den bragt til rum-
forskningscentret i Cordoba for at blive grundigt undersøgt. 
Bowen bemærker, at Argentinas raketforskningscenter ligger i 
nærheden af Cordoba. Måske er dette en grund mere til at for-
klare den intense UFO-aktivitet i dette område. 

De mål, avisen gav, var forkerte. Kapslen var i virkelighe-
den 4 meter lang og 1,3 meter i diameter. Der var mange hul-
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ler i dens overflade, der ifølge Galindez muligvis skyldes mi-
krometeoriter. Beklædningen var ikke af den slags, der bruges 
til raketter. 

Hvad var genstanden fra San Miguel for noget? Charles 
Bowen tror ikke, den hørte til en raket fabrikeret på Jorden. 
Som vi ved, brænder bæreraketterne og tilintetgøres på tilbage-
vejen gennem atmosfæren. Det mærkelige lys, den udsendte, 
synes også at afkræfte denne antagelse. 

Hvordan det nu end hænger sammen - faktum er, at gen-
standen fra San Miguel ikke er det eneste mystiske objekt, der 
er faldet ned fra himlen. Det ser ud til, at der faldt en lignende 
kapsel ned 10 km fra San Miguel, og en til i San Luis-
provinsen. Den 30. januar blev en mærkelig genstand, 40 cm i 
diameter og med fire skærme, set styrte ned i en ørkenagtig 
dal i Andes nær Luján, i provinsen Mendoza. Den blev samlet 
op og afleveret tilluftvåbnet i Mendoza. 

Bowen omtaler derefter de gådefulde kugler, der er faldet 
ned fra himlen. I Argentina faldt de sidste den 25. december 
1964 og den 23. februar 1965. (I Lora del Rio nær Sevilla i Spa-
nien faldt der også nogle mystiske kugler ned og lavede stor 
ståhej i aviserne, skønt de efter vor opfattelse godt kunne være 
brændstofbeholdere til raketter).  

I Buenos Aires gennemførte den ansete brasilianske forsker 
dr. Olavo Fontes en analyse af metallet fra den kugle, der faldt 
ned i Tiu Puji, i provinsen Cordoba, juledag 1964. Han erklære-
de: »Denne genstand er ujordisk. - Jeg har aldrig været så fasci-
neret af en undersøgelse som af denne. Jeg nærer ikke den 
mindste tvivl om, at vi står over for den mest forbavsende 
kendsgerning, man kan forestille sig. Denne runde genstand er 
fremstillet uden for vor planet, for den indeholder magnesium 
af en vægtfylde og en renhed. der er ukendt på Jorden«. 

Vi vil nu beskæftige os med de metalrør, der blev fundet på 
det sted nær ved »La Ponderosa«, hvor UFOen fra San Jose de 
Valderas lavede en kort landing den 1. juni 1967 kl. ca. 8,30 
om aftenen (Ill. 12 og 13). 

Antonio Pardo, hvis nysgerrighed var blevet ægget af det 
usædvanlige syn, han havde held til at opleve og tilmed fange i 
sit »Paxette«, besluttede at lave en undersøgelse for egen reg-
ning, da han fik at vide, at den uidentificerede flyvende gen-
stand, han havde set, var landet i Santa Monica. 
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Det var her i Santa Monica, at det lykkedes ham at få fat 
på et af disse rør, som drengen, der havde fundet det, havde 
åbnet med en niptang. Dette gav anledning til et nyt brev til 
Lleget, som vi synes er interessant og derfor gengiver i dets 
helhed: 

 
 

26. august 1967 
Señor Don Márius Lleget, 
Barcelona. 
Min herre. 

Før afsendelsen af mit første brev, der følger vedlagt, 
har jeg yderligere oplysninger om det mærkelige lille rør, 
som det lykkedes mig at få fat på den 3. juni i år. 

Drengen, der fandt det, og som var søn af en beske-
den landarbejder, fik den ulyksalige ide at brække det op 
med vold. Det fremgik af en række spørgsmål, som hans 
mor og jeg stillede ham, at den manglende ende af røret 
var magen til den, der var tilbage. Hvis det var rigtigt, 
ville genstanden have været symmetrisk, men som De 
ved, ligger det nær at antage, at et barn på knap tolv år 
er ganske ukritisk og sagtens kan tage fejl af to cylindre 
eller metalstænger, der 1igner hinanden, men er af for-
skellig størrelse. 

Men hvad der er endnu mere beklageligt, er, at visse 
forældre er skødesløse nok til at lade deres børn pille ved 
ting af ukendt oprindelse uden at tage de mest elemen-
tære forsigtighedsregler. Det kunne have været en pa-
tron; sløsetheden ville være den sammen. 

Jeg hørte i kvarteret noget om, at der var blevet fun-
det andre rør af samme slags; men det var løse rygter, og 
der var ingen, der kunne fortælle mig noget bestemt. Det 
blev oven i købet sagt, at rørene var radioaktive; det var 
noget, man havde fra »sikker kilde«. Vi ved jo alle, hvad 
folk finder på i sådan en situation. Jeg har undersøgt det 
rør, jeg har, i mørke og ikke set det fosforescere, hvilket, 
efter hvad jeg har forstået, ville have været beviset for 
radioaktivitet. Jeg sender Dem i øvrigt en lille stump af 
metallet, for det ville være interessant at vide, hvad det 
er for noget. Det ligner tin eller en blylegering, for det er 
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meget smidigt. Det er bestemt ikke aluminium, som det 
blev påstået i Santa Monica. 

Drengen, der fandt røret, havde ikke smidt den lille 
dobbelte rulle væk, som var indeni. Det er to strimler, 
tilsyneladende af plastic, den ene 13 x 2,3 cm, den anden 
13 x 2 cm. (Det er den sidstnævnte, jeg sender Dem). (Ill. 
35 og 36). De hang sammen, og de har begge to et mærke 
i relief, som - hvis De ser godt efter - er mage til fartøjets 
kendetegn; så der kan ikke være tvivl om rørenes oprin-
delse. 

Det mærkelige ved denne plasticstrimmel er, at den 
er meget svær at rive itu med hænderne, selv om den er 
nem at klippe over med en saks. 

Den tiloversblevne rør-ende er 6,3 cm lang, og den 
lille runde plade er ca. 2,5 cm i diameter og et par mil1i-
meter tyk. 

Illustration 12. Antonio Pardo's foto af det fundne rør. 
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Jeg har for Deres skyld taget to billeder, som jeg ved-
lægger i negativ. Jeg har ikke haft tid til at forstørre 
dem, men negativet viser såvel røret som en stump, jeg 
selv har klippet fra til Dem af den ende, drengen havde 
ødelagt, og desuden de to strimler, der var rullet sam-
men indeni. 
 

Antonio Pardo 
 

Vi har tidligere omtalt rundskrivelsen fra den ukendte 
franskmand »Henri Dagousset« til forskellige virksomheder i 
Santa Monica, hvoriblandt »La Ponderosa«. 

Vi gengiver dette cirkulære, der ejendommeligt nok er led-
saget af et fotografi, der viser det »komplette« rør, samt en 
tegning med målangivelser (Ill. 14 og 15). 

 

Illustration 13. Her ses begge strimlerne fra røret. 
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Min herre. 
Den 1. juni 1967 skete der noget, der gav genlyd i den 

spanske presse og i Europas nyhedsbureauer. I et ter-
ræn nær tre-kilometer-stenen på Boadilla del Monte-ve-
jen (Madrid), afmærket under betegnelsen »Statsejen-
dom«, landede et rundt luftfartøj, som aviserne betegne-
de som en »flyvende tallerken«. 

Nogle få dage efter opdagede først en metalarbejder 
og senere en ung pige, der bor i Santa Monica, nogle me-
talcylindre med en skive midtpå. Vi skal opgive målene, 
så De har noget at holde Dem til. Rørets længde: 129,8 
mm. Rørets diameter: 8,3 mm. Diameteren af metalski-
ven: 24 mm. Begge kapsler er kommet i vor besiddelse, 
og vi vedlægger fotografi og tegning af en af dem. 

Den ser ud som en cylinder af poleret aluminium med 
spidsbuede ender. 

Efter hvad vi har hørt, har andre mennesker fra 
kvarteret fundet et antal af disse små cylindre, som næp-
pe har nogen værdi for finderne (bortset fra den uomtvi-
stelige spænding, fundet har vakt). Da De er ejer af en 
legal restauratørvirksomhed i denne del af Spaniens 
hovedstad, beder vi Dem hænge denne meddelelse op, så 
Deres kunder og venner kan se den. 

Vi er klar til at tilbyde indtil 18.000 pesetas (2000 
kr.) for hver cylinder, svarende til vedhæftede model, 
som De skaffer os. Skulle kapslen være beskadiget eller 
brækket, uden at indholdet har lidt skade, kunne vi tale 
med ejeren om betingelserne. 

For den venlighed, De viser os ved at slå denne med-
delelse op (der er blevet sendt kopier til fem andre etab-
lissementer), tilbyder vi Dem en dusør på 7.000 pesetas 
(800 kr.) for hver kapsel, vi modtager takket være Deres 
hjælp. Vi vedlægger en seddel med vor sekretærs navn og 
adresse, hvortil De omgående må henvende Dem, hvis 
De skulle have troværdigt nyt om sagen. Jeg beder Dem 
undlade at sætte Dem i forbindelse med os, hvis De ikke 
modtager noget tilbud i så henseende. 

Vor interesse er rent videnskabelig. De omtalte kaps-
ler indeholder ingen indretninger af nationaløkonomisk, 
militær eller lign. interesse. Sagen er af rent teknisk 
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karakter. Vort arbejde er begrænset til studiet af de så-

kaldte UFOer (uidentificerede flyvende objekter), her i 
landet populært kaldet »flyvende tallerkener«. 

Hvis nogen, som har fundet sådanne kapsler, i mel-
lemtiden skulle have overdraget dem til andre private 
grupper eller til staten, beder vi også om at få det at vide. 

I håb om at høre fra Dem, og med venlig hilsen, 
 

Henri Dagousset. 

 

 
På en vedlagt seddel stod der: 
Indtil den 28. juni bedes al korrespondance sendt til Mr. 

Antoine Nancey - poste restante, Madrid. 
 
Drengen, der i sin dybe uskyld solgte Antonio Pardo røret 

for en latterlig sum, skal nok som følge af denne cirkulæreskri-
velse have raget sig en ordentlig røffel til, og måske også en på 
skrinet, leveret af faderen, Martin Martin. Vi vil tro, at en og 
anden fulgte opfordringen fra den ukendte brevskriver og satte 
sig i forbindelse med ham gennem Antoine Nancey for at bringe 
ham et af rørene og indkassere den dusør, som var udlovet til 
alle, der skaffede oplysning om dem. 

Det er med undren, man konstaterer, at denne forbløffende 
cirkulæreskrivelse er ledsaget af et fotografi, der viser et rør 
mage til det fra vor historie, men tilsyneladende helt. Det viser 
på den ene side, at der findes en fransktalende gruppe, som er 
interesseret i UFOerne i almindelighed og det fra Madrid i sær-
deleshed, og på den anden side, at denne gruppe var i besiddel-
se af et af rørene fra Santa Monica, nemlig det på fotografiet, 
der var fæstet ved brevets underkant. Denne omstændighed, 
tillige med forhåndsmeddelelsen om et rumfartøjs ankomst til 
Madrid, åbner et nyt, spændende arbejdsfelt, nemlig undersø-

gelsen af beskaffenhed og oprindelse af denne højst interessan-
te forhåndsviden om begivenhederne, en viden, der netop gæl-
der denne type af UFOer, skive- eller linseformede, med et me-
get tydeligt kendemærke på undersiden. Læseren kan se det 
samme kendemærke i enden af den strimmel af plastisk mate-
riale, der blev fundet inden i røret. 
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Illustration 14. Fotografiet, der var vedlagt Dagoussets brev. 

Med hensyn til stumpen af røret og den lille prøve af pla-
stisk materiale, som Antonio Pardo sendte Márius Lleget, så 
skyndte denne sig at kontakte os for at lade prøverne gå videre 
til os. Præsidenten for INTA,* Rafael Calvo Rodés, er Farriols 
onkel, så vi gik lige op til denne videnskabsmand med prøver-
ne og bad ham om at lade dem analysere i INTA's laboratorier. 

Nogle uger senere sendte INTA os analyseresultaterne. Her 
er de:  

 
 

Analyse af forelagte prøver 
Den prøve, der ønskedes identificeret, var et stykke bøjeligt 

lysegrønt plasticfolie, rektangulært, 7 cm langt, 
2 cm bredt og 0,05 mm tykt. 

Instituto Nacional para la Técnica Aeroespacial, d.v.s. Statsinsti-
tuttet for Rumfartsteknik.  

* 
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Prøven viste sig upåvirkelig af følgende organiske opløs-
ningsmidler: 

 
Acetone 
Metylætylon 
Metylisobutylon 
Ætylacetat 
Kloroform 
Tetraklorætan 
Tetraklorkulstof 
Ortodiklorbenzol . 
Benzol 
Toluol 
Xyluol. 

 
Prøven havde ligget i hver af disse væsker, både i kold og i 

kogende tilstand, i 24 timer eller længere. 

Illustration 15. Skitsen fra Dagoussets brev. 
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Det eneste opløsningsmiddel, der havde en påviselig virk-
ning på materialet, var cyklohexanon, der bevirkede en opsvul-
men af tre af den anvendte prøves fire kanter (prøvens flade-
mål var omkring en halv kvadratcentimeter). 

Efter at prøven havde henligget i kogende cyklohexanon i 
24 timer, var den stadig kun opsvulmet langs kanterne; virk-
ningen havde ikke forplantet sig ind mod midten. 

 
Kvalitativ analyse. 

Efter alkalismeltning udførte vi en kvalitativ analyse 

 
Kul ………………………………… positiv  
Brint ………………………………. positiv  
Kvælstof …………………………... negativ  
Fosfor ……………………………... negativ  
Klor ………………………………... spor 
Svovl ………………………………. negativ  
Fluor ………………………………. positiv 

  
Fluorets tilstedeværelse blev påvist ved, at lidt af prøven 

blev opvarmet på glas indtil sønderdeling, hvorefter vi fandt 
nogle mærker i glasset, der ikke lod sig fjerne; de kom af, at 
der ved materialets spaltning var dannet flussyre, som havde 
angrebet glasset. 

 
Bestemmelse af prøven.  

Bestemmelsen blev foretaget ved infrarød spektroskopi med 
et Perkin Elmer apparat, model 137-B (Infracord). Bestemmel-
sen udførtes direkte på den originale prøve, der på det sted, 
hvor den skulle udsættes for den infrarøde stråling, var blevet 
slebet ned til en tykkelse af 0,025 mm - en tykkelse, der mulig-
gjorde en korrekt registrering af spektret. 

Undersøgelsen har givet os følgende resultater. 
Det vibrationsbånd, der er synligt på 3,45 μ, svarer til CH-

gruppernes trækning-vibrationsbånd. På 7,15 μ ses CH2-grup-
pernes deformations-vibrations-bånd. 

Det stærke, brede vibrationsbånd i området mellem 9 og 10 
svarer til CF-gruppen.  

Elementarstrukturen af det spektralanalyserede materiale 
synes derfor at være denne:  
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 (CH2 - CH)n 
     F        
              F 

- hvilket svarer til polyvinylfluorid. 
 
Denne antagelse har faktisk siden vist sig at være fuldt be-

rettiget, idet vi i J. Haslam og H. A. Willis' bog »Identification 
and Analysis of Plastics« som nummer 5.29 har fundet polyvi-
nylfluoridets spektrum, der stemmer nøje overens med det, vi 
har bestemt. 

 
Almindelige bemærkninger om polyviny(fluorid (PVF). 

Så vidt det er os bekendt, er dette materiale til dato kun 
blevet fremstillet af det amerikanske firma Du Pont de Ne-
mours Co., under varebetegnelsen Tedlar; dets anvendelse er 
derfor ret begrænset. 

Materialets mest bemærkelsesværdige træk er følgende: en 
usædvanlig stor modstandsdygtighed over for ultraviolet strå-

ling, over for atmosfæriske påvirkninger, over for opløsnings-
midler. og kemiske påvirkninger, og desuden en fortrinlig var-
mebestandighed. 

Stoffet leveres kun som tynd film af tre typer, A, B og S. 
Type A er på den ene side velegnet til sammenklæbning med 
andre materialer ved hjælp af klæbestoffer; det gælder ikke den 
anden side, men den er egnet til varmesvejsning. 

Type B kan klæbe på begge sider ved brug af passende klæ-

bestoffer. 
Type S er på begge sider uegnet til klæbning. 
De forsøg, vi har udført i denne forbindelse med de forelagte 

prøver, synes at vise, at det svarer til type S.  
PVF anvendes hovedsagelig i bygningsindustrien som be-

klædning eller beskyttelsesmiddel til strukturer, installationer 
og andre systemer, der er udsat for vejrliget. Det er os be-
kendt, at de raketter, der bliver affyret fra Cape Kennedy, ef-
ter færdigmonteringen somme tider bliver opbevaret i store 
metalkonstruktioner beklædt med PVF-folie; man har netop 
valgt dette materiale på grund af de ovennævnte egenskaber. 

Materialet har også fundet anvendelse til forskellige militæ-

re installationer. 
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Plasticfoliets farvestof 
Røntgenfluorescensanalyse af plasticfoliet viser, at det in-

deholder kationerne Ti, Ni, Fe, Sb og Cd og anionerne Cl og S. 
Ved gennemgang af litteraturen om plasticfarvestoffer har 

vi fundet to pigmenter, et blåt, baseret på jern, og et gult, base-
ret på cadmium. En blanding af disse to stoffer kan give den 
forelagte plasticfolies grønne farve. 

De omhandlede farvestoffer forhandles i U.S.A.  
 

Analyse af metallet fra UFOen. 
Ved en analyse af metallet fra UFOen efter røntgenfluore-

scensmetoden blev det konstateret, at det i det væsentlige består 
af Ni og indeholder spor af følgende grundstoffer: Mn, Fe, Ti og 
Co. Disse resultater blev bekræftet af vort spektrokemiske labo-
ratorium, hvor man også fandt spor af Si og Al, foruden de stof-
fer, der var blevet fundet efter røntgenmetoden. Det skønnes, at 
nikkelindholdet ligger over 99%, men vi er ikke i stand til at be-
kræfte det på grund af den ringe mængde prøvemateriale, vi har. 

Det modtagne metalstykke blev forberedt og ætset med 
henblik på mikroskopering af snitfladen under forskellige for-
størrelser. Det fremgik af denne undersøgelse, at mikrostruk-
turen svarede til et meget rent materiale med lidt udfældning, 
hvor man tilmed kan se kornenes krystalgruppering i kors-
form. Mikrofotografierne vedlægges. Ud fra de forudsætninger, 
der er gjort rede for i de foregående afsnit, kan der drages føl-
gende slutninger: 

III-1 Plasticfoliet, som man har sendt os, er fremstillet af 
polyvinylfluorid, farvet med et pigment bestående af jern og 
cadmium. 

III-2 metalstykket er fremstillet af nikkel af en renhed, der 
muligvis ligger over 99 %. Dette fremgår af de kvalitative ana-
lyser og af undersøgelsen under mikroskop. 

 
Torrejón de Ardoz, 15. oktober 1968  

J. A. Garcia Poggio 
Afdelingschef  

Godkendt         Instituto Nacional Tecnica Aeroespacial 
Julio Apraiz 
Departementsdirektør. 
Luftfartsministeriet.          (Oversættelse af brev i facsimile) 
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Forklaring af INTA's analyseresultater 
Ifølge de analyser, der blev udført i INTA's laboratorier, har 

vi et metalrør af meget fint nikkel, praktisk taget rent (de små 
urenheder ses i mikrofotografiet af snitfladen), og nogle strim-
ler af et æblegrønt plastisk materiale, der består af farvet poly-
vinylfluorid, presset til folie. 

Med hensyn til nikkelrøret må vi betænke, at det ikke i 
kraft af sin beskaffenhed frembyder noget usædvanligt, der 
kunne berettige os til at tillægge det en ujordisk oprindelse. 

Rørets mål, der fremgår af tegningen, svarer ikke til gængse 
størrelser, hverken i metersystemet eller i det engelske målsy-
stem. Denne omstændighed er i sig selv meget betydningsfuld. 
Der findes for øvrigt ikke nikkelrør på markedet, endsige nik-
kelrør af en ualmindelig diameter; det hænger simpelt hen 
sammen med, at et nikkelrør er et dyrt produkt; det er blødt, 
strækbart og vanskeligt at bearbejde. Det er derfor kun muligt 
at forestille sig, at et rør med disse egenskaber må være blevet 
fremstillet med det udtrykkelige formål at udfylde en bestemt 
mission - en mission, som vi i det foreliggende tilfælde er ude 
af stand til at begribe, idet der jo simpelt hen blev fundet et 
ubestemt antal af disse rør på jorden lige ved det sted, hvor 
UFOen landede. 

De små stykker polyvinylfluorid-folie viser heller ikke i sig 
selv tegn på ujordisk oprindelse. Det kunne være to små stum-
per film, fabrikeret af Du Pont de Nemours under betegnelsen 
»Tedlar«. Det egentlige særpræg - og det, der får os til at gisne 
om, hvor røret med dets indhold af plasticfolie kommer fra - er 
reliefmærket i kanten af begge strimlerne. 

»Tedlar« er et ganske nyt plasticmateriale, ikke ret udbredt 
og med meget specielle anvendelsesmuligheder. Det findes ik-
ke på det spanske marked. 

Røret, der (ifølge drengen, der fandt og åbnede det) var fuldt 
af en f1ygtig væske, danner i forbindelse med plasticpladerne 
en helhed, der ikke er nem at gøre rede for. Hvor meget vi end 
har grublet over det, har vi ikke kunnet finde nogen rimelig 
forklaring på deres ti1stedeværelse ved landingsstedet. 

Havde vi ikke fundet noget mærke på plasticstrimlen mage 
til det, der blev set tydeligt på UFOen, da den f1øj over San 
José de Valderas, så havde vi sikkert anset dette rør med alt 
dets indhold for et mærkeligt sammentræf uden logisk forkla-
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ring. Der findes kun en mulighed for, at røret ikke havde noget 
med UFOens mandskab at gøre: en spøgefugl kunne have an-
bragt det på dette sted. Der er imidlertid flere grunde, der gør 
denne antagelse usandsynlig: 

(a) Den hypotetiske spøgefugl ville kun have haft en nat til 
at anbringe rørene der, hvor de blev fundet, og desuden måtte 
man forudsætte, at han præcist vidste, hvor landingen skulle 
finde sted. 

(b) Hvis han kun havde nogle få timer til at udføre dette 
arbejde, ville det ikke være let for ham at fabrikere nikkelrør 
af den slags, der ses på fotografiet, og lukke dem hermetisk 
efter at have fyldt dem med letfordampelig væske og med to 
stykker »Tedlar«, som han nødvendigvis måtte have skaffet i 
forvejen fra et andet land. 

(c) Han måtte være i besiddelse af et prægestempel, fremstil-
let med den største omhu, for at trykke et reliefmærke i plastic-
foliet, der skulle passe til UFOen kendetegn. Det er sikkert, ab-
solut sikkert, at han ikke kunne få fat på sådan et prægestempel 
den nat, selv om han aftenen før havde været øjenvidne til UFO-
ens flugt over San José de Valderas. Det vil sige, at han måtte 
have kendt dette mærke i forvejen og have været grundigt forbe-
redt på at udføre hele denne operation i det rette øjeblik. 

(d) Hvis det menneske, der prægede mærket i plasticfoliet, 
kendte mærket i forvejen og afventede den i sidste afsnit nævn-
te lejlighed, er vi i den situation, at forklaringen forekommer 
os endnu vanskeligere at udlægge som spøg eller naivitet. 

(e) Hvis et menneske med fransk for- og efternavn virkelig 
pr. brev tilbød en anselig sum for hvert rør, der blev fundet, 
nærmere bestemt 18.000 pesetas (hvilket på det pågældende 
tidspunkt svarede til 300 US-Dollars), så må man afvise den 
mulighed, at den hypotetiske spøgefugl havde haft til hensigt 
at tjene penge. Hans bestræbelser ville i al fald være frugteslø-

se, for hvis det var for sjov, han smed rørene, ville intet men-
neske have mulighed for at forstå morsomheden, og noget 
praktisk resultat ville han ikke opnå. 

Som vi har sagt ved andre lejligheder: de nemmeste forkla-
ringer er dem, der kommer sandheden nærmest. Dette mener 
vi også er tilfældet her; det var ikke nogen spøgefugl. 

Vi venter et spørgsmål fra læseren: Jamen, hvis dette rør er 
af ujordisk oprindelse, hvordan forklarer De så, at der indeni lå 
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noget plastisk materiale fremstillet i USA? Man kan forstå, at 
et rør af rent nikkel kan fremstilles på en hvilken som helst 
planet, men ikke et lysegrønt PVF-folie, praktisk taget iden-
tisk med et, Du Pont laver. 

Dertil må vi svare: 
Først og fremmest kan det ikke helt udelukkes, at man på 

den beboede planet, hvor de UFOer, vi undersøger, kommer 
fra, også har kunnet fremstille plasticmaterialer praktisk talt 
identiske med Du Ponts produkt. Skulle dette PVF-folie imid-
lertid være fremstillet i USA - hvilket vi anser for det mest 
sandsynlige - så kan vi kun henvise til et antal kendsgerninger 
og indicier, som vi har iagttaget i forbindelse med denne sag, 
uden selv på nuværende tidspunkt at udtale nogen mening; vi 
ved i hvert fald, at der var nogen, der på forhånd vidste besked 
om et ujordisk rumfartøjs ankomst til Madrid, og som var nøje 
underrettet om tid og sted. Vi ved også, at der på plasticstrim-
lerne, som er i vor varetægt, er præget en figur mage til det 
kendetegn, der blev set på UFOens underside. Vi ved, der fin-
des en fransktalende gruppe, der ventede på en chance for at få 

Illustration 16. Foto af en af PVF-strimlerne - med tydeligt aftryk. 
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Vi vil fra dette sted belyse motiverne for den negative hold-
ning, som nogle medlemmer af vort samfund indtager over for 
UFO-fænomenet. Vi placerer dem i forskellige grupper; alt ef-
ter deres tankegang: 

(a) De, der ikke har haft adgang til troværdige oplysninger, 
og beviser. 

(b) De, der har adgang til beviser, men ikke søger dem. 
(c) De, der ved besked og har adgang til fyldigt bevismateri-

ale, men hos hvem professionel »hjernevask«, mistænksomhed 
eller moralsk indstilling udelukker en positiv interesse for 
UFO-fænomenet. 

(d) De, hvis berettigede stolthed over at tilhøre vor fortræf-
felige menneskerace hindrer dem i at anerkende, at der kunne 
eksistere noget andet eller bedre. 

(e) De, der har en praktisk opfattelse af livet og forbløffes 
over, at nogen beskæftiger sig med ting, der ikke kan røres og 
knap engang ses. 

(f) De, der mener, at UFO-fænomenet kan forstyrre den ån-
delige ligevægt, de har opnået med stort besvær og gennem 
mange års forberedelse. 

(g) De fantasiløse, de af princip vantro, folk uden forsker-
trang, som afviser enhver ændring af deres vante tankegang - 
vidende eller uvidende om deres egen mangel på evne til at 
åbne sindet for nye bølger af kundskab. 

(h) De svagt begavede. Dem er der desværre ikke noget at 
gøre ved, hverken i nærværende sag eller i nogen som helst 
anden. Dog kan man ikke forhindre dem i at snakke, gøre sig 
gældende og erhverve proselytter i et overfladisk og indskræn-
ket miljø. 

(i) Til sidst de hæderlige og tilmed skabende mennesker, som 
er stærkt engageret i akutte samfundsproblemer eller i højt spe-
cialiserede emner - mennesker, hvis indstilling vi værdsætter, men som 
ikke har megen agtelse eller opmærksomhed tilovers for UFO-sagen, for-
di der ikke er plads til den i deres faglige engagement - og ret ofte på 
grund af deres interesse for den egentlige kosmiske hovedfigur, der for os 
er det jordiske menneske, vor næste. Vi beundrer disse personer, vi lykøn-
sker dem, men vi beder dem tillige forstå, at det, vi går ind for, ikke afle-
der interessen for verdens sociale tryghed; vi er tværtimod overbevist om, 
at en åbning af sindet mod dette nye kundskabsfelt vil hjælpe os frem til 
en bedre og mere omfattende forståelse af vore egne problemer. 
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fat på nogle nikkelrør, som de vidste noget om. Alt dette fører 
os uigenkaldeligt til den antagelse, at røret må være af ujordisk 
oprindelse, eller at det i det mindste må have været i hænderne 
på nogen, der direkte eller indirekte står i forbindelse med ujor-
diske væsener; eller at væsener fra andre verdener i hemmelig-
hed lever og virker på vor klode - hvilket kan komme ud på et. 

Vi er helt sikre på, at disse sidste påstande må overraske 
læseren. Erkendelsen har også overrasket os. Men efter hund-
reder af timers undersøgelse har vi intet andet valg end at ac-
ceptere kendsgerningerne, sådan som de har vist sig for os. 

Lad os være helt klare over, at vi står over for et fænomen af 
største rækkevidde, et virkeligt fænomen, som vi har på nært 
hold; og hvad det end koster os, må vi, hvis vi skal være ærlige, 
indrømme muligheden af, at det, vi har skrevet, er fuldstændig 
sikkert. 

 
 

Epilog 
Vor hensigt med denne bog er at tage læseren venskabeligt 

ved hånden og føre ham ad den samme vej, som vi, forfatterne, 
er gået gennem hundreder af timers forskning og undersøgelse 
af denne fascinerende sag. Men hvor meget vi end anstrenger 
os, vil vi ikke være i stand til at meddele læseren det indtryk af 
virkelighed, vi har fået under vort arbejde med indsamling af 
oplysninger. Læseren vil mangle det direkte kendskab til vid-
nerne, disse storartede mennesker fra Madrid. 

Læseren kan desværre ikke høre vore båndoptagelser, hvor 
de taler for sig selv - Eugenia Arbiol Alonso, Herminia Peláez, 
Vicente Ortuno, indehaveren af baren »Palencia«, ejeren af 
restauranten »La Ponderosa«, Antonio Muñoz, ingeniøren 
»Ramirez«, vor utrættelige medarbejder José Luis Jordán og 
alle de andre, hvis stemme vi har taget på magnetbånd. 

Stemmerne indgyder en så stærk fornemmelse af sanddru-
hed, en så fuldkommen uforberedthed, at man nødes til at tro 
både på deres oprigtighed og på sandfærdigheden af det, de be-
retter. Ofte er vidnerne i tvivl, tøver, retter sig selv og prøver 
at præcisere enkeltheder, der er ved at gå i glemme. 

Vi tror, at ethvert menneske, der lyttede til disse vidners 
udtalelser, således som vi har lyttet, ville blive fuldkommen 
overbevist om, at de simpelt hen fortæller sandheden. Hvis et 
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vidnesbyrd har beviskraft i juraen, hvorfor skulle det så ikke 
også have det i den sag, vi her er beskæftiget med? Vi ved godt, 
at afgørelsen i sidste instans ligger hos den høje dommer ... 
men hvem er dommer i denne sag? 

Denne rolle tilkommer rettelig videnskabsmændene, men 
hvis de fleste af dem holder sig tilbage, har vi ingen anden ud-
vej end at ty til den improviserede rettergangs system, som 
man gjorde i det vilde vesten, idet man henvendte sig til gode 
borgere, der var villige til at spille dommerens rolle. 

Lad os gentage, at der foreligger følgende beviser: 
(a) Vidneudsagn, der er optaget på bånd, og som bekræfter 

og supplerer hinanden. 
(b) To indbyrdes uafhængige fotografiserier, det ene bestå-

ende af to positiver og det andet af fem negativer, forstørret og 
gengivet i denne bog. Fotografierne bekræfter øjenvidnernes 
udsagn vedrørende form, sted og andre enkeltheder. 

(c) Fotografier af og vidnesbyrd om fysiske spor efter rum-
fartøjets landing; fuldkommen overensstemmelse mellem spo-
rene fra Santa Monica og dem fra Aluche. 

(d) Efterladenskaber fundet på landingsstedet: et nikkelrør 
og nogle strimler af plasticfolie med et karakteristisk tegn ma-
ge til det, der blev set på UFOen under flugten. 

Disse beviser er tilvejebragt ved forundersøgelsen. De gør 
et stærkt indtryk, når de ledsages af den fornemmelse af fuld-
kommen sandfærdighed, som forfatterne har oplevet. Denne 
fornemmelse er meget svær at overføre til papiret, for det er 
ikke muligt at give en tilstrækkelig levende skildring af vid-
nernes ansigtsudtryk og stemmeklang og deres udtryk af tvivl, 
når de ransager deres erindring. Læseren - dommeren - må til 
syvende og sidst afgøre, om sagsfremstillingen har været fyl-
destgørende. Der er en ting til, vi vil have frem. Vi har en for-
nemmelse af at sidde med uindfriet gæld. Den tanke, at væse-
ner fra andre verdener kommer hertil og træder på vor kære 
Jord, må i høj grad forurolige dem, der har begrebet situatio-
nen i dens fulde rækkevidde. Det ville være utilgiveligt og let-
sindigt at behandle spørgsmålet overfladisk og sprede uover-
lagt information om det. Vi beklager, at dette er sket i mange 
tilfælde. Og det vil være vor moralske pligt at viderebringe en-
hver troværdig nyhed, der måtte komme i vor besiddelse i den-
ne forbindelse. Det vil vi gøre ved næste givne lejlighed. 
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Tiden arbejder med os, med alle os, der har undersøgt sagen i det 
lys, vi mener er virkelighedens. Derfor indbyder vi de mistænksomme, 
de tvetungede og dem, der ikke følger med, til et møde med os om sagen 
i en nær fremtid. 

Vi er glade over at have meningsfæller, der med god vilje og uden 
hæmmende angst erkender og accepterer UFO-fænomenets realitet. Ale-
ne den mentale gymnastik, som er nødvendig for at følge denne vej, må 
udvikle sindets evner, gøre det smidigt, skabe plads til nye mængder af 
utraditionel viden, avle nye ideer af stor spændvidde og give person-
ligheden ny rejsnmg. 

Vi tror også, at de andre en dag kommer til den samme overbevis-
ning. Men for at lette de vantros adgang til det, vi kunne kalde vor grup-
pe, vil vi til slut give dem et godt råd, nemlig at de vælger kritisk blandt 
de meddelelser, de får, at de ikke forarges over fantastiske og løgnagtige 
forlydender (hvis antal er legio) og drager generelle konklusioner ud fra 
disse - andre forlydender kan være sande - og at de ved, hvad der er 
science fiction, og hvad der ikke er det. 

Til slut: Såvel læseren som vi har indtrængende spurgt os selv, hvor-
for regeringerne, de offentlige og videnskabelige centre, de astronomi-
ske forskergrupper osv. i alle lande, eller i bestemte lande med stor øko-
nomisk og teknisk formåen, til dato ikke har givet os en officiel forkla-
ring - positiv el1er negativ - på UFO-fænomenet. Vi lever i en tidsalder, 
hvor de videnskabelige problemer og deres tekniske løsning er civilisati-
onens akse, omend på bekostning af, at andre af sindets evner forsøm-
mes, såsom sansen for åndelige værdier. Det forekommer urimeligt, at 
der ikke skabes klarhed omkring UFO-fænomenet, og at de lærde oven i 
købet er uenige. På den anden side er pressens meddelelser om fænome-
net til tider så talrige, at selv om man for en sikkerheds skyld kasserer 
en stor procentdel, bliver der nok tilbage til at få en til at tænke alvorligt 
over den mulighed, at fænomenet har reel eksistens. Hvorfor - kan læse-
ren spørge os - må vi ty til denne bog for at blive oplyst, når det naturli-
ge ville være, at myndighederne underrettede os om et for menneskehe-
den så betydningsfuldt fænomen? 

Vort svar på dette forventede spørgsmål har to sider. For det første: 
Hvis nogen regering har vished om fænomenet - hvilket vi antager - og 
ikke giver den til kende, så har den sine grunde. Vi kender dem ikke. Vi 
kunne gætte på, at en sådan meddelelse ikke ville gavne eller løse noget 
socialt eller intellektuelt problem, men måske snarere skabe dyb bekym-
ring i visse lag af vort samfund. Vi antager, at man samtidig med at give 
klar besked om UFO-fænomenet også måtte slå fast, at mennesket intet 
kan gøre for at undgå eller ændre det. Det ville ikke være nogen trøste-
rig nyhed. Vi tror også, at den regering, der måtte have kendskab til 
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fænomenet, må være delvis eller fuldstændig uvidende om, hvad de 
intelligente ujordiske væsener egentlig har for med menneskeheden. 

Efter vor mening må man udelukke den umiddelbare eller fjernere 
mulighed for en fjendtlig holdning over for os. Men vi må gøre os klart, 
at når der mangler upartisk og fyldestgørende oplysning, er det ikke 
givet, at en hvilken som helst forklaring - selv om den er baseret på op-
hobet erfaring - nødvendigvis tilfredsstiller den offentlige mening. 

Af hensyn til flertallet synes vi, det er bedst at være relativt skeptisk. 
Den anden side af svaret på læserens spørgsmål er indlysende. Den 
holdning af skepticisme og naturlig mistillid, som vort samfunds viden-

skabsmænd og teknikere indtager over for UFO-fænomenet, forekom-
mer os fuldkommen rimelig. Vore videnskabsmænd må (for så 
vidt som de har beskæftiget sig med spørgsmålet) føle sig snydt 
ved at måtte konstatere, at det er umuligt at komme de reelle 
tilfælde nær med de forhåndenværende midler til kontrol, spo-
ring, påvisning og analyse. De må nøjes med at forlange oplys-
ninger, der normalt er begrænset til almindelige iagttagelser, 
som i mange tilfælde til sidst viser sig at være falske. Det er 
klart, at det ikke er let at fange et UFO og anbringe det i labo-
ratoriet. De militære og civile luftfartsmyndigheder har ingen 
særlige forudsætninger for at studere fænomenet; da de kon-
trollerer et stort rum og har de bedste observationsvilkår, kan 
de samle flere data, registrere flere tilfælde end en enkelt iso-
leret iagttager - men det er det hele. 

Det vil sige, at et hold af videnskabsmænd er i praktisk talt 
samme situation over for UFO-fænomenet som f. eks. denne 
bogs forfattere. Hverken videnskabsmændene eller vi råder 
over tilstrækkelige hjælpemidler. Den, der går til værks med 
den bedste vilje og bruger mange arbejdstimer til analyse, ord-
ning og syntese, har taget et skridt frem mod opklaringen af 
UFOernes spændende gåde. 

Vi venter også et andet spørgsmål: Hvis De skønner, at 
UFO-fænomenet ikke er egnet til popularisering, som De har 
gjort det i tidligere afsnit, hvorfor udgiver De så denne bog? 

Vort svar er: Vi er sikre på, at denne bog kun vil blive læst 
af folk, der føler oprigtig nysgerrighed eller begejstring for det, 
den handler om. Vi har ikke på noget tidspunkt villet slå på 
reklametrommen for at vinde meningsfæller blandt folk uden 
virkelig interesse for sagen. Men de, der i sindets dyb føler 
trang til at finde et klart svar på spørgsmålet, tilbyder vi vort 
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arbejde; vi er overbevist om, at det indebærer et entydigt posi-
tivt svar, idet vi i stedet for en endeløs serie mere eller mindre 
grundigt undersøgte iagttagelser har fremlagt en minutiøs re-
degørelse for det, vi kalder San José de Valderas-tilfældet. Når 
et tilfælde viser sig at være sikkert, kan det samme gælde man-
ge andre i nutid, fortid og fremtid. 
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TILLÆG 1 
 

Bestemmelse af det sted, hvor UFOen fra San José de 
Valderas blev set og fotograferet 
 

Den 1. juni 1968 klokken 9,30 kom vi sammen med vor ven 
og medarbejder Antonio Llobet endnu en gang tilbage til San 
José de Valderas-slottet for at foretage nogle studier i marken, 
uddybe visse data af interesse for denne redegørelse og lave 
nogle kontrolundersøgelser. Vi havde følgende punkter på pro-
grammet: 

(a) Bestemmelse af det sted, hvor UFOen blev set. 
(b) Tilnærmet rekonstruktion af den bane, UFOen beskrev 

samme dag året før.  
(c) Nøjagtig bestemmelse af de punkter på terrænet, hvorfra 

fotografierne blev taget. 
(d) Fremstilling af et kort over området med markering af 

UFOens bevægelse. 
(e) Optagelse af en serie panoramafotografier af egnen på 

samme tidspunkt (kl. 20,20), som UFOen kom til syne året før.  
(f) Eventuelle yderligere vidnebekræftelser. 
Vi er meget fortrolige med egnen omkring San José de Val-

deras-kvarteret, såvel som med Santa Monica og restauranten 
»La Ponderosa«; vi har været herude mange gange, da det jo er 
hovedskuepladsen for de begivenheder, vi undersøger. Slottet, 
som ses tydeligt på nogle af fotografierne, tilhørte før i tiden 
markis'en af Valderas. Nu tilhører hele godset et udstyknings-
foretagende, som har skænket slottet til medlemmerne af Tre-
enighedsordenen. I slottet blev der organiseret en underskole 
under ledelse af en gruppe nonner, der tilhører ordenen »Amor 
de Dios« (Guds kærlighed). 

Vi gik op til slottet og spurgte nogle nonner, der stod i sko-
lens port, om de havde set den »flyvende tallerken« året før - 
netop den 1. juni. De svarede, at det havde de ikke, for de var 
til bøn i kapellet på det tidspunkt, altså omkring kl. halv ni om 
aftenen. Men de erklærede, at det næste dag havde været me-
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get vanskeligt at holde styr på de små piger (skolen er en slags 
børnehave for piger fra 6 til 10 år), for de var meget urolige og 
snakkede om »det med tallerkenen«. Der var faktisk nogle af 
dem, der havde set den. De havde ganske vist ikke fri på det 
tidspunkt, men nogle af pigerne, der legede uden for slottet 
klokken lidt over otte - det var piger, der havde deres hjem i 
nabolaget - havde set en tallerken, en underlig ting, lige i nær-
heden af slottet, som var deres skole. Det mærkelige syn havde 
gjort et så voldsomt indtryk på pigerne, at nonnerne måtte hol-
de rådslagning før undervisningen, for småpigerne snakkede 
hele tiden om »tallerkenen«, og det var meget svært at holde 
deres opmærksomhed fast. 

Senere talte vi med en flok piger, som legede i nærheden. 
Det var, da vi var ved at gå, omkring halv ni eller kvarter i ni. 
Vi spurgte, om de huskede det med tallerkenen året før. De 
svarede bekræftende, men det var ikke dem selv, der havde set 
den; det var nogle veninder fra deres skole - en anden skole 
end den i slottet. De havde set den. Der var også blevet snak-
ket om den i deres hjem; og heri ser vi en yderligere bekræftel-
se på, at UFOens tilsynekomst har gjort et stærkt indtryk på en 
stor del af San José de Valderas's befolkning, som har haft 
mange forskellige måder at forklare den på; alle har dog været 
enige om, at det var en højst besynderlig ting, og den meget 
omtalte orange farve har der også været enighed om. Da vi 
kortlagde området sammen med Llobet, lagde vi mærke til en 
anden pudsig detalje, nemlig nogle biler, der kørte forbi ad den 
vej, der ses på vore fotografier. Det er en lidet befærdet grusvej. 
Det slog os, at to eller tre af bilerne kom tilbage flere gange, og 
de, der sad i bilerne, kikkede på os, som om de var meget inte-
resseret i det, vi stod og lavede. Det så med andre ord ud, som 
om de havde en lignende grund som vi til at aflægge besøg her i 
San José de Valderas. Det var jo »fødselsdag«, og det er muligt, 
at passagererne i disse vogne var folk, der var her for præcis et 
år siden og så UFOen. I så fald var de måske kommet tilbage 
for at genkalde sig oplevelsen, eller med et fjernt håb om at »se 
den igen«. Det var især en af vognene, en hvid Seat med Ma-
drid-nummer 483..., som vi så køre gennem terrænet to-tre 
gange. I vognen var der en ung mand med krøllet hår og bril-
ler, en ung pige, sandsynligvis hans kone, og et lille barn på 
tre-fire år. 
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Samme dag spiste vi frokost i »La Ponderosa«, hvor vi hav-
de en lang snak med ejeren Antonio Muñoz, som læseren ken-
der fra referatet af vore tidligere samtaler med ham. Antonio 
Muñoz blev ret betaget, da vi viste ham vort berømte »grønne 
album« med alle fotografierne, fotokopierne og med dokumen-
ter af alle mulige slags vedrørende tilfældene fra Aluche, San 
José de Valderas og Santa Monica. Dette album er et aktstyk-
ke, der gør et stærkt indtryk på alle, der ser det. Antonio 
Muñoz havde ikke drømt om, at vi havde så meget materiale. 
På denne baggrund ydede han os den store hjælp at låne os den 
cirkulæreskrivelse, han havde modtaget, underskrevet af Hen-
ri Dagousset og med fotografiet af det ubeskadigede nikkelrør. 
Det er meget interessant at lægge mærke til, at der bag på foto-
grafiet, som vi fjernede fra papiret, stod følgende ord på fransk, 
skrevet med speedmarker: 

... LOCALISA TION 6 JUlN ROUTE BOADILLA DU MON-
TE MADRID (ESPAGNE). 

 
Vi tror, at Antonio Muñoz viste os så stor velvilje, fordi han 

skønnede, at vi var i gang med en alvorlig og interessant un-
dersøgelse, og han besluttede sig til at give os al den hjælp, han 
kunne. 

Sært nok bor Antonio Muñoz ikke mere i »La Ponderosa«, 
hvor han boede året før, men i Madrid. Denne dag; den 1. juni, 
var han i sin restaurant af en eneste grund, nemlig fordi det 
netop var den 1. juni. For tilfældets skyld. Det var det, han 
svarede, da vi spurgte ham, hvorfor han var kommet. »For det 
tilfælde, at ...« »Men venter De noget? Venter De at se tallerke-
nen?« »Nej, simpelt hen fordi det er den 1. juni. Der er noget - 
jeg ved ikke hvad - der har drevet mig til at komme herud«. 

Han håbede også, tilføjede han, at mange af dem, der var 
kommet året før, ville komme igen og fortælle ham mere. Den-
gang havde han ikke taget meget notits af det, men nu ville 
han benytte lejligheden til at stille dem en masse interessante 
spørgsmål. 

Vi vil ikke gå videre uden først at have gjort en bemærkning 
om de fine fotografier, der illustrerer denne redegørelse. Det er 
vor oprigtige overbevisning, at de har en usædvanlig dokumen-
tarisk værdi. En så fuldkommen billeddokumentation har os 
bekendt intet fortilfælde. 
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Vi kan nævne følgende enestående træk ved denne doku-
mentation: 

(a). Dens omfang. Syv fotografier af samme UFO. 
(b) Dens oprindelse. To serier (en på to og en på fem fotogra-

fier), taget af to forskelige personer.  
(c) Dens kvalitet. Den kan betegnes som meget fin, hvilket 

skyldes den korte afstand mellem amatørfotograferne og den 
flyvende UFO. Vi har ikke behøvet store forstørrelser for at få 
et tilfredsstillende billede. På den anden side bevægede UFOen 
sig ifølge vidnerne langsomt, hvilket trods det knappe lys gjor-
de det muligt at tage disse øjebliksbilleder, hvor den f1yvende 
genstand står helt skarpt, eller med andre ord ikke »udtværet«. 

Som nævnt først i dette tillæg kom vi til San José de Valde-
ras med det ærinde at foretage nogle stedbestemmelser, rekon-
struere begivenhederne, kontrollere og bestemme afstandene. 
Det gik hele dagen med, undtagen frokostpausen, som vi brug-
te til at tale med Antonio Muñoz. 

På grundlag af fotografierne fandt vi de punkter i terrænet, 
hvorfra de var blevet taget. Vi fandt punkterne A og B, der er 
markeret på figur 17. Fra punkt A blev fotografierne X1 og X2 
(Antonio Pardo) og fotografierne Y1 og Y2 (Antonio San Anto-
nio) taget. Y3, Y4 og Y5 (Antonio San Antonio) blev taget fra 
purkt B. 

Foroven på figur 17 ses situationen i profil. Her har vi teg-
net horisontlinjen og terrænets karakteristiske detaljer med 
angivelse af deres afstand fra punkt A. I luftrummet over hori-
sonten har vi på basis af fotografier og vidneudsagn rekonstru-
eret UFOens bane fra dens pludselige tilsynekomst bag træer-
ne - linjens udgangspunkt på planskitsen - til det sted helt ude 
til højre, hvor det efter at være steget et godt stykke forsvandt i 
en retning, der på det nærmeste var parallel med Extremadu-
ravejen. 

De skraverede områder på profilskitsen (figur 17 foroven  
svarer til billedfeltet i de negativer, vi har, og som er taget fra 
punkterne A og B. Fra midterfeltet, der ikke er skraveret, har 
vi ingen fotografier. Vi formoder, at UFOen tilbagelagde denne 
korte strækning med ret stor fart, hvilket gjorde det vanskeligt 
at tage billeder i dette interval. Først da den kom helt ud til 
højre (fotografierne Y3, Y4 og Y5), standsede den på ny og vip-
pede lidt, så den ene amatørfotograf kunne tage en serie til. De 
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Illustration 17. 
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mellemliggende positionsangivelser er indtegnet på basis af 
formodninger. (Det samme gælder positionerne yderst til højre. 
O.a.) 

Denne rekonstruerede profilskitse har vi projekteret på en 
planskitse, der viser højspændingsledningernes plads, vejen, 
rækken af hegnspæle omkring gården og punkterne A og B, 
hvorfra billederne blev taget. Øverst til venstre på planskitsen 
har vi angivet slottets beliggenhed. Et beboelseskompleks ses 
yderst til venstre på profilskitsen. Fra vinduerne i dette kom-
pleks var flere beboere vidne til UFOens bevægelser. 

Tallene over nogle af punkterne på profilskitsen angiver 
afstanden i meter mellem de pågældende punkter og fotografen 
A.  

Selve den omstændighed, at negativerne ved overførsel til 
planen efter kantnummerorden viser en fortløbende bane, er 
forbløffende og udelukker enhver mulighed for svindel. 

Idet vi sammenfatter de oplysninger, vi har indhøstet under 
vort topografiske arbejde på stedet, og som har gjort det muligt 
at udarbejde planskitsen, skal vi nu nævne dem, der forekom-
mer os mest interessant: 

(a) Afstanden mellem punkterne A og B er 7,20 m. 
(b) De to kameralinsers omtrentlige højde over jorden har 

været 1,15 m, hvilket lader os formode, at fotograferne har ta-
get billederne med et knæ på jorden. 

(c) Afstanden mellem fotograferne og UFOen har ligget mel-
lem 120 og 250 m. 

(d) Afstanden mellem UFOen og den nærmeste metalmast 
til højspændingslinjens hovedkabel - yderst til venstre - har 
været omkring 38 m. Masten er 21,80 m høj. 

(e) På fotografi Y2 er UFOen 26 m over jorden. På de øvrige 
billeder ligger dets højde mellem 26 og 30 m. 

Og så har vi nogle supplerende oplysninger: 
(f) Grusvejen er 5 m bred. 
(g) Afstanden fra vejen til hegnet omkring ejendommen 

(hvor fotograferne opholdt sig) er 6 m. 
(h) Der er 7 m mellem hegnspælene. De er 1 m høje. 
(i) Afstanden mellem hegnet og punkterne A og B er 10, 

hhv. 11 m. 
(j) Slottets facade er 40 m lang. 
Der er senere anbragt en ny metalmast til højspændingsled-
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ningen i stedet for den træmast, som ses på fotografiet Y2 (ill. 
8). 

På planskitsen har vi markeret grusvejen - på hvilken der 
kørte nogle biler, hvis passagerer, som tidligere nævnt, kikkede 

Illustration 18. 1,2 og 3 markerer støttebenenes teoretiske placering.  
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nysgerrigt på os. Vejen ses også på profilskitsen, skønt den ikke 
er synlig på fotoserierne. 

På ill. nr. l8 viser vi UFOen i profil og i grundrids. Vi har 
beregnet dens form og størrelse ud fra den fotografiske doku-
mentation og efter at have foretaget nogle sammenlignende 
målinger og bestemt dets lodrette projektion (på fotografi Y2) 
gennem vidneudsagn. På grundridset markerer vi med punkte-
ret streg de tre rektangler, det sammenfoldelige landingsstel 
danner; sammenlign Jordáns skitse, ill. nr. 2. Den ligesidede 
trekant, disse tre støttepunkter danner, har en side på 6 m, 
svarende til erklæringerne fra de vidner, der havde lejlighed til 
at måle sporene, se ill. nr. 3. 

De spor, UFOen fra San José de Valderas afsatte ved sin 
landing i Santa Mónica, nær ved »La Ponderosa«, stemmer 
overens med Aluche-mærket (ill. 4); det ved vi fra de vidner, 
der besøgte landingsstedet den 2. juni 1967, og som fortalte 
Antonio Muñoz om det, de havde set. Sporene i Santa Mónica 
synes også at have haft samme dybde som aftrykkene i Aluche. 
Vi har ikke nogen sikker viden om dybden, men ifølge Vicente 
Ortuno og andre skulle den være omkring 12 cm. 

Med dette tillæg har vi søgt at afrunde vor redegørelse ved 
at fremlægge et antal dokumentationer til bestemmelse af ste-
det og det, der skete her på denne mindeværdige første junidag 
1967, kl. 8,20 om aftenen, få kilometer fra Spaniens hovedstad. 

 

En fototeknikers rapport  
Efter anmodning fra Rafael Farriols Calvo har jeg 

omhyggeligt undersøgt nogle negativer, der viser et 
uidentificeret flyvende objekt over bydelen San José de 
Valderas. Uden at gøre forsøg på at identificere genstan-
den kan jeg af følgende grunde slå fast, at optagelsernes 
ægthed er åbenbar: (l). Negativerne er eksponeret og 
fremkaldt af en ikke-professionel. Deres kvalitet er rin-
ge. (2). Genstandens udstråling gør den vanskelig at 
skelne fra himlen, hvorfor negativerne er ret svære at 
kopiere. Dette udelukker muligheden for en sammenko-
piering, der ville have fået forskellen i lysværdi til at træ-

de tydeligt frem. (3). Genstandens plads, især på to af de 
undersøgte negativer, viser, at optagelserne har fundet 
sted hurtigt efter hinanden, hvilket det havde været 
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umuligt at gøre så præcist i en trickoptagelse. (4). Emul-
sionskornenes ensartethed udelukker teorien om en dob-
belteksponering, idet den øvre del af alle fotografierne 
har fået samme lysmængde. 

    Underskrevet: 
    Alberto Costa Romero de Tejada  
    Industriingeniør. 

 
Efter at have gennemført en granulometrisk analyse (Un-

dersøgelse af negativets kornstruktur, der som oftest kan af-
sløre, om der foreligger en forfalskning. O.a.), erklærede señor 
Almor, vicepræsident for den Kataloniske Fotografsammen-
slutning, at UFOen fra San José de Valderas ikke kunne være 
en model i lille størrelse, men måtte være en genstand på 
mindst 10 meter i diameter. 
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TILLÆG 2 
 

Hypotese om princippet for UFOernes bevægelse gennem 
rummet. Nye idegrundlag til forståelse af sådanne bevæ-
gelser. 

Et VED er pr. definition et rumfartøj, der kan udføre inter-
planetariske rejser. Iflg. vor definition står VED for Vehlculo 
Extraterrestre Dirigido - styret ujordisk fartøj (bemandet eller 
ikke bemandet, alt efter bestemte omstændigheder). 

Det er sikkert, at VED'erne - UFOerne - kommer hertil, at 
de besøger vor planet. 

Det er ikke så vigtigt, hvor stor en procentdel af de ægte 
iagttagelser der bliver registreret og offentliggjort. Der var en 
UFO over San José de Valderas, og det landede i Santa Móni-
ca. Et år og fire måneder før landede en lignende UFO - måske 
det samme - i Aluche. 

Vi har i denne bog lagt data nok frem om disse to komple-
mentære tilfælde. Nu vil vi ikke fremture. For os er det åben-
bart, at der var en UFO over San José de Valderas-slottet. Vi 
tror også, det er blevet klart for læseren. 

Men hvor kom den fra? Det har vi spurgt os selv om; og vi 
længes efter et klart svar. Det ser ikke ud til, at vort solsystem 
er indrettet til at rumme nogen anden planet, hvis atmosfæri-
ske forhold giver betingelser for liv af den slags, vi kender her 
på Jorden. Det er et emne, man har spekuleret meget over; her 
vil vi ikke udbrede os over det. 

Vi ved imidlertid, at livet er et kosmisk anliggende. Sand-
synlighedsberegningen udelukker al tvivl. Ved simpelt hen at 
bruge sin sunde sans kan man indse, hvor forkert det ville være 
at tro, at netop den planet, vi bor på, skulle være den eneste, der 
havde liv. Det ville være alt for nemt at antage, at livet kun fin-
des her, fordi vi nu en gang selv er en del af det, og at det ikke 
kan findes andre steder, bare fordi vi ikke har set det. Desuden 
er der en anden grund, der - når man kender den - er tilstrække-
lig til at imødegå enhver anden antagelse: UFOen fra San José 
de Valderas, eller ethvert andet, der er blevet set på vor klode. 
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Når der er liv på Jorden og tillige andre steder i universet, 
så må vi være enige om, at dette fænomen kan indfinde sig når 
som helst, i det øjeblik, turen kommer til det, på den planet, 
der netop er klar til at modtage det. 

Livets tolerancemargener er meget snævre. Overskrides 
disse grænser i den ene eller den anden retning, opstår livsfæ-

nomenet simpelt hen ikke. Men når det manifesterer sig, må de 
betingelser, hvorunder det sker, ligne hinanden, og det samme 
må gælde de former, livet tager. Hvis der flere steder findes 
helt identiske livsbetingelser, må livet også udvikle sig efter 
praktisk taget identiske linjer. 

Ville der være mulighed for et helt andet kemisk-biologisk 
grundlag end vort? Kunne for eksempel en mangfoldighed af 
organiske forbindelser tænkes baseret på silicium-atomet? Vi 
må forkaste denne hypotese, for skønt silicium-atomet er tetra-
valent ligesom kulstof-atomet (vor biokemis grundelement), 
kan dets forbindelser ifølge dets indbyggede egenskaber ikke 
opnå kulstofforbindelsernes mangfoldighed, der er absolut nød-
vendig for udviklingen af de uendelig komplicerede molekyler, 
som danner grundlag for livets princip. 

Tiden - eller det, vi kunne kalde hver planets historiske 
øjeblik - spiller ingen rolle. Livsfænomenets manifestationer i 
kosmos er indbyrdes isolerede. Den biologiske proces har gyl-
dighed i ethvert kosmisk øjeblik. Det vil sige, at livet var ble-
vet til på millioner af kloder, før det kom til vores. I andre til-
fælde - ifølge sandsynlighedsberegningen færre - kan fænome-
net være indtruffet samtidig (nogle årtusinders faseforskyd-
ning tæller ikke). l den kosmiske fremtid vil livsfænomenet 
genopstå i det uendelige, og altid i overensstemmelse med vort 
uendelighedsbegreb. Bestandig vil det ophøre det ene sted og 
begynde på ny det andet. 

Vi må gøre os klart, at vi benytter det, vi kalder tidsdimen-
sionen, eller rum-tiden, i disse overvejelser, og at denne tid 
ikke eksisterer som sådan i kosmos. Det lyder som en drøj på-

stand, men det er et godt argument for forståelsen af helheds-
perspektivet. 

Vi er nødt til at slutte, at mennesket er et kosmisk fænomen 
som så mange andre. Ved menneske forstår vi en livsform, der 
er gammel nok til at være blevet meget kompleks. Det har sen-
sibiliseret sig selv, idet det er kommet til et udviklingsstadi-
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um, hvor ånden er nået ud over sanserne. Dette øjeblik behøver 
ikke være det samme på en hvilken som helst planet, for vi kan 
ikke tænke os, at udviklingsprocessen nødvendigvis skulle væ-

re identisk med vor. 
På en eller anden måde er mennesket blevet til, med en hø-

jere eller lavere grad af udvikling. Dette menneske, dette kos-
miske fænomen, må være det samme overalt. Dets morfologiske 
forskelle vil afhænge af to faktorer: 

(a) Udviklingsstadium. 
(b) Forskelle i miljø (inden for meget snævre grænser). 
Dets åndelige udvikling vil også være mere eller mindre 

fuldkommen, alt efter de førnævnte faktorer. I det tilfælde, at 
en planets livsbetingelser ligger tæt ved et af de to yderpunk-
ter, kan udviklingen blive stærkt hæmmet, og det kan i så fald 
blive meget vanskeligt at komme igennem de biogenetiske og 
udviklingsmæssige stadier, der er nødvendige for at nå op til 
det mentale niveau, vi ville kalde menneskeligt. 

Når det er sådan, ligger det nær at antage, at de ujordiske 
væsener eller mennesker, der kommer hertil, må have følgende 
forudsætninger: 

(a) Overensstemmelse i kosmisk-historisk tidspunkt. 
(b) Samme stadium af udvikling og følsomhed som vort.  
c) De må komme fra kolde kloder, der har stor lighed med 

Jorden. 
(d) I morfologisk henseende må de have meget tilfælles med 

Jordens menneske. 
(e) Deres holdning til altet, til de moralske principper, til 

godt og ondt, deres videbegærlighed osv., må også have lighed 
med det jordiske menneskes, omend graden af udvikling eller 
fuldkommenhed kan være en anden. 

På de kolde kloder i altet, hvor der findes liv, kan det meget 
vel tænkes, at det er de simpleste og de mest komplicerede for-
mer, der har den største lighed fra klode til klode, mens de 
mellemliggende former, altså de, der svarer til, hvad vi kunne 
kalde »den biologiske eksplosion« i alle retninger, er dem, der 
har mindst lighed i deres morfologi. Alene på grund af sin en-
kelhed er det kun det elementære, der kan være ens i de for-
skellige egne af verdensaltet. De uendelige muligheder for for-
skellig morfologi giver ikke mange chancer for sammentræf 
eller lighed. Men hvis der findes en mulighed for en biologisk 
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formel eller form, som kan udvikle sig til et følsomhedsniveau, 
vi ville kalde »menneskeligt«, vil det være det samme, eller 
noget meget lignende, på et hvilket som helst sted. 

Vi nærmer os nu sagens kerne. Disse mennesker kommer 
til Jorden om bord på et fartøj, som de nødvendigvis har måttet 
bygge på deres planet. Deres fartøj er utvivlsomt resultat af en 
teknologi, der i øjeblikket er mere fremskreden end vor. Deres 
tanke må nødvendigvis også være mere udviklet, i det mindste 
hvad teknologien angår. 

Men på den anden side - de kommer, de studerer os, de af-
slører en videbegærlighed, der synes beslægtet med det jordi-
ske menneskes ambitioner. Hvor lidt erfaring vi end har med 
dem, ser det ud, som om deres reaktioner og adfærd bekræfter 
den før omtalte teori. Til dato har de ikke vist sig fjendtlige. 
Dette træk er symptomatisk for en høj åndelig udvikling. De er 
altså på linje med os, omend åbenbart mere fuldkomne i ånde-
lig henseende, måske i kraft af deres arts større alder. 

De må komme fra planeter, der bevæger sig omkring stjer-
ner, som er mange lysår borte fra vor sol, regnet efter vor måde   
at måle kosmiske afstande på. For os er det uovervindelige af-
stande, men åbenbart ikke for dem. 

Der mangler noget i vor videnskab. For øjeblikket er vi i en 
blindgade. Det er klart, at der må være en udvej; de kommer 
jo. Derfor er det frem for alt nødvendigt på ny at overveje, om 
altet er, som vi opfatter det, om vi opfatter det præcis, som det 
virkelig er. Hvis kosmos var, som vi opfatter det i vort sind, 
ville vi aldrig kunne rejse derud, eller de komme hertil. Allige-
vel kommer de. 

Vort univers narrer os åbenbart; det er ikke, hvad det ser 
ud til at være. Imidlertid er det mere logisk at antage, at det, 
der snyder os, er vore sanser eller vore organer til opfattelse af 
det, der faktisk eksisterer uden for os. Der eksisterer noget 
uden for vort ego, men vi må tænke om igen og begynde forfra. 

Inden vi blot kan begynde at ane, hvordan de gennemfører 
rejsen, må vi tage vor kosmologi op til fornyet overvejelse og 
prøve at få den til at passe til nogle grundregler, hvorpå der 
kan støttes en ny teknologi, som muliggør sådanne bevægelser. 
Den første vanskelighed ligger i at tale om en ny opfattelse af 
kosmos, når den, som Jordens mest fremragende videnskabs-
mænd i dag går ind for, ikke opfylder de betingelser, kosmos 
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selv stiller, og desuden er praktisk taget ukendt af hovedparten 
af verdenssamfundets borgere. Vi må på en eller anden måde se 
at komme videre. De nødvendige præmisser rummer et element 
af dramatik. Vor nuværende logik - sandhed kontra usandhed - 
er hverken brugbar eller tilstrækkelig. En logik, der kan hjælpe 
os med at udgranske de kosmiske sandheder, må støtte sig på 
en bredere basis. Der findes sandheder uden for vort erkendel-
sesfelt, som vi med vor bivalente logik ikke kan anerkende som 
sandheder. Vi bliver nødt til at anvende en polyvalent logik, 
der i samklang med en ny fysik tillader os at tage det første 
skridt mod forståelsen af den universelle virkelighed. 

Fysikerne arbejder med matematik. Matematikken støtter 
sig for sit vedkommende på elementarbegreber, der er meget 
anvendelige til at udvikle komplekse systemer, men disse ele-
mentarbegreber er abstrakte; de repræsenterer ikke ægte fysi-
ske realiteter. Fra dette startpunkt er det vanskeligt at nå en 
løsning, der kommer sandheden nær, for startpunktet er som 
sagt teoretisk. Den euklidiske geometri er et godt eksempel; 
ved dens hjælp er det lykkedes at hamre en tredimensional 
opfattelse af kosmos ind i vor bevidsthed, en opfattelse, hvoref-
ter for eksempel en ret linje defineres som den korteste af-
stand mellem to punkter. 

Et punkt repræsenterer ikke noget virkeligt fysisk begreb; 
det er abstrakt. Følgelig er den rette linje - den første skalar-
størrelse - pr. definition et falsum; ligeledes abstrakt. Vi må 
stædigt holde fast ved, at altet netop ikke er fyldt med abstrak-
tioner, men at det er mættet med elementarstørrelser, som har 
ubestridelig fysisk virkelighed. Hverken vor matematik eller 
vor fysik, endsige da vor helt fordrejede og utilstrækkelige lo-
gik, kan hjælpe os med at granske indholdet af dette kosmos. 

Vore sanser hjælper os ikke. De viser de stimuli, vi modta-
ger udefra, som perfekt ordnede billeder i vor hjerne. Stimuli, 
der er næsten ens, kan give os fornemmelse af højst forskellige 
realiteter. Vi ved alle, at forskellige bølgelængder fremkalder 
indtryk af varme eller farve i vor organisme. Det er et daglig-
dags bedrag, der skyldes hjernens forkerte indkodning. Vi er 
også tvunget til at klynge os til tidsbegrebet for at kunne fatte 
begivenhedernes rækkefølge. Og dog antager vore mest bega-
vede videnskabsmænd nu, at tiden (som absolut begreb) kun er 
en biologisk formel, skabt af hjernebarken. 
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Med alt dette kan vi ikke komme ud over en simpel tredi-
mensional ramme, den eneste, vor forstand fatter. 

Einstein føjede tiden til de klassiske dimensioner og udvik-
lede dermed et nyt dimensionsbegreb. Han vidste, at hans teo-
ri, der senere i et vist omfang er blevet bevist, kun var en lille 
vindue, gennem hvilket man kunne skimte et vældigt felt af 
nye begreber.  

Allerede i l859 forestillede Riemann sig et N-dimensionalt 
rum og antog, at kosmos kan have form af en hypersfære med 
positiv eller negativ krumning. Einstein udviklede sine nye 
teorier med støtte i de principper, Riemann havde lagt frem. 
Minkowsky skabte begrebet om den såkaldte rum-tid, der efter 
hans teori indgik i en N-dimensional serie. 

Det vil altså sige, at vore førende videnskabsmænd og uni-
versitetsprofessorer giver grønt lys for N-dimensionerne. Der 
arbejdes oven i købet med dem. Alligevel bliver vi ved med at 
tro, at det er geodætiske afstande eller rette linjer, der skiller 
os fra stjernerne. Vi kan selvfølgelig godt være enige om, at 
disse afstande er uovervindelige. Vi har vænnet os til den tan-
ke, at lysets hastighed er en grænsehastighed, selvfølgelig ikke 
for lyset selv, men for en masse ... for et rumfartøj. Alt tyder 
på, at Lorenz-transformationerne har gyldighed. Et fartøj, der 
bevægede sig med lysets hastighed, ville være noget helt andet. 
Denne hastighed, der teoretisk er den højeste, er således ikke 
egnet til rumrejser, skønt det er den eneste inden for vort tre-
dimensionale referencesystem, der ville lade os komme nogen 
vegne. Moderate hastigheder ville ikke være af interesse ved 
transport af levende væsener. De tilsyneladende afstande mel-
lem kloderne er ufattelige. 

Ikke desto mindre kommer de! 
Men så må vi vel som nævnt antage, at kosmos ikke bare er 

sådan; at det ikke svarer til det tredimensionale referencesy-
stem, vi er fortrolige med. Disse andre N-dimensioner, hvis 
eksistens vi næppe aner, de er der faktisk, og kunne vi se vor 
verden fra et hypotetisk perspektiv, hvorfra vi i et eneste blik 
kunne overskue disse overlejrede N-dimensioner, så ville det 
hele se anderledes ud. 

Der eksisterer virkelig andre dimensioner, men vi bliver 
nødt til at ændre vor opfattelse af begrebet dimension. Lad os 
forestille os altet sammensat af størrelser vurderet på et nyt 
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grundlag. Vi ser helt bort fra abstrakte værdier og begynder nu 
at bruge virkelige størrelser, nøjere betegnet vinkelrum. I dis-
se nye størrelser må vi antage, at de vektorlinjer, der begræn-
ser vinklerne, ikke er af fysisk beskaffenhed. På denne made 
ville vi opnå at fatte et kosmos (ikke et rum) dannet af en 
mængde forskellige aksebundter i tilfældig orientering. Akser-
ne er en matematisk fiktion. Det er således ikke dem, der har 
betydning, men de forskellige vinkler, de kan danne. Lad os 
være klare over, at vi nu spekulerer i begreber, der kan ses i 
andre dimensioners perspektiv. 

Hver eneste af disse eksisterende N-dimensioner adskiller 
sig som sagt fra vor sædvanlige dimensionsopfattelse, men 
danner hver for sig et rigtigt tredimensionalt referencesystem. 

Tiden eksisterer ikke. Tiden vil også være et vinkelfænomen 
hos disse reelle, fysiske elementer, udtrykt som en vinkelfor-
skel mellem dem, eller mellem to af dem, hvis vi betragter et 
tidsdifferential. Den vil således være et udtryk til for det sam-
me fysiske fænomen. 

Vi kender for tiden omkring l30 subatomare partikler, der 
adskiller sig fra hinanden ved deres adfærd. Efterhånden som 
vore forskere gør deres metoder og deres undersøgelsesmeka-
nismer mere følsomme, vil de opdage nye subatomare partik-
ler. En dag vil det gå op for dem, at de aldrig vil finde den sid-
ste, for antallet er uendeligt, hvis vi kalder dem forskellige, 
blot fordi de opfører sig forskelligt. Det er langt naturligere at 
antage, at alle disse subatomare partikler i virkeligheden blot 
er forskellige manifestationer, ikke af forskellige partikler, 
men af en og samme fysiske realitet. 

For ikke ret længe siden har vore videnskabsmænd opdaget 
subatomare partikler med træk modsat dem, de efter deres 
ydre skulle have. De har fundet elektroner med positiv ladning 
og protoner med negativ ladning. De antager, at det drejer sig 
om subatomare partikler af noget, de har kaldt »antistof«. Det 
hele bliver mere og mere indviklet. 

Der eksisterer ingen subatomare partikler. Elektronerne be-
væger sig ikke rundt om atomkernen. Det er alt sammen forskel-
lige virkninger af en og samme årsag. Det er forskellige manife-
stationer af disse virkelige, adimensionale grundelementer, der 
viser sig for os under forskellige former, alt efter iagttagerens 
perspektiv, afhængig af hans referencesystems dimensioner. 
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Vi vil tillade os at efterligne en benævnelse for at definere 
denne elementære fysiske realitet. Leibnitz, en fremragende 
tysk filosof fra det attende århundrede, brugte udtrykket mo-
nade om hver eneste af de udelelige, men af natur forskellige 
enheder, som universet består af. Vi vil nu foreslå benævnelsen 
ny-monade, idet dens filosofiske definition ligner forestillingen 
om dem, vi vil definere. Der findes ikke noget moderne viden-
skabeligt ord, der kan definere den. 

Vi begynder nu at leve os ind i en ny opfattelse af kosmos - 
ganske vist et miljø, som vor forstand ikke fatter. 

Vi kan forestille os et univers som et umådeligt net af små 
sfærer - vore »ny-monader«. Vi må være enige om at acceptere, 
at disse kugler hverken indtager nogen bestemt plads, rører 
hinanden eller er adskilt af noget rum. Ej heller har de ud-
strækning. De er som kugler sammensat af orienterede akse-
bundter. Vi har allerede sagt, at det mindst vigtige ved bund-
tet er dets akser - en matematiskfiktion. Det vigtige er størrel-
sen af de vinkler, disse aksler danner. 

Der melder sig nu et nyt spørgsmål: Med hensyn til hvilken 
universel referenceakse er »ny-monadernes« vinkler oriente-
ret? Til ingen, må vi antage. Altet har ingen referenceakse, for 
det måtte forudsætte en ret linje gennem altet, hvilket ville 
være en fiktion. Når vi nødes til at beskæftige os med den vin-
kel, en af »ny-monadens« imaginære akser indtager, må vi 
henføre den til en eller anden, vi vedtægtsmæssigt har valgt 
som reference. 

En elektron, en meson, en gravitron osv. - hver af dem vil 
således være en »ny-monade«, der viser en form forskellig fra 
de andre. Følgelig kan man ikke tænke sig en isoleret »ny-
monade«; man må have en anden for at bestemme dens speci-
elle plads eller natur. 

Hvordan ville vi så forklare elektronens øjensynlige bevæ-

gelse, når den kredser omkring kernen? Hvis elektronen ikke 
er en partikel, kan den selvfølgelig ikke kredse. Og dog lokali-
serer vi den - naturligvis i forhold til vor tredimensionale ram-
me – i forskellige positioner. Denne adfærd kan forklares ud 
fra forudsætningen om »ny-monadens« manifestation under 
forskellige vinkler, idet, den uden at behøve at flytte sig ses i 
skiftende perspektiv. Lad os forestille os, at der sidder nogle 
mennesker omkring et rundt bord. Et af dem tager en mønt op 
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af lommen, viser den frem og lægger den tilbage. Derpå gør 
sidemanden det samme, og således fortsættes der bordet rundt. 
En tilskuer kunne tro, at der er tale om en mønt, der er gået 
gennem luften fra hånd til hånd bordet rundt. Sådan er det 
faktisk ikke gået til, men synsbedraget har hindret den uforbe-
redte tilskuer i at forstå mekanikken. 

Det vil sikkert kræve en stor åndelig anstrengelse af os at 
ændre vor måde at tænke på, således at vi, når talen er om en 
fysisk størrelse, ikke ser billedet af en målestørrelse i vort 
sind, men netop den vinkel, som to »ny-monaders« vektorlinjer 
danner indbyrdes. En »ny-monade« eksisterer ikke alene. Bil-
ledet af den måtte i hvert fald forestille det tomme rum. Følge-
lig er en »ny-monade« ikke synlig, den kan ikke påvises i noget 
laboratorium. Hvordan kan vi fatte en så ejendommelig entele-
ki (liv- og formgivende kraft), når den pr. definition ikke kan 
påvises? Just fordi hypotesen om denne fysiske model tilgode-
ser stoffets og energiens adfærdsformer på en måde, som andre 
modeller ikke ville være i stand til. 

Skønt disse enheder ikke er synlige, kan vi forestille os kos-
mos som et uendeligt net af små kugleflader. Hver af dem re-
præsenterer en »ny-monade«. Lad os tænke os, at de alle har 
forskellig farve, men at vi inden for en hovedfarve kan udvæl-
ge alle dem, der adskiller sig fra hinanden ved små nuancefor-
skelle. Forskellige blå toner, for eksempel. Med dette billede 
symboliserer vi hele kollektivet af dem, der adskiller sig fra 
hinanden ved små forskelle i farvetonen; det betyder, omsat til 
virkelighed, ved den vinkel, deres respektive vektorlinjer dan-
ner i forhold til en »ny-monade«, der er valgt som reference. 
Men vi har ved dette eksempel kun medtaget dem, hvis vink-
ler ligger i et meridianplan. Dem, der ligger i et andet meridi-
anplan, ville vi betegne med en anden farve - for eksempel rød. 

Vi går videre: Hvis vi udvælger alle de kugler i altet, som vi 
har betegnet med blå farvetoner, vil vi se, at de, når de ordnes 
matematisk, vil danne en vinkelserie. Vi kan altså etablere et 
forhold mellem vinkelseriens »ny-monader« og de uendelig 
mange vinkler, som en af vektorlinjerne kan beskrive i det 
valgte meridianplan. 

Alt dette betyder ikke, at disse »ny-monader« (har deres 
bestemte pladser i kosmos eller danner en ordnet række. Det 
er netop vore sanser, der ubevidst udfører denne intellektuelle 
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ordnende virksomhed, som er nødvendig, for at vi kan danne 
billeder, vort sind forstår. 

Det, vore sanser indkoder i sindet som ret linje, lineær stør-
relse eller skalarværdi, er simpelt hen en serie »ny-monader«. 
Vi danner et uvirkeligt mentalt billede, idet vore hjerneneuro-
ner påtager sig arbejdet med syntetisering og ordning, mens 
dette kollektiv af »ny-monader« i virkeligheden befinder sig i 
fuldkommen uorden og uden bestemt plads i kosmos. 

Med disse nye hypotetiske begreber kan vi nu begynde at 
tænke på de reelle afstande mellem os selv og det, vi opfatter 
som de forskellige himmellegemer. 

Ser vi på den afstand, der kan være mellem vor Jord og en 
eller anden klode, så kan vi sige, at denne afstand eksisterer, 
fordi der ved betragtning fra et vilkårligt referencesystem ses 
en vinkeldifference mellem »ny-monaderne« i start- og slut-
punkt, en angulær forskel, der forudsætter eksistensen af et 
uendeligt antal vinkelforskelle mellem de to himmellegemer. 

Men bruger vi et andet referencesystem, kommer vi til at 
opdage en anden serie »ny-monader«, således at denne vinkel-
difference vil have ændret sig i sit meridian-rotationsplan. Det 
vil i dette tilfælde være de røde sfærer fra vort tidligere be-
skrevne billede. 

Ved hjælp af denne hypotese kan vi drage den slutning, at 
den rette linje og dens længde er en kæde af »ny-monader«, der 
indgår således i kosmos, at deres respektive vektorlinjers vink-
ler varierer differentielt og ordnet, idet de alle er orienteret i 
det samme meridianplan. 

Efter denne hypotese, i hvis lys fysikken bliver immateriel, 
spiller tiden en tilsvarende rolle. Vi kan således udtrykke tiden 
som en serie »ny-monader«, hvis akser er retvinklet orienteret 
i forhold. til vektorlinjerne, der bestemmer afstandene. Der 
kan altså tænkes det tilfælde, at hvis akserne vendes på en pas-
sende måde, så kan en iagttager fra et nyt referencesystem an-
tage det for afstand, som set fra det tidligere referencesystem 
var tid for ham. 

Tidens gang er for mennesket et begreb af psykologisk art. 
Det er et andet af vore sansebedrag. Indtil nu har vi accepteret 
tiden som en ny dimension, i overensstemmelse med Einsteins 
relativitetsteori. Efter vor nye teori er det ikke nogen dimensi-
on. Vanskeligheden viser sig derved, at man ikke kan forestille 



154 

sig et nu som et punkt på tidsaksen. Hvis det ikke er nogen 
dimension, kan der heller ikke være tale om en akse. Der er 
også et andet synspunkt, der knytter sig til dette spørgsmål. 
Lysets hastighed - 300.000 km i sekundet - er en maksimalha-
stighed i altet, og den er konstant. Dette synes at være sikkert, 
men det er klart, at det må hænge sammen med den dimensi-
onsramme, der er tilgængelig for os. Kunne vi skifte dimensi-
onsramme, altså gå ud fra et andet referencesystem end vort 
tredimensionale, så ville denne hastighedsgrænse være en an-
den, idet jo målingen af denne hastighed bestemmes af akser-
ne; en ændring af referencen vil medføre en ændring i hastighe-
den. 

Heraf kan vi slutte, at kosmiske tildragelser, der sker langt 
fra hinanden, ikke kan være samtidige. Samtidighed forudsæt-
ter samme »tid« i samme referencesystem. De akseorienterin-
ger, der bestemmer begyndelsen og slutningen af en uendelig 
serie »ny-monader«, falder ikke sammen i universets forskelli-
ge egne. Således kan f. eks. Jordens og Neptuns tider ikke være 
parallelle. 

En fejl ved vor teori er umuligheden af at bevise den i vore 
laboratorier. Vi må nøjes med at godtage den som en intuitiv 
vished. Intuition er at nærme sig sandheden uden endnu at 
have haft mulighed for at bekræfte den. Skulle det anede vise 
sig usandt, ville det ikke være intuition, men bare fri fantasi. 

Man kan spørge os: Hvor har De fundet det intuitive grund-
lag for hele Deres »ny-monade«-teori? Svaret er klart. Rumfar-
tøjerne, UFOerne, kommer til vor planet. På et videnskabeligt 
grundlag som det her fremlagte kan deres tilstedeværelse for-
klares. Vi skal nu ga over til hypotesen for deres bevægelse, 
der støtter sig pa samme grundlag. 

Den kendsgerning, at en UFO er i stand til at gennemføre 
sin rejse gennem universet, må afhænge af den teknologiske 
mulighed for efter ønske at kunne udskifte det tredimensiona-
le referencesystem og derved ændre de subatomare partiklers 
faser, altså orientere »ny-monaderne« på en særlig måde. Med 
andre ord: Alle fartøjets og mandskabets »ny-monader« polari-
seres i en ny vinkel, svarende til et andet tredimensionalt refe-
rencesystem. 

Vi må ikke glemme, at når referenceaksen ændres - og i det-
te tilfælde sker det frivilligt - så vil det nye tredimensionale 
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rum, som fartøjets mandskab får at se, være et andet end før. 
Det ville heller ikke give mening at hævde det modsatte. Plane-
terne og de andre kloder, som fartøjets mandskab så med deres 
øjne, og ethvert andet indtryk modtaget gennem et hvilket som 
helst sanseorgan, ville ikke være det samme. Stjernerne, som 
er massekoncentrationer, kan forsvinde for deres blik. Til gen-
gæld vil andre foreteelser, der var synlige inden for det tidlige-
re referencesystem - f. eks. koncentrationer af lysenergi - nu 
ved ændringen vise sig som skyer af atomare partikler 
(masser), som rumfartøjerne ikke kan trænge igennem. 

Det er muligt, at deres sanser ikke ændres synderligt, efter-
som de bevæger sig i et lukket tredimensionalt system, der lig-
ner det tidligere, men blot har en anden reference. 

Vi ved ikke, om universet altid byder gode betingelser for 
disse rejser. Det er sandsynligt, at betingelserne hænger sam-
men med særlige egenskaber ved det fysiske rum. Disse egen-
skaber vil indfinde sig, når altets komponenter, altså »ny-
monaderne«, orienterer deres vinkler i en anden retning end 
den sædvanlige i et område af kosmos. Vi kan så antage, at der 
er opstået en »krumning« af rummet, der er gunstig for sådan-
ne rejser. Måske bliver disse krumninger udnyttet, når de ind-
finder sig. 

Der er grund til at formode, at UFOerne udnytter rummets 
optimale krumning. De kommer, når de kan, ikke bare fordi de 
vil. I det afgørende øjeblik udfører de den tekniske operation, 
hvorved de subatomare partikler, som fartøjet og dets mand-
skab består af, ændrer deres orientering, hvilket medfører en 
ændring af det tredimensionale system. De rejser med andre 
ord i kraft af en dimensionsændring. Ligesom en masse, f. eks. 
en planet, forsvinder for besætningens blik, vil også en jordisk 
iagttager se fartøjet forsvinde i det øjeblik, det skifter oriente-
ring og dimensionsramme. 

Dette fænomen er blevet iagttaget, fotograferet og beskrevet 
af øjenvidner fra næsten alle lande på kloden. Vi vender tilbage 
til beretningerne om UFOens forsvinden i Aluche og Santa 
Mónica. Lad os minde om pointen i den diskussion, der opstod 
mellem vidnerne Ortuno og Jordán vedrørende Aluche-UFOens 
tilsyneladende størrelse i det øjeblik, den forsvandt for deres 
blik. I Santa Mónica siger vort vidne Eugenia Arbiol, der over-
værede landingen, at da den steg til vejrs, var det »en ting, der 
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var set og ikke set«; den forsvandt »som ved et trylleslag«. 
Doña Eugenia overværede utvivlsomt det samme fænomen, der 
fandt sted i Aluche året før. Alle disse vidner har altså overvæ-

ret det mærkelige fænomen, der finder sted i det øjeblik, UFO-
en skifter dimensionsramme og forsvinder for vort blik. Fra 
mange lignende iagttagelser, der er foretaget af forskellige vid-
ner rundt omkring på Jorden, hører vi om denne karakteri-
stiske adfærd, der støtter teorien om ændring af den tredimen-
sionale ramme. 

Rumskibene udsender næsten altid et lysskær, der er mere 
eller mindre intenst, afhængigt af visse omstændigheder, vi 
ikke kender. Dets farve er gul-orange eller orangerød. Ved an-
dre observationer, der ikke har noget med vor undersøgelse at 
gøre, er der blevet set andre farver. De pågældende UFOer sy-
nes ikke, hvad morfologi og oprindelse angår, at svare til det, 
vi beskæftiger os med, og som efter samtlige vidners opfattelse 
har haft orange som hovedfarve. 

Dette lysskær kan - i betragtning af sin intensitet og sin 
bølgelængde inden for det synlige spektrum - ikke være en ud-
stråling, der skyldes en bestemt varmegrad, for så måtte vi an-
tage, at overfladen havde en konstant høj temperatur. Det er 
snarere en bivirkning, fremkaldt af en eller anden vigtig tek-
nisk proces, for eksempel en stærk ionisering af den omgivende 
lufts molekyler; og farven kan have forbindelse med overfla-
dens kemiske beskaffenhed. 

Hvis. det forholder sig sådan, kan dannelsen - og dermed 
også tilsynekomsten og slukningen - af denne udstråling tæn-
kes at være viljebestemt. For at være objektive og undgå løse 
ender - i det mindste der, hvor vi mener, vi har lov at drage 
slutninger - antager vi, at når UFOens pludselige forsvinden 
for iagttagerens blik har fundet sted om natten, uden tilstræk-
keligt dagslys til, at man direkte kan se UFOens struktur, så 
kan der være to grunde: 

(a) Ændring af dimensionsramme ifølge vor teori; eller sim-
pelt hen 

(b) Slukning af UFOens eget lys. 
Hvis fænomenet er blevet set ved dagslys, kommer kun den 

første af disse to muligheder i betragtning. En amerikansk 
vejinspektør, Rex Heflin, tog i 1965 fire fotografier af en UFO. 
På det fjerde fotografi i hans serie kan man se, at hvor der før - 
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ifølge de tre første fotografier - var en UFO med en fuldstændig 
tydelig profil, ses der nu pludselig et tomrum, og som eneste 
synlige rest en tynd ring af blålig røg (jfr. vidnets udsagn). Det 
er meget sandsynligt, at den samme effekt ville have været 
synlig i Aluche og Santa Mónica, men at lyset i det øjeblik, 
UFOen forsvandt, var så svagt, at vore vidner ikke lagde mær-
ke til det. Et rumskibs passage over i en anden dimension er 
for vor tekniske viden noget så uforklarligt og forunderligt, at 
synet af en efterladt ring af tynd blålig røg ikke formår at over-
raske os, idet vi jo absolut intet aner om mekanikken i en så-

dan proces. 
Ved et nøje studium af UFOernes adfærd - den eneste oplys-

ningskilde, vi har adgang til - må vi nu prøve at forklare deres 
fremdriftssystem. Gennem udviklingen af vor teori fra før, ef-
ter revision af de fysiske grundprincipper og påvisning af nye, 
der gør det muligt at forestille sig en galaktisk rejse gennem et 
virkeligt rum, som er foldet eller krummet i en anden dimensi-
on, må vi også finde ud af princippet for deres bevægelsespro-
ces. 

I et mærkeligt og interessant forsøg på at forklare processen 
fremsætter Rene Plantier den hypotese, at UFOen skaber sit 
eget tyngdefelt med modsat retning, der bevirker, at det 
»kastes tilbage« eller »falder opad« ved mødet med Jordens 
eller en anden klodes tyngdefelt. Denne teori har desuden svar 
på spørgsmålet om den enorme temperatur, UFOens overflade 
måtte få under flugten gennem Jordens eller en anden klodes 
atmosfære med hastigheder over 10 mach* (dette er bekræftet 
gentagne gange), på grund af gnidningen mod den omgivende 
lufts molekyler. 

Plantier løser problemet ved at antage, at UFOen er indhyl-
let i en »luftdyne«, der indgår i dets eget tyngdefelt, og hvis 
successive zoner eller lag opfanger gnidningen mod de udenfor 
liggende, hvorved selve overfladen af UFOen under dets hurti-
ge flugt beskyttes mod den direkte molekylære friktion. 

Hvor genial denne teori end er, løser den desværre ikke vort 
problem, sådan som vi har stillet det op. Når rumfartøjets di-
mensionsændring finder sted, så vil det, der i den tidligere tre-
dimensionale ramme var et tyngdefelt, ikke være det mere, 

1 mach = lysets hastighed. * 
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men manifestere sig sorn en anden energiform, muligvis af 
korpuskeltypen (partikelstråling). Følgelig vil et modsat rettet 
tyngdefelt ikke have værdi som energikilde til udførelse af rej-
serne. Processen ville kun være mulig i en dimension, der ikke 
netop er den bedste at følge, når man skal gennemføre en lang 
rejse og overvinde afstandene mellem kloderne. 

Vi må antage, at UFOerne selv disponerer over en slags 
fremdriftsenergi, der kan fungere uafhængigt af den dimensi-
onsramme, fartøjet befinder sig i. Vi kender ikke denne energi. 
Det er vanskeligt at udvikle en hypotese om den, når den ikke 
kan forklares gennem UFOens adfærd. Det drejer sig sandsyn-
ligvis om en energiform, der kan styres og polariseres med stor 
præcision, ellers ville den ikke virke, som den gør. 

Efter vor nye opfattelse af altet kan vi tænke os, at kraftfel-
terne og rummet går op i en højere enhed. En acceleration og 
en hastighed inden for en hvilken som helst tredimensional 
ramme må være knyttet til et kompliceret kollektiv af felter. 
Det problem, der ligger i nødvendigheden af at eliminere rum-
met, eller - sagt med andre ord - at trænge igennem det ved 
dets egen hjælp, ville således finde sin løsning. 

En anden ting er, at også mangelen på stærk støj er et fælles 
træk hos UFOerne. Når man har haft lejlighed til at iagttage 
en UFO tæt på, fra få meters afstand (som Jordán i Aluche), 
hører man en sagte summen. Jordán sammenligner den med 
lyden fra en turbine i et vandkraftværk. Andre vidner synes, 
den minder om biernes summen, når de flyver omkring en 
vokskage. Det står kort sagt fast, at det i intet tilfælde fremkal-
der den klassiske lyd af en jetmotor eller et reaktionssystem af 
en slags, vi kender. I de fleste kendte tilfælde er der heller ikke 
blevet set jetspor eller rester af nogen form for kemisk forbræn-
ding. Højst har der vist sig små lysende gasagtige udløbere, der 
bliver siddende som korte jetspor modsat bevægelsesretningen. 
Dette træk viser sig ikke altid, og netop på grund af denne ure-
gelmæssighed kan vi ikke sætte det i direkte forbindelse med 
fremdriftssystemet; det er snarere en bivirkning. Måske hæn-
ger det sammen med en afkølingsproces, baseret på en kemisk 
forbindelse med lavt smeltepunkt, der ved sin fordampning 
køler UFOens overflade, og som efterlader disse korte lysende 
striber som en sekundær virkning. Der er nogle gange fundet 
materiale, der var tabt fra en flyvende UFO. I et bestemt til-
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fælde drejede det sig om meget rent tin, der var smeltet og si-
den størknet på jorden. Dette metal kan - som ethvert andet 
med lavt smeltepunkt - udmærket godt fungere som afkølings-
materiale, som ovenfor antydet. Det kan blive nødvendigt at 
afkøle UFOens overflade, når hastigheden gennem atmosfæren 
bliver så stor, at overfladen ophedes ved gnidningen mod luft-
molekylerne. 

Vi er nået til et punkt, hvor vi endnu befinder os på hypote-
sens område - en hypotese, som vi ganske vist flere gange har 
haft held til at bekræfte ved observationsdata. Herfra er det 
vanskeligt og risikabelt at nå frem til mere konkrete slutnin-
ger. 

Vi har intet studiemateriale, som vi kan analysere i vore 
laboratorier. Vi vil gerne slå fast, at alle de teorier, vi har 
fremsat, er født af vor beskedne erfaring og viden, som vi med 
omhu har søgt at bringe orden i; og vi har draget et par konse-
kvenser, som måske en dag vil vise sig at række vidt. 
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TILLÆG 3 
 

En notits i et ita1iensk tidsskrift 
Den 7. juli 1967 skrev Gian Carlo Barratini. sekretær .for 

den ansete italienske organisation »Centro Unico Naziona-
le« (CUN), hvis præsident er kommandør Maioli. til Antonio 
Ribera for at sende ham en notits fra det italienske tidsskrift 
»Gente« af 12. juni (nr. 28). Her er oversættelsen: 
 

Flyvende tallerkener 
Madrid, juni. - En f1yvende tallerken landede i Ma-

drids omegn, og efter at have taget nogle mænd om bord, 
forsvandt den med enorm hastighed. Oplysningen stam-
mer fra brødrene Román og José Arribas, der overværede 
scenen skjult i et buskads. 

 
Efter at vi havde foretaget de vigtigste undersøgelser vedrø-

rende tilfældet fra San José de Valderas, fandt vi tilfældigvis 
Barratinis brev i vore arkiver, og vi skyndte os at sende med-
delelsen til vor medarbejder og ven José Luis Jordán. Han sat-
te sig straks i bevægelse og prøvede at finde brødrene Arribas i 
San José de Valderas og Santa Mónica, men indtil nu med ne-
gativt resultat. Hans bestræbelser førte imidlertid til opdagel-
sen af endnu et vidne til San José de Valderas-UFOen, en pige 
ved navn Emilia Garia. 

Denne bog var allerede gået i trykken, da Jordán sendte os 
båndoptagelsen af den samtale, han havde haft med pigen et 
par dage før. Vi syntes, den var interessant, og besluttede at 
tage den med i et tillæg. Vor medarbejder havde fået at vide af 
en religiøs menighed, at der i en klosterskole i udkanten af 
San José de Valderas var en pige, der i begyndelsen af juni 
havde pralet med, at hun havde set maskinen f1yve forbi. Non-
nerne modtog Jordán venligt og præsenterede ham for pigen. 
Samtalen foregik i priorindens kontor, og der var en nonne til 
stede. Pigen var vel 13 år gammel, eller måske 12. Hun var ret 
intelligent og virkede ærlig. Desuden kan man se, at hendes 
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svar hænger godt sammen; det ville være vanskeligt for et barn 
at digte det hele, selv om hun havde kendskab til forudsætnin-
gerne. Nonnerne forsikrede Jordán, at Emilia var en pålidelig 
lille pige. Bagefter henvendte Jordán sig hos forældrene for at 
få deres tilladelse til at optage barnets udtalelser på bånd og 
om nødvendigt offentliggøre dem. Pigens forældre blev lidt for-
bavsede over Jordáns besøg, men de gav ham tilladelsen. De 
bekræftede, at pigen kom ret ophidset hjem den aften; de gjor-
de ikke noget ud af det, men få dage efter, da meddelelsen kom 
frem, blev de klar over, at deres datter virkelig havde set noget 
mærkeligt. 

Vi gengiver nu, ordret og uforkortet, det interview, som Jo-
sé Luis Jordán havde i den ellevte time med dette usædvanlige 
vidne. 

- Hvor bor du, min ven? 
- I X-gade (vi tilbageholder pigens adresse for at skåne hen-

de for vanskeligheder). 
- I San José de Valderas, ikke sandt? 
- Jo. 
- Hvad er dit fulde navn? 
- Enlita Emilia Garcia Carrascosa. 
- Godt ... lad os nu se ... jeg ville gerne have dig til at fortæl-

le mig, hvad du så den dag, men sig mig lige først, om du kan 
huske, hvad dato det var. 

- Det var i juni. 
- 1 juni, hvilket år? 
- Det ved jeg ikke rigtig ... i fjor ... eller måske i 1967. 
- Hvor omtrent var du den dag? 
- Bag ved det lille slot ... 
- Der er to slotte her - det største er ... hvad er det, I kalder 

det her? 
- Vi kalder det altså »slottet«, men for at De skal forstå det 

bedre, så siger jeg »det lille«. 
- Hvem bor der, i det lille slot? 
- Der bor ingen nu. Før boede der nogle munke. 
- Fra en eller anden religiøs orden? Var det en religiøs insti-

tution? 
- Ja, det var San Juan de Mata's. 
- Godt. Sig mig, hvad tid omtrent var du der? 
- Klokken otte, deromkring. 
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- Kunne du fortælle mig præcis, hvad du så? 
- Jeg gik ud, og så så jeg en oval ting, der kom nærmere. Den 

var rødlig, eller rød, eller snarere orange, sådan midt imellem, 
ville jeg sige. 

- Hvilken form siger du, den havde? 
- Som en flad æggekage. 
- Og lad mig lige spørge igen: Hvad farve siger du, den hav-

de? 
- Sådan rød-orange. 
- Var farven meget strålende? 
- Ja. 
- Men nu denne farve ... kan du huske, om den lyste selv, 

eller var det tilbagekastet lys ... hvad tror du? 
- Nej, nej, den lyste selv. 
- Hvor lang tid fløj den rundt der? 
- Sådan cirka fem minutter. 
- Bevægede maskinen sig hele tiden, eller stod den stille 

nogen tid? 
- Stille, sådan som et menneske, der ikke bevæger sig? ... 

Nej, det gjorde den ikke. Det var, ligesom den stod og vippede. 
Den var ret lavt nede, og så forsvandt den. 

- Var du sammen med en veninde? 
- Nej, jeg var alene. Den stod et øjeblik på samme sted, og så 

steg den op og forsvandt. 
- I hvilken retning? 
- I retning mod Madrid. 
- I hvor lang tid så du den flyve bort? 
- Altså som jeg sagde før, 5-6 minutter, sådan noget. 
- Det vil sige, fra det øjeblik, den holdt op med at vippe, ind-

til den fløj væk mod Madrid, ikke? Hvor lang tid gik der, før du 
tabte den af syne? 

- Fem-seks minutter. 
- Havde du ur på, eller kikkede du på et? 
- Nej, jeg havde ikke ur på. 
- Kan du huske, om der var folk i nærheden af det sted, 

hvor du stod? 
- Ja, der var folk, der var flere familier, der så ud til at være 

på skovtur. 
- Så du, om de kikkede på tingen? 
- Ja, jeg tror nok, de kikkede op på tingen. 
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- Var der nogen, der rejste sig? 
- Ja, de rejste sig næsten alle sammen. 
- Kan du huske, om der var nogen, der tog billeder? 
- Jeg så ikke nogen, som skulle have taget billeder. 
- Senere hørte du vel folk snakke om det i kvarteret, ikke? 
- Ja, de snakkede alle sammen om det. 
- Hvordan sagde de, maskinen så ud? 
- På mange måder; der var nogen, der sagde, den var 

rund ... jeg turde ikke sige noget, for jeg havde først sagt det 
hjemme, og ... 

- Troede de, du løj? 
- Ja, de troede, det var noget, jeg fandt på. 
- Sagde de derhjemme, at du ikke måtte snakke om det? 
- Nej, nej, de sagde ikke noget, de forbød mig det ikke. 
- De lod bare som ingenting, ikke? 
- Netop. 
- Har du snakket med dine veninder om dette her? 
- Ja, jeg har snakket om det, men de sagde, at det nok var 

noget, jeg havde fundet på. Ærlig talt, så var de også nærmest 
ligeglade. 

- Kan du huske, om du lagde mærke til noget særligt ved 
dette fartøj, som du siger havde form som en æggekage? 

- Ja, der var ligesom noget, der var malet på det. 
- Hvad mon det var ... hvad farve havde det? 
- Det så sort ud, på den rødorange baggrund. 
- Og du husker ikke, hvad form det der havde? 
- Det kunne se ud som et bogstav, et forbogstav … 
- Hvor langt tror du, der var mellem dig og fartøjet? 
- Det ved jeg ikke, det var ret langt væk, som herfra til den 

anden ende af kvarteret, eller endnu længere. 
- Kender du ikke flere, der så det? 
- Nej, jeg kender ingen mennesker, der så det. 
- Men du sagde, at der var mange andre mennesker, der så 

det; var der ingen af de familier, du kendte? 
- Nej, der var ingen, jeg kendte. 
- Det er godt - nu tror jeg, jeg har nok. Tak skal du have. 
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Et par fotos af samme type UFO - fra New Zealand og 
Canada 

Halvandet år efter begivenhederne i San José de Valderas 
lykkedes det en ung landmand fra Elsthorpe, Hawks Bay på 
New Zealand at tage et mærkeligt fotografi af noget, der tilsy-
neladende var en lysprik på himlen. Michael Bennett, som 
landmanden hedder, tog tre billeder af den lysende prik mel-
lem kl. 23.45 den 14. januar 1969 og kl. 0,45 den 15. januar. I 
stor forstørrelse viser det første af disse fotografier et objekt 
identisk med UFOen fra San José de Valderas, set fra siden. 

 Men kun godt en måned efter de spanske begivenheder, 
den 3. juli 1967, var tre mennesker på tur i et skovdistrikt i 
nærheden af Calgary, Alberta (det nordvestlige Canada). Om-
kring ved 18-tiden så de et skiveformet objekt komme ned 
imod dem, og det lykkedes hovedvidnet at tage to fotografier af 
det. Vidnerne aflagde ed på, at deres beretning var sand, og 
det canadiske flyvevåben foretog en analyse af billederne. Fly-
vevåbnets fotoanalyse-center konkluderede, at fotografierne 
viste høj grad af overensstemmelse med vidneudsagnene, og at 
»genstanden har en diameter på 12-15 meter og en tykkelse 
(højde) på 3,5-4,3 meter«! 

 
 

Illustration 19. UFO fotograferet over New Zealand. 
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Illustration 20. 
UFO-fotografiet fra Canada, som flyvevåbnet anerkendte som ægte. 
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SUFOI’s SLUTBEMÆRKNINGER  
Man kan nærme sig UFO-problemet på mange måder. En af 

dem er demonstreret af denne bogs forfattere. Det er den mest 
besværlige, men nok også den mest frugtbare.  

Det aller letteste er naturligvis at afvise enhver snak om 
UFOer som vrøvl og bedrag. Det er blot ikke realistisk. Der er 
alt for mange rapporter, og der er alt for stor overensstemmel-
se mellem dem. Dette gælder, uanset fra hvilken verdensdel de 
kommer, og uanset hvilken social og uddannelsesmæssig bag-
grund rapportørerne har. UFO-observatører er (og har især 
tidligere været) så udsat for latterliggørelse, at kun den mest 
naive kan tro, han kan opnå noget ved at iværksætte et bedrag 
på dette område. Og et sådant menneske vil simpelthen ikke 
have fantasi nok til at kunne opdigte så detaljerede og sam-
menhængende beretninger, som en stor del af UFO-
rapporterne er. 

En anden, relativt let vej til en UFO-problemfri søvn er den 
argumentation, en del (også hjemlige) videnskabsmænd har 
anvendt. »Der er næppe intelligensvæsener på andre planeter 
inden for vort solsystem, og der er for store afstande ud til 
eventuelt beboede kloder til, at vi mennesker nogen sinde kan 
nå derud. Så kan heller ingen andre. Derfor må de »UFOer«, 
der vitterligt ses, være kendte eller ukendte naturfænomener«. 

Bortset fra et par spagfærdigt henkastede indvendinger om, 
at vor teknologi måske ikke er den højest opnåelige, og om, at 
rejsetid altid må ses i relation til et individs levetid, ville seriø-

se UFO-interesserede ikke have det mindste imod at acceptere 
teorien om naturfænomener. Hvis man blot ville forske videre - 
og finde frem til det eller de naturfænomener, der på FULDT 
TILFREDSSTILLENDE MÅDE kan forklare ALLE iagttagel-
ser. Men blot at standse op ved en formodning om, at det er en 
slags naturfænomener, der observeres, giver os ingen løsning. 
Derfor fortsætter private UFO-organisationer verden over un-
dersøgelserne. 

I Danmark forestår Skandinavisk UFO Information, 
SUFOI, indsamling og analyse af indkommende rapporter. De 
bliver, sammen med UFO-rapporter fra andre lande, rumfarts-
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stof m. m.. offentliggjort i tidsskriftet UFO-Nyt, der udkommer 
6 gange om året. SUFOI arbejder efter stort set samme ret-
ningslinier som vore spanske kolleger; og vi erkender blankt, 
at vort arbejde på ingen måde er FULDT TILFREDSSTILLEN-
DE, set ud fra en videnskabelig synsvinkel. Dertil er vore res-
sourcer alt for begrænsede. Vort mål er, at mængden og arten 
af de indsamlede rapporter efterhånden vil kunne overbevise 
myndighederne om, at der er al mulig grund til at foretage en 
gennemgribende undersøgelse af UFO-problemet. Derfor har 
vi også brug for at få ALLE oplysninger om observationer frem. 

Vi ved, at der findes mange »skjulte rapporter« - beretnin-
ger om observationer, som vidnerne - med udsigt tillatterliggø-

relse - ikke har haft den ringeste lyst til at offentliggøre. Men 
det er tænkeligt, at disse rapporter er nogle af de manglende 
brikker i vort puslespil. Derfor vil vi - dersom De har observe-
ret noget, De mener kan have forbindelse med UFOer - ind-
trængende bede Dem om at skrive til: 

 
Skandinavisk UFO Information, SUFOI 
Postboks 95 
6200 Aabenraa 

 
- hvor De også er velkommen til at søge oplysning om vort 

arbejde. 
Selv om den tidligere fingerpegende foragt for UFO-

interesserede gradvist bliver af1øst af almindelig, positiv nys-
gerrighed, ønsker mange vidner, at deres navn og adresse ikke 
kommer frem. SUFOI kan garantere Dem, at ethvert ønske om 
anonymitet vil blive respekteret. 

Iver O. Kjems. 



168 

Forord ……………………………………………………….…… 
1. Problemets hovedlinjer …………………………………...... 
    Videnskaben og UFOerne ………………………………….. 
    Behovet for en ny benævnelse ……………………………... 
    Tror De på atomet? ………………………………………….. 
2. Tekniske sider af UFO-problemet ………………………... 
    Observationer modtaget i ATIC …………………………... 
    Orthotenien …………………………………………………... 
3. En slags indledning …………………………………………. 
4. Aluche-Iandingen ……………………………………………. 
    Vidneerklæringer ……………………………………………. 
5. Vidner fra Aluche ……………………………………………. 
     Rafael Farriol's interview med V. Ortuno ………………. 
6. UFOen fra San José de Valderas …………………………. 
7. Vidnerne fra San José de Valderas udtaler sig …………. 
     Ingeniørens vidneforklaring ………………………………. 
     Tre vidner til ………………………………………………… 
     En nyhed i sidste øjeblik …………………………………... 
8. Landingen i Santa Mónica …………………………………. 
9. Rørene og plasticstrimlerne ……………………………….. 
    Analyse  131 
    Forklaring af INTN’s analyseresultater ………………… 
Epilog …………………………………………………………….. 
Tillæg 1. Bestemmelse af det sted, hvor UFOen fra San 
               José de Valderas blev set og fotograferet ………... 
               En fototeknikers rapport …………………………... 
Tillæg 2. Hypotese om princippet for UFOernes bevægelse 
               gennem rummet. Nye idegrundlag til forståelse 
               af sådanne bevægelser ………………………………. 
Tillæg 3. En notits i et italiensk tidsskrift …………………. 
                Et par fotos af samme type UFO - fra New  
                Zealand og Canada …………………………………. 
SUFOI’s slutbemærkninger …………………………………... 
 

5 
7 
7 
8 

10 
12 
13 
18 
19 
20 
29 
32 
46 
52 
77 
83 
91 
95 
97 

110 
121 
126 
129 

 
135 
142 

 
 

144 
160 

 
164 
166 

INDHOLD 



169 

Kort over Aluche med angivelse af de to hovedvidners placering ……….. 
Jordáns tegning af Aluche-UFOen ……………………………………………. 
Aluche; det formodede UFO-landingssted med aftrykkenes placering ….  
Nærbillede af et af Aluche-mærkerne ………………………………………… 
(X-1) Foto af Valderas-UFOen, taget af Antonio Pardo …………………... 
(X-2) Foto af Valderas-UFOen, taget af Antonio Pardo …………………... 
(Y-1) Valderas-UFOen, fotograferet af den ikke-navngivne mand ………. 
(Y-2) Valderas-UFOen, fotograferet af den ikke-navngivne mand ………. 
(Y-3) Valderas-UFOen, fotograferet af den ikke-navngivne mand ………. 
(Y-4). Valderas-UFOen, fotograferet af den ikke-navngivne mand ……… 
(Y-5) Valderas-UFOen, fotograferet af den ikke-navngivne mand ………. 
Metalrør og plasticstrimmel, fundet i Santa Mónica ………………………. 
Metalrøret med begge de strimler, det indeholdt …………………………... 
Fotografiet fra Henri Dagoussets brev ………………………………………. 
Skitsen fra Henri Dagoussets brev …………………………………………… 
Foto af en af PVF-strimlerne - med tydeligt aftryk ………………………... 
Plan over San José de Valderas-UFOens rute ……………………………… 
UFOens formodede udseende ………………………………………………….. 
UFO fotograferet over New Zealand …………………………………………. 
UFO-fotografiet fra Canada, som flyvevåbnet anerkendte som ægte …… 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

 

 

ILLUSTRATIONER 

24 
25 
29 
34 
53 
54 
57 
58 
63 
64 
66 

117 
118 
121 
122 
128 
139 
141 
164 
165 

 



170 


