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Indledning 

Myndighedernes engagement i ufo-problematikken har altid været godt stof. Det 

har siden ufo-pioneren Donald Keyhoes velmagtsdage i 50'erne været meget po-

pulært at på, at de amerikanske militære myndigheder kender sandheden om ufo-

erne, men at de af frygt for panik i befolkningen forsøger at tilsløre deres viden, 

efter sigende godt hjulpet af CIA o.a. Nogle ufoister (1) går endda så vidt som til 

at påstå, at USA’s regering samarbejder med regeringer verden over for at tilba-

geholde ufoernes hemmelighed. Der skulle altså være tale om en verdensom-

spændende sammensværgelse. Formålet med dette hemmelighedskræmmeri skul-

le være, at undgå at verdens befolkning bl.a. får kendskab til ufoernes (= fremme-

de rumskibe, ifølge ufoisterne) fremdriftsmiddel, der i pris, styrke og mængde 

langt overgår jordiske energikilder, og derfor kan forrykke magtbalancen i ver-

den. 

Stor må skuffelsen derfor have været, da dokumenterne fra det amerikanske 

flyvevåbens ufo-undersøgelsesprojekt Project Blue Book blev frigivet. Alle og 

enhver kunne nu rekvirere mikrofilmkopier af Blue Book hos National Archives 

and Records i Washington, D.C. (2). Dokumenterne fra Blue Book blev offentlig-

gjort i adskillige bøger (3). De frigivne dokumenter var interessant læsning, men 

støttede ikke hypotesen om en verdensomspændende sammensværgelse. Men der 

var endnu håb. Nogle dokumenter var stadig klassificerede, dvs. hemmeligt-

stemplede, nemlig de dokumenter, som vedrørte CIAs indblanding. 

Da loven om offentlighed i forvaltningen (Freedom of Information Act, FO-

IA) blev vedtaget i USA, begyndte ufoisterne et stormløb mod myndighederne. 

Nu skulle de sidste dokumenter (som jo måtte indeholde sandheden) offentliggø-

res. 

Især den amerikanske organisation Citizens Against UFO Secrety (CAUS) 

(”Borgere mod UFO-hemmeligholdelse”) har været meget aktive siden 1978 (4). 

CAUS fik som et resultat af et civilt søgsmal straks udleveret omkring 1000 sider 

fra CIA (Central Intelligence Agency), NSA (National Security Agency), DIA 

(Defence Intelligence Agency) og FBI (Federal Bureau of Investigation). Alle 

disse dokumenter var også interessante, ikke mindst m.h.t. myndighedernes ufo-

politik, men her var heller ikke noget, der beviste sammensværgelses-hypotesen. 

I 1984 udkom bogen ”Clear Intent”, der bygger på de frigivne CIA-

dokumenter (5). Bogens forfattere konkluderer, at der eksisterer et ”Cosmic Wa-

tergate”, der skal dække over regeringens uvidenhed, ikke dens viden, som andre 

påstår med baggrund i det samme kildemateriale. Forfatterne mener ikke, at den 
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amerikanske regering har det endelige ”svar” på ufo-problemet. Men det skyldes, 

ifølge forfatterne, regeringens dumhed, for de frigivne dokumenter viser, at ufoer 

har overfløjet militære installationer mange gange, er blevet beskudt osv. (6). 

Interessant er det, at de skeptiske ufologer med baggrund i nøjagtig de samme 

dokumenter er nået til en noget anden konklusion (7). 

Ufoisternes håb er 156 sider ufo-materiale fra NSA og 57 sider fra CIA. Disse 

dokumenter tilbageholdes stadig i henhold til en dispensation i loven om offent-

lighed i forvaltningen. Dokumenterne dækker en periode på 21 år, fra 1958 til 

1979. Ifølge ufoisterne er hemmeligheden om myndighedernes ufo-viden gemt i 

netop disse 213 sider. Mere sandsynligt er det vel, at dokumenterne ikke frigives, 

bl.a. fordi de indeholder oplysninger om hemmelige agenter bag Jerntæppet 

(såvel som andre lande). Mange af disse agenter er naturligvis døde nu, men deres 

familier bor måske stadig i USSR og har krav på at blive beskyttet (6). 

Myndighedernes engagement i ufo-problematikken har også været i søgelyset 

i andre lande, men her har efterforskningen været længere undervejs. Først i 1982 

lykkedes det at få et indblik i det australske flyvevåbens ufo-undersøgelser. Som 

den første civile lykkedes det ufo-forskeren William C. Chalker at få adgang til 

Forsvarsministeriets arkiver. 

Bill Chalker er en af Australiens mest kendte ufo-forskere. Han er født i 1952 

og har i 1975 taget en akademisk grad i kemi og matematik ved universitetet i 

New England i staten New South Wales. Han arbejder i dag som kemiker inden 

for industrien. 

Chalker er videnskabelig konsulent for Australian Centre for UFO Studies 

(ACUFOS, P.O.Box 546, Gosford, NSW, 2250 Australia) og en flittig skribent i 

de førende ufo-tidsskrifter verden over. Hans seriøsitet gør ham til en autoritet 

inden for ufo-problematikken. 

Formålet med Chalkers efterforskning af RAAFs arkiver var at undersøge, om 

”mørklægnings-hypotesen” havde noget på sig. Resultatet af disse undersøgelser 

har han velvilligt stillet til SUFOI’s rådighed og kan nu fremlægges i nærværende 

rapport (8). 
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I det følgende bruges ofte begreberne ”ufoist”, ”ufolog” og ”ufo-forsker”. 

Disse begreber er endnu ikke klart defineret (dette sker i øjeblikket i SUFOI’s 

Forskningsgruppe), men for at undgå misforståelser, skal her forsøges nogle 

foreløbige definitioner. 

”ufoist”: en person der beskæftiger sig med ufo-observationer og informati-

onsarbejde i forbindelse med ufo-forskning. Dette sker på en useriøs måde, 

hvor man forsøger at tilpasse de foreliggende data til sin egen yndlingsteori, 

der oftest er rumskibs-teorien. Argumentationen er ofte naiv, og modsigelser 

latterliggøres. 

”ufolog”: er en person, der seriøst beskæftiger sig med ufo-forskning eller 

informationsarbejde i forbindelse med ufo-forskning eller ufo-observationer. 

Denne aktivitet skal stå på over en længere periode. 

”ufo-forsker”: er en person, der over en længere periode beskæftiger sig 

med ufo-forskning, hvor man ved anvendelse af videnskabeligt accepterede 

metoder søger at udvide sit kendskab til ufoer og ufo-rapporter og dokumen-

terer sådanne bestræbelser. 

SUFOI har et sæt (3 mikrofilmruller) af Blue Book arkiverne i Fotoarkivet. 
Bl.a.: ”UFO-dokumenteret”, J. AlIen Hynek, Strube/SUFOI, 1974. ”The Hynek 
UFO Report”, J. AlIen Hynek, Sphere Book, London, 1978. 
”Project Blue Book”, Brad Steiger, Ballantine, New York, 1976. 
Se UFO-NYT nr. 2, 1980, side 76-80. 
”Clear Intent: The Government Coverup of the UFO Experience”, Lawrence 
Fawsett og Barry J. Greenwood, Printice-Hall, 1984. 
The Skeptical Inquirer, vol. 9, Winter 1984-85, side 171-179. 
Se ”UFOs: The Public Deceived”, Philip J. Klass, Prometheus Books, New York, 
1983, side 5-50. 
Kildematerialet består af: 
UFO-NYT nr. 2, 1982  
UFO-NYT nr. 6, 1982 
UFO Research Australia Newsletter (UFORAN), vol. 3, nr. 2, 1982 
UFORAN, vol. 3, nr. 3, 1982  
UFORAN, vol. 3, nr. 4, 1982  
UFORAN, vol. 4, nr. 2, 1983 
 
 
 

Referencer og noter: 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 

 

3) 

 

 
 

4) 

5) 

 
6) 

7) 

 
8) 
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Kapitel 1 

Mulige årsager 

Et dokument fra forsvarsministeriet (flyvevåbenet) i Australien med titlen ”Tekst 

til foredrag om undersøgelser af usædvanlige atmosfæriske fænomener i Australi-

en" fortæller, at - ”I Australien er RAAF (Royal Australian Air Force) ansvarlig 

for undersøgelsen af observationer af usædvanlige atmosfæriske fænomener. Det-

te ansvar blev overdraget flyvevåbenet i begyndelsen af 50'erne, da den austral-

ske regering, i lighed med regeringerne i Storbritannien og USA, efter adskillige 

års undersøgelser af observationsrapporter i Australien, var bekymret for, at 

UFOer kunne være en trussel. for den nationale sikkerhed.” (1) 

RAAF's politik angående ufo-sagen har mange lighedspunkter med det ameri-

kanske luftvåbens (USAF), især da begge Støtter sig meget til ”Condon-

rapporten”. De refererer til rapportens hovedkonklusioner, som på baggrund af 2 

års efterforskning fastslår, at ”intet af de sidste 21 års studier af ufoer har bidra-

get til den videnskabelige viden”, og at ”yderligere grundige studier af ufoer 

sandsynligvis ikke kan retfærdiggøres i forventningen om, at videnskaben derved 

vil gøre fremskridt.” (2) 

Og endnu et citat fra ovennævnte dokument fra forsvarsministeriet: 

”Medens disse generelle konklusioner stadig er gældende i dag, fortsætter 

RAAF med at undersøge observationer af usædvanlige atmosfæriske fænomener 

som en service over for offentligheden. I næsten alle rapporterede sager har folk 

set noget og er bekymret over årsagen. I nogle tilfælde er folk virkelig foruroliget 

over muligheden for, at deres oplevelse har en ikke-jordisk oprindelse. Vi håber, 

at enhver frygt, som folk kan have vedrørende ’UFOer’, gennem vore undersøgel-

ser dæmpes. 

Selv om størstedelen af rapporterne kan forklares tilfredsstillende, tror vi, at 

der altid vil være en lille brøkdel, som forbliver uopklaret sandsynligvis p.g.a. 

utilstrækkelige oplysninger i rapporten, den modtagelse af rapporten, eller at den 

aktuelle videnskabelige viden var utilstrækkelig til at give en fuldstændig forkla-

ring. 

Rapporten sendes i første omgang til nærmeste militære flyvebase. På flyveba-

sen ledes den indledende efterforskning af efterretningsofficeren eller en anden 

kvalificeret officer. Han kontakter observatøren personligt eller pr. brev for at 

optage en udførlig ’Rapport om observation af usædvanligt atmosfærisk fæno-

men’. Rapportskemaet er udformet således, at det fremdrager alle de for observa-

tionen relevante data, og den indledende efterforskning udføres på basis af disse. 
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Undersøgelses-officerens rapport, der indeholder detaljer angående civil og 

militær flytrafik, stjerne- og planet-positioner, kendte satellitpassager, opsendel-

ser af meteorologiske balloner og de fremherskende vejrforhold, og hans vurde-

ring angående den mulige årsag, bliver derefter sendt til Flyvevåbenets Efterret-

ningsafdeling ved forsvarsministeriet i Canberra, hvor undersøgelsen afsluttes, 

og et svar sendes til observatøren. Hvis det er nødvendigt, hentes der råd og in-

formationer fra specialagenturer som: ’Weapon Research Establishment’, 

’Common-wealth Scientific and Industrial Research Organization’, ’Defence 

Standards Laboratories’, observatorier og universiteter.” 

(Se iøvrigt appendix A) 

 

I perioden fra 1960 til 1980 har RAAF undersøgt 1258 rapporter, og tabellen og 

kurven viser den årlige fordeling (3). Medens det procentvise antal uidentificere-

de er et rimeligt spejlbillede af kvaliteten af de beretninger RAAF har modtaget, 

er de faktisk ret ufuldstændige. Hvis man, som jeg har gjort, foretager en grundig 

undersøgelse af militærets data, bliver det hurtigt klart, at mange af de ”mulige 

årsager”, der er foreslået som årsagerne til forskellige observationer af ufoer, er 

en uforskammethed over for den videnskabelige metode. Hermed mener jeg, at 

mange observationer er blevet forklaret utilfredsstillende. Jeg har medtaget detal-

jer fra sådanne tre observationer og de ”mulige årsager”, der er blevet tilskrevet 

dem af forsvarsministeriet (flyvevåbenet). 

 

 

Pastor Brownings observation 
 

Klokken 18.30 den 10. oktober 1960 observerede pastor Lionel Browning og hu-

stru et mærkeligt sceneri fra vinduet i præstegarden ved Cressy. Fra et ”gardin af 

regn” over bjerget Ben Lomond i øst dukkede ”et gråt cigarformet objekt” frem. 

Ifølge beskrivelsen var der ”ca. 4 lodrette striber på objektets side. I objektets 

forende var der en stang, som stak frem med noget som lignede en lille propel 

eller en slags radar-udstyr i enden.” Efter omkring et minut ophørte objektet med 

sin regelmæssige bevægelse fremad og svævede tilsyneladende mellem 4-500 

meter over godset Panshanger. 

Pastor Browning fortæller, at der derefter kom, ”fem eller seks små skiver ud 

af skyerne over og bagved objektet med en fantastisk hastighed. De nærmede sig 

objektet som flade sten, der slog smut på vandet. De mindre objekter placerede 

sig ved siden af det store i 800 meters afstand.” Disse mindre objekter blev be-

skrevet som ”flyvende tallerkner med en diameter på ca. 9,5 m, flad underside og 

en kuppel ovenpå. Efter nogle sekunder fløj objektet fulgt af de mindre objekter 

tilbage samme vej, som det var kommet. Objektet drejede ikke, før det fløj tilbage, 

idet stangen var det sidste, som kunne ses.” 

En anden person, fru D. Bransden, så også sceneriet og beskriver det som ”en 

masse små objekter, der flokkedes om et større.” Hændelsen varede ca. 2 minut-
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ter i alt. (4)  

Oberstløjtnant i RAAF, G.L. Walter, interviewede Brownings, og i et brev til 

afdøde Dr. James McDonald fortæller han, at parret ”gav mig indtryk af at være 

stabile og åndsfriske individer, der ikke havde nogen grund til eller ønske om at 

se andre objekter på himlen end objekter, der afgjort havde en fast form.” (5) 

Undersøgelses-officerens kommentarer er så meget desto mere forbavsende, 

når de sammenlignes med flyvevåbenets efterretningsvæsens erklæring om obser-

vationen. Erklæringen blev offentliggjort fa dage senere. 

Efterretningsvæsenet affærdigede observationen som ”et fænomen (forårsaget 

af) måneopgang forbundet med meteorologiske forhold på det pågældende tids-

punkt.” Rapporten fastslog ”Tilstedeværelsen af ’drivende skyer’, der bevægede 

sig i forskellige retninger på grund af urolige vinde i og omkring en regnbyge, tæt 

ved hvor objekterne blev observeret, og månens position eller dens refleksioner 

frembragte forestillingen om flyvende objekter.” (6) 

Pastor Browning og Dr. McDonald satte observationen i et mere korrekt per-

spektiv. Førstnævnte fortalte, at han på intet tidspunkt under det 90 minutter lange 

interview blev spurgt om skyer. Pastor Browning tilføjede: ”Da jeg så objekter-

ne, var der på intet tidspunkt skyer eller drivskyer. Bjerget dannede ikke bagtæp-

pe, til det jeg så. Regnen klarede op foran os, selv om det stadig regnede nær 

bjergene. Jeg så objekterne på himlen, hvor det ikke regnede, og regnen nær bjer-

gene dannede bagtæppet…” (7) 

Dr. McDonald var ledende fysiker ved ”Institute of Atmospheric Physics” og 

professor i ”Department of Meteorology” ved University of Arizona, og under et 

besøg i Australien i 1967 foretog han en undersøgelse af observationen ved Cres-

sy. Han skrev følgende kortfattede kommentar: 

”En sådan ’forklaring’ har en påfaldende velkendt klang for enhver, der har 

studeret et større antal USAF-’forklaringer’ af ufo-observationer. Man kan hur-

tigt fastslå, at det var fuldmåne på observationsdagen i Cressy... (den ville have 

været skjult ikke blot af regnskyer og Ben Lomond, men ville også have været i en 

anden retning, få grader nordøst, i stedet for øst-sydøst, som var den retning, der 

var tale om - B.C.). Ud fra mit nøje kendskab til atmosfæriske forhold og til usæd-

vanlige brydende og reflekterende uregelmæssigheder, er de officielle forslag - at 

’drivskyer’ underlagt urolige bevægelser kunne (hvis månen ikke havde været 

fuldstændig skjult af regn og et bjerg) være forvrænget optisk til noget bevæge-

ligt, der ligner det fænomen, Brownings rapporterede - efter min mening fuld-

stændig udelukket. Ved at udslynge en sådan meteorologisk forklaring, som stam-

mer fra RAAF's Efterretningskontor, udvises et tegn på beskeden videnskabelig 

viden, medmindre kontoret følte, at de væsentlige detaljer i Brownings beretning 

simpelt hen skal ignoreres som upålidelige. Imidlertid havde undersøgelsesoffice-

ren oberstløjtnant G.L. Walter ikke en sådan tilbøjelighed til at ignorere disse 

vidners beskrivelse af observationen - det har jeg heller ikke.” (8) 
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Tornado-nærkontakter 
 
Et yderligere bevis på manglende videnskabelig fremgangsmåde udvises ved at 

foreslå, at den sandsynlige årsag i begge de følgende sager er en ”Tornado”. (9) 

Den 15. februar 1963 nær Moe i Victoria viste et mærkeligt fænomen sig på 

den østlige himmel og svævede 23-30 meter over et træ i få sekunder. 

Denne ”tornado” blev beskrevet af vidnet Charles Brew på følgende måde: 

Den var ca. 8 meter i diameter og 2,75 -3 meter høj. Den øverste del lignede en 

gennemsigtig kuppel af et glaslignende materiale, ud fra hvilken der stak en mast 

eller antenne på 1,5-1,8 meter. ”Antennen” så ud til at være på tykkelse med et 

kosteskaft og forkromet. Øverste del af skiven var militær-grå og så ud til at være 

af metal. Bunden eller undersiden glødede med en lyseblå farve og havde ”ske-

lignende” fremspring 30 til 50 cm fra hinanden rundt om den ydre kant. Denne 

del roterede langsomt med ca. 1 omgang pr. sekund. Denne roterende bevægelse 

så ud til at få fremspringene til at frembringe en susende lyd, ligesom lyden fra en 

turbine, der kunne høres tydeligt ikke blot af Brew, men også af hans søn Trevor. 

Trevor befandt sig ude i et nærliggende skur tæt ved de dieseldrevne malkemaski-

ner. Da objektet havde svævet i nogle sekunder, begyndte det at stige i en vinkel 

på ca. 45° for at fortsætte vestpå. 

Under observationen reagerede kalve og en pony i farmerens umiddelbare 

nærhed voldsomt. Gårdens to hunde flygtede. Brew fik en ejendommelig hoved-

pine, som begyndte, så snart objektet dukkede op. Den blev meget smertelig og 

varede resten af dagen. En pille kunne ikke dæmpe hovedpinen. Brew og sønnen 

blev interviewet af embedsmænd fra Flyvevåbnets Efterretningstjeneste og en 

videnskabsmand fra ”Commonwealth Scientific & Industrial Research Organi-

zation” (CSIRO). (10) 

Den anden ”tornado”-observation fandt sted den 19. juli 1965 kl. 5.30. Denis 

Crowe, indbygger i Vaucluse, stødte på et ”ukendt objekt”, der befandt sig på 

sandet på en nærliggende lille kystbred ud for kysten ved Sydney. Crowe opdage-

de et lysskær, der kom fra stranden. Da han undersøgte sagen, så han et stort ski-

veformet objekt, som hvilede på stranden. Han beskrev det således. 

”Dets diameter så ud til at være ca. 6 meter. Jeg vil anslå højden til at være 

2,75 meter, inklusive hvad der så ud til at være ben, som stak ud fra bunden. Kan-

ten glødede med en blå-grøn farve, medens den øverste og den nederste halvdel 

var mat sølvgrå. En hulhed foroven kunne være en glaskuppel.” Han kunne ikke 

se nogen tegn på bevægelser inden i objektet eller tegn på døre eller vinduer. 

Da Crowe nærmede sig objektet og kom så tæt på som 15-18 meter, lettede 

det pludselig. Der var et gulligt eller orange skær under skiven, og han hørte en 

”lyd ligesom luft, der med magt lukkes ud af en ballon”. Efter et ”start-tilløb” på 

omkring 15-18 meter steg ufoen hurtigt i retning mod Manly. Crowe så objektet 

flyve i 10 sekunder, før det forsvandt i skydækket over Manly. 

Han fortæller: ”Jeg så mig omkring i håb om, at andre havde set det samme; 

men mit eneste selskab bestod af omkring et dusin hunde. Medens objektet stod 
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stille, gøede de alle højlydt ad det. Da det forsvandt. var de alle mærkeligt stille.” 

En lokal geolog undersøgte stedet og fortalte, at vegetationen var ved at gå ud. 

I Moe-sagen var jorden omkring træet, hvor ufoen havde svævet over, tilsyne-

ladende angrebet på samme måde. Brews køer nægtede at gå over pletten på vej 

til malkemaskinen. (11) Hvis RAAF vil have os til at tro, at det Brew og Crowe 

så, blot var ”tornadoer” (og jeg antyder, at det ikke var det), så fortjener disse 

australske variationer af det meteorologiske fænomen verdensopmærksomhed 

p.g.a. deres eneståethed. 

 

 

RAAF’s politik 
 
Situationen ville måske kunne undskyldes, hvis det var tilfældet, at eksemplerne 

på utilfredsstillende ”mulige årsager” til observationer, der viser sig at være 

”uidentificerede”, var isolerede foreteelser. Det er desværre ikke tilfældet. 

Selv om tallene fra forsvarsministeriets undersøgelser i perioden 1960-1980 

antyder, at de ”uidentificerede” tilfælde udgør ca. 8%, anslår uafhængige under-

søgelser tallet til at være højere. I adskillige sager, der nævnes i Forsvars ministe-

riets ”Oversigt over usædvanlige atmosfæriske fænomener”, havde civile organi-

sationer også udført efterforskning, og ofte er de dragne konklusioner meget for-

skellige. Cressy (1960), Moe (1963) og Vaucluse (1965) er blot nogle få eksem-

pler på dette problem. Vi kender endnu flere sager. Yderligere detaljer kan findes 

i diverse forskningsrapporter. (12) 

Problemet er vokset p.g.a. RAAF's erklærede politik - RAAF vil ikke indgå i 

nogen diskussion af nogen af dets foreslåede årsager til bestemte ”usædvanlige 

atmosfæriske fænomener”. 

En gennemgang af hver af ministeriets ”Oversigt over usædvanlige atmosfæri-

ske fænomener” understreger de mangelfulde informationer, der er knyttet til 

hver hændelse. De registrerede data er, - medmindre man er indviet i ministeriets 

arkiver, eller der har været civile inddraget - umulige at undersøge kritisk. 

 

 

Referencer og noter. 

 
1) 

 

 

2) 

3) 

 

4) 

 

Department of Defence Document-Annex C til HQSC 5/6-Air (62) 13/12-

74. ”Text for Lectures on the Investigation of Unusual Aerial Sightings in 

Australia.” 

”Scientific Study of UFOs”, af Dr. Edward U. Condon, side 1. 

Tabellens data er uddraget af ”Department of Defence (Air Force) Unusual 

Aerial Sightings Summaries”, nr. 1-12, januar 1960 til december 1980. 

”The Launceston Examiner”, 10., 18. og 21. oktober 1960, Tasmanian UFO 

Investigation Centre (TUFOIC)s arkiv ”The Cressy Affair”, Dr. J. McDo-

nald, ”UFOs - An International Scientific Problem”, sag nr. 2.12 
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5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

 

11) 

 

12) 

 

 

Sammesteds, McDonald. 

RAAF-Directorate of Air Force Intelligence Report - oktober 1960.  

McDonald, op. cit. 

McDonald, op. cit. 

Department of Defence UAS Summary nr. 1. 

Lokale aviser, McDonald, op. cit.; ”Australian Flying Saucer Review”, nr. 8, 

1965, side 10. 

”Daily Telegraph”, 21. juli 1965, Se også ”Flying Saucers over Australia” af 

James Holledge, side 12-14. 

”The RAAF and UFOs” af W.C. Chalker (forskningsdokument, 1978). 
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Kapitel 2 

To uopklarede 

Civile efterforskningsgrupper har opdaget, at der er et antal ganske imponerende 

RAAF ”UFO-undersøgelser”, der aldrig har været nævnt i oversigter tilgængelige 

for den store offentlighed. Ministeriet har ikke udtalt, hvorfor dette er tilfældet, 

men betænker sig angående de to følgende sager. Ingen af dem var med i 

”Oversigten over usædvanlige atmosfæriske fænomener”, og de vil begge blive 

klassificeret som ”uidentificerede” på baggrund af de oplysninger, vi har til rådig-

hed. 

 

UFO nær militær station 
 

 I den første rapport observerede 2 personer et ufo tæt ved den ikke offentlig til-

gængelige kommunikationsstation (tilhørende den amerikanske flåde) ved North 

West Cape i Vestaustralien. Torsdag den 25. oktober 1973 klokken ca. 19.15 ob-

serverede kaptajnløjtnant M ”et stort sort luftbårent objekt” i ca. 5 miles afstand i 

vestlig retning og i ca. 600 

meters højde. Kaptajnløjtnant M kørte ad Murat Road mod syd fra 

NAVSOMSTA til Exmouth-bydistriktet. Officeren fortæller i en skriftlig beret-

ning, at ”efter 20-25 sekunder accelererede fartøjet til en utrolig hastighed og 

forsvandt mod nord." De følgende detaljer er fra en udfyldt ”observationsrapport” 

fra RAAF/forsvarsministeriet: (1) 

 

”3)  Objektet blev først observeret til højre (vest) i ca. 20° højde, i en retning på 

090°, med en nøjagtighed på 5°. 

  4)  Tilsyneladende størrelse - ligesom Månen, når den står højest, 2,5-5 cm i 50 

cm afstand. 

  5)  Mindste afstand 20° højde - retning 090°. 

  6)  Ca. 600 meters højde. 

  7)  Svævede først, hvorefter det accelererede utroligt hurtigt.  

  8)  Forsvandt mod nord, 45-50° højde, retning ca. 165-170°. 

  9)  Ingen lyd eller udstødning. 

 10)  Særlig uddannelse ved flådens flyverkorps gennem 11 år som radaroperatør 

og skytte.  

 11)  Har aldrig op levet noget tilsvarende. 
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 12)  Hvis der var nogen detaljer, var de uklare, da jeg ikke havde mine briller på 

(syn 20/40 - 20/100), men jeg så uden den mindste tvivl noget.” 

 

Set andet vidne, kaptajn Bill L. gav føgende detaljer: 

 

”Klokken 19.20 blev jeg ringet op, fordi jeg skulle lukke officersklubben. Jeg 

kørte mod klubben i afdelingens pickup 488, da jeg blev opmærksom på et stort 

sort objekt, som jeg først troede var en lille skyformation i stik vest i område 

’B'’ (Område ’B’ er det område, hvor ’højfrekvenssenderen’ står, og omkring 2 

til 3 miles stik vest for dette sted ligger Mount Athol - B.C.). 

Medens jeg nærmede mig officersklubben, kunne jeg ikke lade være med at se 

på objektet. Jeg steg ud af pick-up’en og blev i adskillige minutter stående for at 

betragte den svævende sorte kugle. Himlen var klar og lys-blågrøn. Der var ingen 

skyer. Objektet stod fuldstændig stille undtagen en ring omkring centrum, som så 

ud til at rotere eller blinke. Da jeg havde set på det i ca. 4 minutter, satte det 

pludselig i gang med en fantastisk hastighed og forsvandt i nordlig retning efter 

fa sekunder. 

Jeg vil ansla objektet til at være omkring 9 meter i diameter, og det svævede i 

300 meters højde over bakkerne stik vest for basen. Det var sort, hvilket maske 

skyldtes, at jeg så i retning af den nedgående sol. Der var på intet tidspunkt no-

gen synlige lys.” 

 

 

Landing i grusgrav 
 

Den anden observation fandt sted den 22. marts 1975 klokken ca. 10.30. To 

mænd og tre kvinder, der kørte i bil på Dingo Mount Flora-vejen i det nordlige 

Queensland, så et objekt ved siden af vejen. Det svævede tilsyneladende lige over 

jorden i et grusgravsområde. De vendte vognen for bedre at kunne se, og så en 

række matte, blinkende hvide til gule lys, der var fastgjort til et stort objekt. Oven 

på dette objekt kunne man skimte en rund del. Den bestod af adskillige ringe af 

blågrønne lys med en mørk skive i midten. Nogle af vidnerne så en ”stang”, der 

forbandt de to dele, og man kunne svagt skelne 4 ”ben”. 

Da vidnernes bil standsede, voksede lysene i styrke, blinkede hurtigt, og der 

blev hørt et meget højt knald ”ligesom fra en riffel”. Vidnerne trak sig tilbage til 

bilen, og den øverste runde del så ud til at dreje mod dem, ”som om den holdt øje 

med dem”. Gruppen forlod hurtigt området, og kort efter vendte mændene tilbage 

sammen med en bygningsarbejder. På det tidspunkt var objektet forsvundet; men 

man fandt mærkelige mærker på jorden ved observationsstedet. 

Politiet og senere efterforskere fra Townsville Air Force Base bekræftede til-

stedeværelsen af 3 oval-formede aftryk, et omtrent cirkulært aftryk og et rektan-

gulært aftryk, der for nylig var afsat i jorden på grusgravsområdet.  

RAAF-efterforskningsofficerens rapport fastslår, at han var ”ude af stand til 
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at forklare det påståede objekt eller årsagen til de usædvanlige mærker i jorden, 

som måske - måske ikke har forbindelse med observationen.” (2) 

Jeg har kopier af vidnernes beretninger og tegninger, politimandens rapport, 

RAAF-officerens detaljerede rapport og RAAF-fotos af observationsstedet. Data-

ene antyder, at noget ”uidentificeret” blev set og efterlod spor i grusgraven. 

 

 

Referencer og noter: 
 

1)  Kopi af dokumentation (materiale fra forsvarsministeriet) findes i 

personligt arkiv. 

2)  Department of Defence Files documentation-HQTVL 5/40-Air Pt 3 (15) 20. 

maj 1975 - kopi i personligt arkiv. 
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Kapitel 3 

UFO-arkiver åbnes 

Igennem arene har adskillige civile unders0gere og forskere med forskelligt held 

faet dokumenterede data af forsvarsministeriet (RAAF) angående "usædvanlige atmosfæ-

riske fænomener", også kaldet ufoer. Edgar Jarrold (1), Dr. J. AlIen Hynek (2), 

Harry Griesberg (3) og andre har igennem arene til en vis grænse haft lejlighed til 

at vurdere, i hvilket omfang RAAF har involveret sig i ufo-spørgsmål. 

I de sidste år har forsvarsministeriet indvilliget i ”at fremskaffe enkelte rap-

porter {med navnene slettet for at beskytte de berørte personers anonymitet) til 

seriøst interesserede parter”. og endelig i 1982 kom gennembruddet. I dette år 

fik jeg tilladelse til at gennemgå RAAF-arkiverne hos flyvevåbnets efterretnings-

tjeneste. De fire besøg fandt sted den 11.-14. januar, 7. maj, 4. juni og den 8. ok-

tober 1982. 

 

 

Inden for murene 
 

Mandag den 11. januar 1982 om morgenen ankom jeg til Russel kontorerne hos 

Forsvarsministeriet i Canberra for at gennemgå Royal Australian Air Force 

(RAAF)/Forsvarsministeriets ufo-arkiv. Det var første gang en civil havde faet 

lov til noget sådant. 

I næsten 30 år har RAAF været den officielle instans, der varetog forskningen 

af ufo-rapporter, eller som man her kalder fænomenet UAS (Unusual Aerial Sigh-

tings - rapporter om usædvanlige atmosfæriske observationer) i det australske 

område. Det har dog aldrig stået helt klart, hvilken rolle RAAF spillede i den au-

stralske ufo-debat. På den ene side står de, der mener, at RAAF ”mørklægger” et 

dybt engagement, nogle endda i sammensværgelse med det amerikanske flyvevå-

ben (4). På den anden side er de, der mener, at RAAF rent bureaukratisk har væ-

ret bundet af et ansvar, som man for lang tid siden fandt ud af var spild af tid, og 

som blot fortsætter som en service over for offentligheden. 

Det eneste, der nogensinde er blevet offentliggjort om RAAFs undersøgelser, 

er ”Summaries of Unusual Aerial Sightings” (Oversigt over usædvan1ige atmo-

sfæriske observationer). Disse omfatter kun dato, tid, sted, en kort beskrivelse af 

hændelsen og en ”mulig identifikation”. Ni af disse ”Summaries” drejer sig om 

årene fra 1960 til og med 1977. Den sidste ”Summary”, der udkom, indeholder en 
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fortegnelse over observationer fra 1977, og først i 1980 fortalte forsvarsministe-

riet de interesserede: 

”Vor praksis med årligt at udsende lister over UAS rapporter blev indstillet i 

1978. Dette var på linie med Forsvarsministeriets politik for RAAF, der udelukken-

de undersøger rapporter som en ’service for offentligheden’. Alle rapporter 

bliver stadig opbevaret i arkiverne og er tilgængelige for dem, der ansøger om 

en tilladelse til at se dem.” (5) 

Ordet tilladelse betød nu ikke, at alle og enhver kunne få tilladelse til at se 

arkiverne, men var i virkeligheden en henvisning til de mangelfulde og ofte 

undvigende svar og standardskrivelser, man modtog efter en forespørgsel. Efter 

jeg havde kvitteret ved skranken, fulgte Noel Tanswell fra forsvarets oplysnings

- og pressetjeneste mig fra bygning A til bygning C i Russel kontorkomplekset i 

Canberra. I Forsvarets Oplysningstjenestes (pressetjenesten) kontor viste 

Tanswell mig de arkiver, som var tilgængelige. Der var i alt 18, hvoraf jeg fik 

de fire til min første undersøgelse. 

Jeg fik anvist et skrivebord i et stille hjørne ved et vindue, hvorfra jeg havde 

udsigt til hele Russel-kontorkomplekset. Resten af dagen og de tre næste med 

(den sidste dag i pressechefens kontor, da han ikke var til stede) foretog jeg en 

omhyggelig gennemgang af RAAFs ufo-arkiver. Jeg havde fri adgang til en 

fotokopimaskine og fik tilladelse til at gøre notater, både skriftligt og på en 

båndoptager. Jeg fik kort og godt fri adgang til de 18 frigivne arkiver. 

 

 

Beskrivelse af arkiverne 
 

RAAF/Forsvarsministeriet havde to slags arkiver, nemlig: 

1)  ”Uidentificerede flyvende objekter - observationsrapporter” og 

2)  ”UFOer - forespørgsler fra offentligheden og UFO-organisationer”. 

”Observationerne” bestod stort set af RAAF-rapportskemaer, almindeligvis 

bestående af 3 standard skemaer, nemlig: Skema 1 - Observationsrapport, ske-

ma 2 - Afdelingens rapport, skema 3 - Undersøgelsesofficerens vurdering, me-

moranda, breve, telex og kommunikation med andre etater (f. eks. Transportmi-

nisteriet, Meteorologisk Institut og politiet). 

”Forespørgslerne” indeholdt hovedsageligt forespørgsler fra offentligheden, 

civile ufo-grupper, enkeltpersoner og andre forskere, interne notater og refera-

ter, udkast til svar og forskellige dokumenter. 

Det arkivmateriale, jeg havde adgang til ved mit besøg i januar 1982, omfat-

tede 7 arkivbokse med forespørgsler fra perioden april 1966 til dato, og 11 ar-

kivbokse med observationsrapporter fra perioden 1975-1981. 

Selv om Forespørgselsarkivet (ved granskning af dokumenterne), og den 

forskning jeg havde foretaget før denne officielle gennemgang, gav mig et bille-

de af RAAF’s undersøgelser før 1975, skuffede det mig, at der manglede obser-

vationsrapporter fra tiden før 1975. 
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Kaptajn Ian Frame, forbindelsesofficer i flyvevåbnet med ansvar for indsam-

ling og behandling af ufo-observationer i Canberra (6), gav denne forklaring i et 

brev vedlagt de arkivbokse, jeg fik til gennemsyn: 

”Disse arkivbokse er. hvad der for tiden er tilgængelig. Vi lider stadig under 

det forhold, at denne afdeling flyttede fra Melbourne til Canberra tidligt i 

1960erne. Arkivmateriale fra før den tid er svært at finde. 

Jeg håber. De forstår. at RAAF udelukkende undersøgte UAS i forsvarsøje-

med. da de ressourcer. vi havde til rådighed, kun tillod en meget overfladisk un-

dersøgelse ved betydningsløse begivenheder. Jeg håber ikke. De bliver alt for 

skuffet. Jeg er bange for. at UAS spiller en meget lille rolle for de mennesker, der 

har været involveret. Held og lykke med Deres bestræbelser, men disse arkivbok-

se er alt, hvad jeg har været i stand til at udlevere.” 

Af særlig interesse var, at kopier af de tidligere utilgængelige ”Summaries” 

over usædvanlige atmosfæriske fænomener fra Forsvarsministeriet dækkende 

rapporter fra 1978, 1979 og 1980 (”Summary” nr. 10, 11 og 12) nu blev stillet til 

rådighed for mig, hvilket var i modstrid med den politik, der standsede 

”Summary” i 1978. Med disse papirer kunne jeg lave en opdateret fortegnelse 

over RAAF’s ufo-undersøgelser. 

 

 

Klassiske forespørgsler 
 

Det kunne være interessant at se, hvad der står i RAAF’s arkiver om ”klassiske” 

tilfælde. 

Undersøgelsesarkivet indeholdt oplysninger om, hvilke svar de til arkivet 

knyttede undersøgere havde givet dem, der bad om informationer. For eksempel 

var den meget omstridte Drury film fra 1953 forsynet med nogle interessante de-

taljer samt adskillige kopier af enkeltbilleder fra filmen. 

Drury-sagen refererer til en hændelse, der fandt sted den 31. august 1953 ved 

Port Moresby, New Guinea. 

T.C. Drury, tilknyttet Civil Aviation Department i Port Moresby, filmede en 

højtflyvende ufo, der efterlod sig et klart spor på himlen (som en kondensstribe). 

Det steg i en vinkel på 45° og forsvandt. Dette dagslys-objekt blev fotograferet 

med telelinse på filmkameraet. 

Nyhedsbureauet Reuters rapporterede den 14. marts 1954, at filmen var sendt 

til USA til en særlig fremkaldelse. Andre kilder indikerer, at den blev sendt til 

Wright Patterson Air Force Base i Ohio, USA, hvor det amerikanske flyvevåbens 

ufo-undersøgelser dengang havde hjemme. 

På en forespørgsel fra den amerikanske ufo-forsker, Max B. Miller, svarede 

Drury den 19. februar 1958, at han havde sendt sin film til Commenwealth Secu-

rity Branch og ikke havde set den siden. 

Sagen er i dag mange ufologers bedste argument for ”sam-

mensværgelseshypotesen”. 
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I RAAF arkivet var det kendte tilfælde fra Tully beskrevet på følgende måde: 

Omkring kl. 09.00 den 19. januar 1966 såa bananavler G.A. Pedley fra Tully i 

Queensland et mat lysegråt objekt, der var 8 m langt og 3 m bredt, stige lodret op 

over mosen ca. 25 m fra ham. Stigningen aftog derefter til ca. 45°. Fra ”objektet” 

kom der en sydende lyd, der aftog, mens det steg. Objektet lignede tilsyneladende 

to tallerkner lagt sammen med bunden udad. Der blev ikke observeret nogen de-

taljer. Observationens varighed blev anslået til 15 sekunder, og objektet for-

svandt bare ud i den tomme luft, (afstanden blev ikke vurderet). 

På det sted, hvor objektet først blev set, var der et næsten rundt aftryk på om-

kring 8xl0 m i mudderet. Her var græsset bøjet i retning med uret ned til vandhøj-

de, og rørplanterne trukket op af dyndet. Hverken græsset eller de omkringståen-

de træer havde brændmærker, og observatøren påstod, at der ikke lugtede 

brændt. 

Selv om det ikke kunne fastslås med sikkerhed, var den mest sandsynlige for-

klaring på observationen, at en ”Willy-Willy!” (australsk udtryk for cyklon), eller 

en hvirvelvind havde bøjet rørplanterne og suget løse genstande 10 m op og der-

med dannet en ”flyvende tallerken”. før den forsvandt. Sydende lyde høres tit 

sammen med ”Willy-Willies”, og teorien passer også med det cirkulære aftryk og 

planternes bøjningsretning.” 

Jeg opsummerede debatten om Tully tilfældet i ”Tully (Australien) ’tallerken 

reder’”', side 370-371 i The Encyclopedia of UFOs (7). 

Andre sager i Undersøgelsesarkivet drejede sig om forespørgsler om tilfælde, 

som RAAF tilsyneladende ikke kendte noget til. For eksempel var der en fore-

spørgsel fra 1967 angående en påstået ufo-observation, der skulle have fundet 

sted den første uge i juli 1959 over RAAF flyvebasen Butterworth i Malaysia. 

Denne observation ville være meget interessant, hvis den var sand. I forespørgs-

len henvistes til to F-86 jagere, der gik på vingerne for at undersøge en ufo. Jager-

ne skød efter ufoen, som eksploderede, hvorefter der faldt aske ned på jorden. 

Asken blev efter sigende samlet op og sendt til analyse i Canberra. Næste dag 

dukkede en ny ufo op, angiveligt for at søge efter sin ”forsvundne ven”. Man 

sendte igen to F-86 jagere på vingerne, men disse blev ødelagt, da de var lidt over 

en kilometer fra ufoen. 

Ifølge beretningen blev hverken fly eller piloter nogensinde fundet. I arkivet 

fandt jeg også den interne kommunikation, der fandt sted mellem Butterworth 

RAAF base og Canberra i 1967. Af papirerne fremgik det, at man var fuldstændig 

uvidende om hændelsen. Sammen med John Prytz fra Canberra undersøgte jeg, 

dog uden resultat, om der på det pågældende tidspunkt savnedes to jagerfly. Det 

ville være meget interessant at høre, om andre har hørt noget om denne hændelse. 

Endog bogen Alien Honeycomb (8) (”Fremmed Bikube”), der også omtaler 

den nævnte hændelse, har fået en plads i arkivet, da der i en intern note fra DE-

FAIR CANBERRA til HQOC - SOINT vedrørende ”Bekræftelse af data fra bo-

gen ’Alien Honeycomb’” står: 

”Bogens tekst er så tvetydig, at det er en umulig opgave at finde oplysninger 
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om sagen i vore arkiver. Selv en forespørgsel til Flyvevåbnets kontor var negativ. 

Desværre er det sådan, at et ”ingen kommentarer” eller ”ingen oplysninger” vir-

ker fremmende på den form for journalistik. Derfor vil det være ønskværdigt om 

HQOC gennemgår arkiverne (også dem hos HQ AMB (Amberly)) for at se, om 

der her er data vedrørende denne sag.” 

I en telex fra HQOC til DEFAIR Canberra dateret den 5. september 1980 og 

påtegnet ”Uklassificeret/rutine”, står følgende: 

”Hermed videresendes følgende oplysninger modtaget fra HQ AMB. Citat: 1) 

Fortegnelse over uidentificerede atmosfæriske observationer fra medio 1968 til 

medio 1969 er blevet gennemgået for oplysninger om nævnte sag: Der var intet 

om sagen i fortegnelserne. 2) Dette er mærkeligt, da det er vores opfattelse, at 

fortegnelserne er altomfattende og ikke er en redigeret liste over indrapporterede 

observationer. 3) Hvis ikke der kommer yderligere ordrer, vil dette HQ ikke fore-

tage sig mere i denne sag.” 

Som det fremgår, skete der ikke mere i denne sag. 

I Undersøgelsesarkivet er der også sager om almindelige fundne genstande af 

jordisk oprindelse, men ingen af dem har forbindelse til ”Alien Honeycomb”-

sagen (f.eks. ”Mistænkelige vragdele fra et luftfartøj - Perenjori, W.A. 1974”). 

Det mest sandsynlige sted at finde løsningen på ”Alien Honeycomb” (senere 

identificeret som almindeligt glasfiber:) er ikke i ufo (eller i UAS) arkiverne, men 

snarere i listen over flyulykker. 

 

 

Australsk ufo politik 
 

I arkiverne fandtes også en del overraskende dokumenter, der gav et godt indblik 

i RAAF’s og den australske regerings politik vedrørende begrebet ufo. 

Et klassificeret dokument mærket Fremmede Anliggender om ”UNGA 33: 

SPECIAL POLITISK KOMITE: SAG 126 - ETABLERING AF ET FN AGEN-

TUR ELLER DEPARTEMENT FOR BEHANDLING, CO-ORDINERING OG 

UDBREDELSE AF UNDERSØGELSESRESULTATER OM UIDENTIFICE-

REDE FLYVENDE OBJEKTER OG BESLÆGTEDE FÆNOMENER” inde-

holdt en vurdering, foretaget af P.A. Jackson for den australske FN delegation af 

det forsøg, Sir Eric Gairy gjorde i FN for at vinde gehør for sin ide om et ufo-

agentur i FN-regi. Dokumentet indeholder et kort resume af de forhandlinger, der 

fandt sted, intet om, at resultatet blev ”en beslutning til et meget beskedent ud-

kast”. Først den 7. december 1978 blev det i enighed godkendt af Special Political 

Committee. Dokumentet konkluderede: 

”Set både ud fra vores og fra de lande, der på den ene side ikke ønskede at 

tilslutte sig Grenadas forslag og på den side heller ikke ønskede at støde Grena-

das regering, synspunkt, var dette resultat stort set tilfredsstillende. Forslaget 

bandt ikke Outer Space Committee til andet end at modtage og gennemse doku-

menter fra Grenada og tillod Grenada at fremlægge sine synspunkter over for 
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komiteen. Dette var ikke andet end, hvad Grenada eller et hvilket som helst andet 

land til enhver tid kunne gøre uden tilladelse fra Generalforsamlingen, men Gre-

nada var tilfreds. Det vigtigste var dog, at denne beslutning ikke blev sat på dags-

ordenen for UNGA 34.” 

Når man ser tilbage, ville det have været mere hensigtsmæssigt for Sir Eric 

Gairy, hvis han havde brugt mere tid på Grenadas indre anliggender, for han blev 

kort efter afsat ved et kup (9). 

Når man tænker på RAAF’s ufo-politik, var to sager fra 1966 betegnende. De 

var påstemplet Luftfartsministeriet (senere Forsvarsministeriet) mødereferat og bar 

titlen UFOer  - RAAF’s behandling af problemet dateret den 16. august 1966 og 

Uidentificerede flyvende objekter - RAAF politik dateret 12. oktober 1966. 

Den første af sagerne omhandlede en strid mellem Efterretningstjenesten og 

Luftfartsministeriets oplysningstjeneste om, hvorvidt ”udsendelse af ’Summary’ 

over observationer af uidentificerede atmosfæriske fænomener indrapporteret til 

Luftfartsministeriet i 1960” skulle standses. Flyvevåbnets efterretningstjeneste 

var ”meget energisk med at fa neddæmpet UFO-sagen” og opgav ”grunden til 

denne standsning (som) en uønsket stimulering af offentlighedens interesse for 

UFOer." 

”Summary” opstod som en følge af et krav om visse statistiske oplysninger om 

UFOer til udarbejdelse af et svar fra ministeren til parlamentet. DPR 

(Directorate of Public Relations) påtog sig frivilligt at udarbejde et svar for mi-

nisteren, (en opgave, som medførte en grundig gennemgang af samtlige papirer i 

fire eller fem arkivbokse), da man mente, at det i alle henseender tyngende hverv 

havde en klar fordel, nemlig udarbejdelsen af en uklassificeret og harmløst for-

tegnelse over UFO ”observationer” fra Australien gennem de sidste 5 år. 

DPR så frem til den dag, hvor man ville være i stand til at svare på alle hen-

vendelser om UFOer fra offentligheden ved blot at sende et ”Summary” vedlagt 

et brev, hvori man, hvis nødvendigt, forklarede, at man ikke var indstillet på at 

foretage sig yderligere (hvilket betød: Tag vores ”Summary” for gode varer eller 

lad være, vi har fortalt alt, hvad vi ved). For at holde dette ”Summary” i gang 

indvilligede D/DAFI (Ops) i at forsyne DPR med de nødvendige oplysninger, som 

man så forventede, at DPR af sikkerhedshensyn sorterede, før de offentliggjorde 

dem i ”Summary”. 

I dette referat fra den 16. august 1966 gav DPR DAFI (Directorate of Air For-

ce Intelligence) ”et påskud til at fjerne de nuværende restriktioner på dele af vore 

uklassificerede oplysninger om UFOer af følgende grunde: 

a) RAAF har ingen ret til selvbestaltet at virke som dommer over en sag, som 

offentligheden meget vel kan være interesseret i. De af vore medborgere, som 

interesserer sig bare lidt for UFO-fænomenet, ved alle, at Luftfartsministeriet er 

den officielle regeringsinstans, der i dette land undersøger observationsrappor-

ter, og ethvert forsøg fra vores side på, at undertrykke offentlighedens interesse 

(lige meget hvor vildledt vi end mener denne interesse er) støtter kun den almin-

delige holdning, at vi ligger inde med et stort arkiv af vital betydning for landets 
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sikkerhed. Og det er, mener jeg, det sidste, der måske. 

b) USAF er som bekendt ikke imod, at deres uklassificerede UFO-

observationsrapporter frigives, hvilket de gør i ren og skær selvforsvar, mens vi i 

sandhed ikke behøver at forsvare os selv for det pres, det amerikanske flyvevåben 

lider under. Det synes derfor selvindlysende, at vi, i vores forsvar, skulle udtænke 

et simpelt administrativt system, som kunne hamle op med den stadig stigende 

strøm af henvendelser om UFOer, ikke-autoritative (RAAF?) pressemeddelelser 

og erklæringer, der nærmer sig offentlige anklager om dobbeltspil, som vi aldrig 

vil være i stand til at knibe os udenom, så længe vi fortsætter med at holde vores 

uklassificerede UFO-kort for tæt ind til brystet. 

c) DPR, som tager det værste tryk af det konstante pres, der ligger i at besva-

re de fleste henvendelser om UFOer, føler, at med mindre vi foretager en kursæn-

dring og bliver mere åbne, vil vi altid være genstand for en tilfældig (og unødven-

dig) uheldig omtale. 

d) Trolden er allerede sluppet ud af æsken (en hentydning til den kendsger-

ning, at der ikke var ret mange, der kendte ”Summary”, men at en repræsentant 

for AFSRS (Australian Flying Saucer Research Society - en civil gruppe) eksem-

pelvis havde skrevet og bedt om en ”kort vurdering af observationerne”, hvilket 

antydede, at kendskabet til ”Summary” var ved at blive mere udbredt. -a.c.) 

Summa summarum. Ved fortsat at spille med lukkede UFO-kort, fremmer vi 

kun den ukorrekte (men ikke desto mindre udbredte) tro, at vi skjuler mange vigti-

ge oplysninger. Pa den anden side, ved fortsat at udgive ”Summary” (hvilket 

DPR er forberedt på med jeres fortsatte hjælp), mener vi, at UFOentusiasterne 

tror, at: 

a) de ikke har RAAF’s fortrolighed, 

b) RAAF er fast besluttet pa, at skjule alle informationer om UFOer for at 

hindre panik... 

Presseofficeren konkluderede videre i sit memorandum til chefen for flyve-

våbnets efterretningstjeneste, ”at DPR ikke kan tage hensyn til sikkerheden, da 

vores forhold til offentligheden (det være sig skøre personer eller ej) helt klart er 

et andet, og jeg mener, at vi set ud fra et PR-synspunkt behandler denne sag pa 

en unødvendig stiv og fantasiløs måde.” 

Det andet memorandum, som var dateret den 12. oktober 1966, fortsatte i 

samme spor, men bekræftede, at usikkerhed og/eller forvirring var nøgleordene i 

RAAF’s ufo-politik i 1966 - et kendetegn, der skulle fortsætte støt helt til i dag. 

Det indeholdt blandt andet: 

Der synes at være en vis forvirring i afdelingen vedrørende UFO-politikken... 

I arkivet... er der en ministeriel bekendtgørelse, hvori der står: ”Enhver, der er 

interesseret i UFO-observationer, kan i Luftfartsministeriet få alle oplysninger 

om emnet tillige med et sammendrag af UFO-observationerne inklusiv en meget 

kort forklaring om den mulige identifikation.” Denne bekendtgørelse var lavet som 

svar på et spørgsmål til ministeren. Det ser dog ikke ud til, at denne bekendtgørelse 

har haft nogen virkning på DAFI’s politik trods tidligere bevis på dette sammentræf. 
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DAFI har foreslået DGPP, der til gengæld henviæer til DCAS, at vores frem-

gangsmåde over for UFO-rapporter liberaliseres. Det fremgår ikke, om hverken 

DGPP eller DCAS kendte noget til ministerens bekendtgørelse. Efter min mening 

må vi enten efterkomme erklæringens indhold eller informere ministeren om vo-

res ”nye” fremgangsmåde, hvis det ikke er meningen at fremskaffe observationer-

nes synopsis, og det er jeg ikke helt på det rene med efter at have set i arkiverne. 

.. 

Som det senere viste sig i de evigt tilbagevendende pressemeddelelser, kom 

”Summary” ti1 at stå som RAAF’s officielle ansigt i den australske ufo-debat. I 

slutningen af 60erne krystalliserede ”Summary” sig som en år1ig tilbagevenden-

de begivenhed. Nr. 1 indeholdt rapporter fra 1960-1968. Nr. 2 indeholdt beretnin-

ger fra 1969, mens ”Summary” nr. 3 indeholdt rapporter fra 1970 og 1971. I åre-

ne fra og med 1972 til og med 1977 udkom ”Summary” uregelmæssigt, men hver 

ud gave dækkede stadig et år (nemlig ”Summary” nr. 4 til 9). 

 

 

Turner rapporten 
 

Ved mit besøg i maj 1982 måtte jeg underskrive en erklæring om at beskytte vid-

nernes identitet. Det blev præciseret af direktoratet for flyvevåbnets efterretnings-

tjeneste (DAFI), at dette kun gjaldt for de tilfælde, hvor vidnerne rapporterede 

fortrolige detaljer, og ikke i de tilfælde, der var offentligt kendte, og hvor vidner-

nes navne var kendt af offentligheden. 

Jeg var i stand til at lave et sammendrag af de RAAF rapporter, der var arki-

veret i årene 1955 til 1959, og havde derved for første gang mulighed for at lave 

en komplet liste over tilfældene fra ultimo 1959 til 1980. 

Jeg fik lov til at kigge i alle 53 arkivskuffer, DAFI bad mig dog senere om at 

slette visse referencer, som ikke direkte havde relation til observationerne. 

Jeg blev kun nægtet adgang til 3 arkivskuffer, der tilsyneladende indeholdt 

alle akter fra det arkiv, der var mærket ”undersøgelsespolitik vedrørende flyvende 

tallerkner”, og som sandsynligvis dækkede over materiale fra 1953 til dato. Grun-

den til, at jeg blev nægtet adgang til dette materiale, lå i, at det er ”politik” og 

ikke observationer. Det kan dog slås fast, at mindst en af disse arkivskuffer viste 

sig at være en sammenblanding af dokumentation, breve, politikker osv. ved mit 

besøg i juni 1982 viste DAFI’s forbindelsesofficer mig de tre omtalte arkivskuffer 

og tillod mig at tage kopier af bestemte dele af arkivmaterialet, efter jeg havde 

fundet det frem, og han havde kontrolleret det. Der for handles stadig om en 

fremtidig tilladelse til at se i det mindste den første del af de tre arkivskuffer. 

En vigtig opdagelse i det første af disse ”politik”-arkiver var en såkaldt 

”Rapport om ’Flyvende Tallerkner’” der hidtil var ukendt for os ufo-forskere. 

Dette dokument var skrevet af H. Turner, MSc, ultimo 1954. Turner fra Austra-

lian Scientific Liaison Office, en del af British Commenwealth Scientific Office i 

London, England, arbejdede dengang ved Melbourne University. DAFI arrange-
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rede det sådan, at han havde to arkiver om de ”flyvende tallerkner” til rådighed 

for sine studier. Af særlig interesse er det faktum, at rapporten indeholdt et detal-

jeret tabellarisk uddrag af DAFI/RAAF’s ”flyvende tallerken”-rapporter fra 1950-

1954. Turner-rapporten konkluderede: ”De vidneudsagn, der er i de rapporter, 

RAAF har indsamlet, har en tendens til at støtte den... konklusion... at visse 

mærkværdige fly er blevet set opføre sig på en sådan måde, at de fremkalder en 

forestilling om, at de er af ikke-jordisk oprindelse.” 

 

 

RAAF bureaukrati 
RAAF er tilsyneladende bundet af en bureaukratisk opstillet formel for behand-

ling af ”ufo-problemet”. En del af Brev til forsvarsministeren om RAAF’s politik 

for rapportering af UAS... fra 1980 beskriver denne formel: 

På alle RAAF-baser i Australien er der en officer, der er ansvarlig for under-

søgelsen af UAS. Efter aftale skal alle, som ser (eller tror de ser) et flyvende ob-

jekt, som de ikke kan identificere, kontakte den nærmeste RAAF-base, eller, hvis 

det ikke er muligt, den nærmeste politistation. De rapporter, RAAF-baserne mod-

tager, bliver grundigt undersøgt, og resultatet videresendt til Forsvarsministeriet 

(Flyvevåbnet), hvor de bliver kontrolleret og arkiveret. Den person, der indgav 

den oprindelige rapport, bliver så kontaktet af den RAAF-base, der modtog rap-

porten, og underrettet om undersøgelsens resultat, hvis det ønskes. 

Selv om UAS-arkivet ikke er klassificeret, er det ikke tilgængeligt for den bre-

de offentlighed i den nuværende form, da mange af de mennesker, der har ind-

samlet rapporterne, ønsker at forblive anonyme. Det er dog muligt at få et kort 

resume af hver enkelt rapport. 

Kort sagt skjuler RAAF intet om UAS og er endda rede til at udlevere detaljer 

fra bestemte observationsrapporter til demo som ønsker det. Dette beviser, at 

sagen er blevet rapporteret til RAAF,. som har undersøgt den. 

Den ændring, der for nylig er sket i RAAF’s holdning til ufoer, har forstærket 

de problemer, der allerede blev omtalt i memorandumet fra 1966. RAAF’s inte-

resse for ufoer er meget lavt prioriteret. 

Mens RAAF’s ufo-undersøgelser er de eneste kendte officielle med alle deres 

hvis'er, forståelige bureaukrati og militære pynt, står den videnskabelige ufo-

forskning ifølge alle militære og/eller politiske meninger i anden række. Da tre 

årtiers involvering sikkert har overbevist RAAF om, at den sikkerhedsmæssige 

faktor i sagen er ret begrænset, og da de fleste rapporter drejer sig om misfortolk-

ninger af almindelige fænomener, må sagen prioriteres meget lavt. Det, man først 

og fremmest må anstrenge sig for at finde ud af, er, om der gemmer sig noget 

interessant bag de sager, der er benævnt ”ukendt” eller ”uidentificeret”. For 

RAAF forbliver de bare ”ukendte”. NÅr man ser i arkiverne, får man faktisk det 

indtryk, at de i RAAF simpelthen ikke vidste, hvad de skulle gøre med de virkelig 

udfordrende rapporter, de modtog. Den kendsgerning, at der er så få af disse 

”ukendte”, har nok overbevist RAAF om, at de måske også kunne forklares, men 
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at chancerne for ikke at få noget ud af en yderligere forskning talte imod en detal-

jeret undersøgelse. 

Imidlertid er kvaliteten af de undersøgelser, der blev foretaget af både de pro-

saiske og de mere betydende rapporter, blevet stærkt kritiseret fra mange sider, 

maske stærkest i det brev fra dr. Claude Poher, der findes i Forespørgselsarkivet. 

Poher var leder af Frankrigs første officielle ufo-forskningsgruppe - Group d'Etu-

de des Phenomenes Aerospatiaux Non Identifies (GEPAN) - underlagt den fran-

ske parallel til NASA. I 1976 skrev han til RAAF vedrørende dets ufo-forskning, 

efter Forsvarsministeriet havde sendt ham nogle af deres årlige ”Summaries”: 

Tillad at jeg, af hensyn til mit ansvar overfor dette arbejde, lader antyde, at 

nogle af de ”mulige forklaringer”, der nævnes i disse ”Summaries”, ikke er ac-

ceptable... 

Dr. Poher bruger som eksempel en ganske harmløs observation foretaget den 

4. april 1975 i Wickham, New South Wales. Der blev set et ”sølvagtigt objekt pa 

størrelse med en cricket-ball,” ”Summary” opgiver Venus som en mulig forkla-

ring. Til dette konkluderer Poher: 

...den 4. april 1975 var planeten under horisonten, så det er latterligt at bruge 

Venus som forklaring. Der er mange andre lige så umulige forklaringer i det ma-

teriale. De har sendt mig. Jeg synes. man skal lade være med at udsende disse 

papirer uden en omhyggelig undersøgelse ved kompetente forskere, ellers risike-

rer man en dag, at hverken journalister eller videnskabsmænd tager det austral-

ske forsvarsministeriums arbejde alvorligt. 

Sadanne ”umuligheder” er desværre meget almindelige i RAAF’s forskning af 

ufo-observationer, jf. Cressy (1961) - ”Astronomisk”, Moe (1963) - 

”Tornadolignende meteorologisk fænomen”, og Vaucluse Beach, Sydney (1965) - 

”Tornado”. 

 

 

Referencer og noter: 

Se ”Australian Saucer Record” (ASR) nr. 3, 1955, side 25, ASR nr. 

2, 1956, side 12-17, ASR februar 1955, personlig korrespondance 

og UFOIC arkiver. 

”The Edge of Reality - A progress Report on UFOs” af J. AlIen Hynek og J. 

Vallee, side 58-59; UFOIC arkiver og personlig korrespondance. 

”ACOS Bulletin” nr. 5, marts 1976. 

Se for eksempel Donald Keyhoes bøger og ”The UFO Controversy in Ameri-

ca” af David M. Jacobs, Signet, 1976. 

Brev til Bill Chalker fra L.A. Lavers, leder af Forsvarsministeriets pressetje-

neste (Flyvevåbnet) dateret 6. august 1980. 

Sqd. Ldr. (kaptajn) Frame fortalte mig, at hans ”UFO-pligter” kun 

udgjorde en lille del af hans arbejde. Han havde tre arbejdsområder, og et af 

dem var at co-ordinere ufo-observationer (behandle dem og sammenligne 

1) 

 

 

2) 

 

3) 

4) 

 

5) 

 

6) 
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7) 

 

8) 

 

9) 

dem), og det var den mindste del af hans arbejde. Hans ufo-arbejde var kun 

en slags fyld mellem hans andre og vigtigere pligter. 

Ronald D. Story, ”The Encyclopedia of UFOs”, Doubleday 1980, og New 

English Library 1980. UFO-NYT nr. 2, 1985. 

John Pinkney & Leonard Ryzman, ”Alien Honeycomb - the First Solid Evi-

dence of UFOs”, Pan Books 1980. 

Se for eksempel: Charles Bowens ”UFOs Debated at United Nations”, Flying 

Saucer Review, Vol. 24, nr. 6, 1979, side 5-11. UFO-NYT nr. 2, 1979, side 

59-67 og UFO-NYT nr. 1, 1985, side 34-35. 
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Liste over RAAF’s UFO-undersøgelser 

Årstal Antal  

rapporter 

Antal  

”ukendte” 

%  

”ukendte” 

Kilde 

1960 20 0 0,0 Summary nr. 1 

1961 14 0 0,0 Summary nr. 1 

1962 25 0 0,0 Summary nr. 1 

1963 17 0 0,0 Summary nr. 1 

1964 17 1 5,9 Summary nr. 1 

1965 52 2 3,9 Summary nr. 1 

1966 54 1 1,4 Summary nr. 1 

1967 95 0 0,0 Summary nr. 1 

1968 101 0 0,0 Summary nr. 1 

1969 94 2 2,1 Summary nr. 2 

1970 37 4 10,8 Summary nr. 3 

1971 52 6 11,5 Summary nr. 3 

1972 87 11 12,6 Summary nr. 4 

1973 193 4 2,1 Summary nr. 5 

1974 67 2 3,0 Summary nr. 6 

1975 39 4 10,2 Summary nr. 7 

1976 39 4 10,2 Summary nr. 8 

1977 25 6 24,0 Summary nr. 9 

1978 118 30 25,4 Summary nr. 10 

1979 45 15 33,3 Summary nr. 11 

1980 47 10 21,3 Summary nr. 12 

I alt 1.258 102 8,1  
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Kurve over procent uidentificerede 
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Kapitel 4 

Hårde UFO-tilfælde 

Til trods for forsikringer fra RAAF om, at ”intet i de 3 til 4% af de uforklarede 

tilfælde underbygger den tro, at hverken andre fra denne verden eller nogen ude-

fra er trængt ind over vores territorium og besøgt os” (1), står de virkelig gode 

tilfælde tilbage. På grund af RAAF’s forpligtigelse til at kontrollere alt af for-

svarsmæssig værdi i rapporterne, gik alle andre hændelser upåagtet gennem syste-

met. 

Nogle få af dem skal omtales her. 

Den 4. april 1975 blev følgende observation foretaget fra jorden. En pilot nær-

mede sig i sit fly Cairns lufthavn fra vest og blev af tårnet bedt om at se efter et 

uidentificeret objekt mod nord: 

VHF modtageren i CS Tårnet blev flere gange forstyrret af et fremmed objekt 

i området midt i modtagelsen af meddelelser. Det eneste synlige var et lys - ikke 

det almindelige flylys (landingslys), men et meget kraftigt gult lys med en bred 

udstråling. Det var hovedsageligt stationært, men bevægede sig dog nogle gange 

en 10 til 15° både horisontalt og vertikalt. Den vertikale bevægelse fulgte en bue, 

som om det sad på et fly. 

Lyskilden var ikke synlig, bortset fra, at den var rettet direkte mod observatø-

ren, og så ud til at have en diameter tre gange større end et Boing 727’s lan-

dingslys. Under den sidste del af observationen, kom der noget røg, en sky eller 

noget andet uigennemsigtigt ind i lysstrålen. Det så ud til at være mørkere og 

tættere end en sky. Besætningen i cockpittet afsluttede observationen. 

Den RAAF officer, der foretog undersøgelsen, mente ikke lyset kom fra et fly 

i luften og var ”heller ikke helt tilfreds med, at det objekt, piloten beskrev, skulle 

være planeten Saturn.” Det er imidlertid Saturn, der står i ”Summary” fra 1975 

som en ”mulig identifikation!” 

Den 30. august 1975 så både 1. og 2. piloten i et RAAF Neptune-fly på vej 

langs Queenslands kyst i 1000 meters højde i nærheden af Mackay, North Que-

ensland, en gruppe på 3 lys passere lige foran sig. Lysene havde samme styrke 

som en almindelig stjerne og bevægede sig horisontalt med stor fart. De så ud til 

at befinde sig i samme højde som flyet. 

Af frygt for en kollision drejede piloten skarpt til venstre, ”og begyndte at 

stige, da lysene passerede under flyets højre side. Lysene forsvandt ligesom i en 

sky skråt ud for cockkpittet.” Observationen varede 10 til 15 sekunder. ”10SQN 

flyets radaroperatør så ingen spor på radaren.” Undersøgelsesofficeren bekræf-
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 tede, at ”begge mænd er pålidelige og trænede observatører”, og tilfældet er be-

tegnet som ”ikke identificeret”. 

Den mest interessante flybesætnings-observation i RAAFs arkiver er nok den, 

hvor et større kompleks af hændelser fandt sted nær Brisbane og Coolangatta, 

Queensland, om natten den 4. november 1976. Hændelsen er ikke omtalt i ”Sum-

mary” fra 1976. Den ansvarshavende flyveleder i Brisbane Lufthavn indberettede 

aftenens hændelse meget detaljeret til den vagthavende officer på Amberley Air 

Force Base. Observationsberetningerne blev videresendt til efterretningstjene-

stens forbindelsesofficer i Canberra. 

Den første rapport kom fra den vagthavende i tårnet i Coolangatta. Kl. 19.00 

så han et stationært lys, der skiftede mellem rød og grøn. Han affærdigede objek-

tet som ”ukendt, sandsynligvis en stjerne” og interesserede sig ikke yderligere for 

det. Men der kom snart skub i tingene.  

Besætningen på et Electra-transportfly så et objekt følge dem. Denne gang var 

det også et lys, der ændrede farve grøn-rød-grøn, men efter at det begyndte at 

bevæge sig op og ned, drejede ufoen mod syd med en hastighed på 1,5 gange 

Electra flyets. Kaptajnen skrev: 

”Objektet blev først taget for at være et RAAF A/C med efterbrænderen i 

brug, og i fuld gang med at lave luftakrobatik, men da det bevægede sig i zig-zag 

i det vertikale plan, kunne (det) umuligt være et sådant. (Det) bevægede sig som 

stjernerne - under horisonten. I begyndelsen var dets hastighed en anelse højere 

end vores, derefter blev den sat op til omkring 100%. I de sidste minutter blev den 

hurtigt sat op til flere gange vores.” 

Radarkontrollen i Brisbane bekræftede ikke den ”ukendte”. Jeg har siden in-

terviewet Electra-flyets kaptajn, og det ser ud, som om der skete noget mærkeligt 

den nat: 

Kort efter så en pilot på et mindre fly - en Piper Aztec et rødt og grønt objekt følge 

sig i 4 minutter, før det forsvandt ud af syne. 

Både Brisbane radarkontrol og den meteorologiske radar ved Eagle Farm op-

fangede derefter nogle uidentificerede stationære ekkoer øst for Brisbane. De to 

ekkoer, den meteorologiske radar opfangede, var tæt ved hinanden og havde sam-

me størrelse som et fly. Det ene bevægede sig mod syd og forsvandt, det andet 

mod nord og dalede ned til en højde af 3000 m. Det var på radaren en del af tiden. 

I RAAF rapporten står der: ”Operatøren på den meteorologiske radar sam-

menlignede deres bevægelser med et skibs, men de havde aldrig før i Brisbane 

opfanget et skib.” 

Den RAAF rapport, der blev sendt til Amberley, konkluderede: 

Det rød-grønne objekt, der blev observeret visuelt, må antages at være plane-

ten Venus; farveændringen skyldtes atmosfæriske forhold. På observationsnatten 

var vejret klart og skyfrit. Radarkontakten kunne skyldes en afbøjning af radar-

strålen, så man har opfanget nogle skibe ude på havet, (en ’ikke alt for tilfreds-

stillende forklaring’, skrev officeren senere -B.C.). DOT har bekræftet, at der 

ingen civil trafik var i området. Der var heller ikke militær aktivitet. 
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Electra-piloten fandt sådanne forklaringer uforståelige og meget utilfredsstil-

lende. Yderligere undersøgelser tyder på, at et kommercielt passagerfly på vej til 

Cairns blev forfulgt af en ufo den samme nat, og der blev indgivet en ufo-

observationsrapport fra Boona, vest for Brisbane (2). 

Den efterretningsofficer, som sendte følgende rapport til Canberra, ”fulgte 

bare strømmen”, da han kom med en forklaring på en nærobservation af en ufo, 

der var landet i Barossa Valley den 11. november 1977. Han skrev: "Mit gæt er, at 

det var orange baklygter, sandsynligvis på en stor amerikansk bil. Denne rapport 

fandt ikke vej til 1977-udgaven af ”Summary”. 

Et vestaustralsk par camperede i grøftekanten nær farmen på Seppeltfield 

Road og ca. 1 km fra Nuuriootra/Tanunda Roads. Den mandlige observatør skrev 

i sin dagbog, hvorfra jeg citerer: 

Det var to kvadratiske, orangefarvede lys med et bånd af glødende, guldagti-

ge lys omkring toppen. Derefter så det ud som om de to orange lys faldt sammen, 

for igen at vende tilbage til udgangspositionen, hvorefter et mørkt objekt krydse-

de det ene, ligesom en person krydser et vindue. Lidt senere dukkede der en rød 

plet, der lignede en slags udstødning, op i hver af de røde kvadrater. Senere igen 

slukkedes alle ligesom et lys, og jeg så kun en svag glød, der ligesom bevægede 

sig hen over marken. Den så ud til at være 75-100 m borte, det guldagtige lys var 

1 m langt og 5 cm bredt, mens de orangefarvede lys var 8

-10 cm i kvadrat. Efter 25 sekunder kaldte jeg på min 

kone og bad hende se det. Hun kom ud af vognen… 

Hendes beretning: 

Udenfor ikke langt fra træerne på hver side af sporet 

stod et objekt, der så ud til at udfylde mellemrummet mel-

lem træerne... Da jeg havde betragtet disse mærkelige lys 

nogle fa sekunder, blev alt mørkt, som om der blev sluk-

ket på en kontakt... Så dukkede der i vestlig retning lige over marken et svagt, 

blågråt lys op, dette bevægede sig hurtigt mod vest og svandt ind til en smal 

streg, hvorefter det forsvandt. 

Hendes mand beskrev sidste del af observationen som følger. 

Området blev mørkt, og efter et eller to sekunder fløj en blågrå lysstreg i vestlig 

retning hen over marken, hvorefter den forsvandt gradvist. 

Selv om RAAF-arkivet ikke indeholdt noget om den kendte Frederich Valen-

tich-sag, var 1978 et godt år, hvor ”Summary” indeholdt ikke færre end 118 rap-

porter. Pladsen tillader mig desværre ikke at nævne ret mange af dem, men kort kan det 

fortælles, at nogle af højdepunkterne var et usædvanligt fænomen, der blev set i tre 

timer den 6. december i en rørmark øst for Mandurana, Queensland; en ”ufo-obser-

vation” foretaget af besætningen på HMAS Adroit den 11. april; et ”elektromag-

netisk” tilfælde nord for Goulburn, New South Wales, den 22. oktober, hvor et spee-

dometer blev ødelagt; og en ”dagslysskive” set nær Laverton Air Force Base den 

27. december. 

En taxichaffør fra Wavell Heights, Aspley, Queensland, rørte næsten ved en 
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ufo om natten den 10. oktober 1978. Da han omkring kl. 22.00 kørte på Spence 

Road, så han ”et meget klart, hvidt objekt (oplyst indefra og uden lys udvendig). ” 

Det lignede en minibus, der passerede foran mig fra højre mod venstre. Jeg 

troede, den var på vej til garagen. På dette tidspunkt var den 60 m fra mig. Da 

den kom ind i lysene fra mine forlygter, så jeg, at den ikke havde hjul. Jeg steg så 

ud af min bil og betragtede den passere langsomt forbi. Den var oplyst indvendig, 

og udvendig var lyset meget kraftigt - som en metallisk hvid farve. Den havde et 

førersæde. instrumenter og et T-formet rat. 

Jeg så ingen lygter, hverken indvendig eller 

udvendig. Den bevægede sig så langsomt. at 

jeg forsøgte at røre ved den. På det tids-

punkt hørte jeg en hvislende lyd, og lyset gik 

ud. Den satte farten op og forsvandt hurtigt. 

Observationen varede omkring 30 sekunder. 

Jeg har for nylig talt med vidnet og fået bekræftet, hvad der står i RAAF-

rapporten. Han fortalte mig om den interessante, men i rapporten manglende, 

oplysning om føreren af ”minibus”-ufoet. Der var ingen! 

To kvinder, der kørte pa Heathcoate Road mellem dæmningen og Menai-

vejen den 29. oktober 1978 omkring kl. 21.30, sa noget ”ukendt”. Da de fik øje 

på det, var det både et par hundrede meter borte og oppe. Objektet, hvis facon var 

som to sammenlagte tallerkner, var meget mørkt. Det havde noget, der lignede 

fire eller fem koøjer, ud af hvilke, der kom lys. I det ene, ”var der noget”, der 

kunne minde om en skygge eller en silhuet. To projektører blev fra ufoen rettet 

nedad. Da kvinderne stoppede deres bil, var objektet kommet 30 m nærmere. Det 

standsede et øjeblik, hvorefter det f1øj omkring 20 m hen mod dem. Til sidst fløj 

det yderligere 20 m hen mod dem, standsede et øjeblik og fløj så mod Engadine. 

Den 7. januar 1979 

blev en 10-årig pige i 

Redhead, New South 

Wales, vækket af noget 

mærkeligt. Omkring kl. 

04.00 dukkede et meget 

klart, rundt objekt med 

en lille kuppel i midten 

op. Derefter dukkede 

endnu et objekt op. Dette 

cirklede rundt om det 

første for derefter at 

standse ved siden af det. 

Det første objekt bevægede sig og standsede igen. Det andet gjorde det samme. 

Dette gentog sig i omkring 30 minutter, mens objekterne fløj fra nord mod syd. 

Det så ud som om begge objekter standsede side om side over et nærliggende 

værksted. Objekterne sendte fire slørede hvide lysstråler mod jorden, og området 
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blev oplyst som om det ”var middag” i omkring 10 minutter. Til sidst slukkedes 

lyset, og begge objekter forsvandt ud af syne i nord-nordvestlig retning. 

Barnet så det hele fra sin seng ved vinduet i omkring 100 minutter, alt for ban-

ge til at kalde på sine forældre. Da objekterne var borte, fortalte pigen sine foræl-

dre det. Hun var synligt rystet over oplevelsen, og moderen måtte sove hos hende 

resten af natten. Pigen sov hos sin far de følgende to nætter. 

Dette lille udvalg er vist mere end tilstrækkeligt til at bekræfte, at selv om 

hovedparten af de tilfælde, RAAF undersøgte, er misidentifikationer af almindeli-

ge fænomener, indeholder deres arkiver nogle virkelige ”ukendte”, som fortjener 

yderligere undersøgelse. RAAF har måske ikke haft faciliterne og/eller lyst til at 

foretage ordentlige undersøgelser af disse virkelig gode tilfælde. 

 

Referencer og noter: 

1) Fra en erklæring til det australske parlament i Canberra, Annex A til AF 

529/1/4 (144), dateret 18. december 1980. 

2) personlig kommunikation med Colin Philips formand for UFO Research (Qld). 
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Kapitel 5 

UFO-sløring 

Sker der en mørklægning? 
Det er meget svært at svare tilfredsstillende på spørgsmålet, om RAAF 

”mørkelægger” sine ufo-undersøgelser. Det interne memorandum fra 1966 frem-

hæver selv dette. Hentydningerne i det er svære at få til at harmonere med en 

mørkelægning. 

...Vi fremmer selv den ukorrekte (men ikke desto mindre meget udbredte) tro, 

at vi skjuler meget vigtige oplysninger. 

Tre af disse arkiver er klassificerede, de to af dem er hemmelig-stemplede på 

trods af, at der intet står i dem udover klassifikationen. 

Disse citater antyder alt andet end et raffineret sløringsprogram. 

Selv om der er en del, der påstår, at denne mørkelægning finder sted, er denne 

rapport skrevet over en undersøgelse i arkiverne foretaget af forfatteren i januar 

1982. 

Som jeg allerede har nævnt, fik jeg af RAAF/Forsvarsministeriet lov til at se 

alle ufo-arkiverne. At der er selvkritiske og udfordrende data i de RAAF doku-

menter, jeg fik at se i Canberra, er et godt bevis på, at RAAF er meget åben i sine 

ufo-undersøgelser, i det mindste inden for grænserne for det typiske regeringsbu-

reaukrati. Dertil kommer den kendsgerning, at jeg fik lov til at foretage en under-

søgelse direkte i arkiverne, tillige med den måde hvorpå arkiverne var organise-

ret, mere støtter en åben politik end en mørkelægning. Det er også betegnende, at 

min officielt godkendte undersøgelse af arkivet fandt sted, før loven om offentlig-

hed i forvaltningen blev vedtaget. Ordlyden i den australske lov er formuleret 

sådan, at en ”mørkelægning” på et meget højt plan ville være sikker fremover, og 

i værste fald kun afsløret på en tilsløret, brudstykkeagtig måde. Sidst men ikke 

mindst synes tanken om en mørklægning på et meget højt niveau en smule mal-

placeret, når selv de myndigheder, der har fået ansvaret for at gennemføre noget 

sådant, knapt nok kan foretage en kvalificeret registrering til deres eget arkiv over 

sagen (noget, jeg mener, de i øvrigt har til fælles med en del civile ufo-

forskningsgrupper). 
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Konklusion 
Det ser ud, som om RAAF har taget hul på et helt nyt perspektiv af åbenhed. Før 

mit besøg var det komplet umuligt for en privat ufo-forsker at få officiel tilladelse 

til at gennemse regeringens ufo-arkiver. Men til sidst blev døren åbnet og står 

stadig på klem. 

En foreløbig gennemgang viser, at RAAF sandsynligvis er lige så forvirret og 

usikker over for de provokerende ufo-rapporter som mange af de civile forsk-

ningsgrupper. RAAF har været fanget af et bureaukratisk dirigeret ansvar, der, 

efter hvad man kan se i arkiverne, meget længe har været spild af tid, men måtte 

fortsætte som en service over for befolkningen. 

I det store og hele har RAAFs ufo-undersøgelser opfyldt det mål, der var me-

ningen med dem. Det vil sige, de har afdæmpet enhver frygt for panik i befolk-

ningen og for regeringen bevist, at der ingen sikkerhedspolitisk fare var til stede. 

Imidlertid har min gennemgang af RAAFs ufo-arkiver i januar 1982 tillige med 

både den forskning, jeg selv, andre enkeltpersoner og grupper har foretaget af ufo

-rapporterne vist, at der er en del spændende rapporter, som over lever både en 

officiel og civil undersøgelse. Jeg mener, det er på tide, at RAAF går bort fra de 

korte og begrænsede undersøgelser, der blot lader en del ”ukendte” og 

”uopklarede” rapporter være uløste. 

Jeg tror, det er på tide, RAAF opgiver sin ”unødvendig stive og fantasiløse” 

fremgangsmåde (for at citere og forkorte DPR’s for slag til DAF! i 1966), og 

åbent samarbejder og støtter de bestræbelser, de civile grupper gør for at forske 

og undersøge ufo-rapporter på en videnskabelig forsvarlig måde. Australian Cen-

tre for UFO Studies (ACUFOS) arbejder på den måde. RAAF har helt sikkert den 

fornødne ekspertise til at vurdere dele af det fænomen, der i daglig tale kaldes 

”ufoer”. Australian Centre for UFO Studies og mange af dets oversøiske søster-

organisationer har kapacitet til at foretage en direkte og meningsfuld undersøgelse 

af alle de rapporter, RAAF tilsyneladende ignorerer. Hvis officielle og ansvarsbe-

vidste civile grupper indledte et tættere samarbejde, ville der opnås bedre resulta-

ter. For på den made kan de rapporter, vi nu betegner som ”uopklarede”, måske 

forklares som noget ganske almindeligt, ja måske som noget meget mere interes-

sant. 
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Efterskrift 

Bill Chalkers gennemgang af RAAFs ufo-arkiver, viser helt klart, at RAAF 

ikke gemmer på de store sensationelle hemmeligheder om ufoerne. Faktisk tyder 

de mange dokumenter på venstrehåndsarbejde fra RAAfs side og manglende en-

gagement. Oette ses bl.a. af RAAF’s behandling af det kendte Sea Fury-tilælde 

fra den 31. august 1954. Her observerede en marine-flyver to uidentificerede lys 

over Goulburn i staten New South Wales. Lysenes tilstedeværelse blev bekræftet 

af radaren i Nowra. 

Efter anmodning fra Bill Chalker den 13. juli 1982 deklassificerede lederen af 

flådens efterretningstjeneste (DNI) de dokumenter, der drejede sig om denne sag. 

Blandt dokumenterne var skrevne erklæringer fra både Sea Fury-piloten og, ra-

daroperatøren pa Luftmarinens base i Nowra samt et tidligere ”fortroligt” memo-

randum fra DNI til DAFI. 

I den korrespondance, Chalker havde med R.H. Mathams, forhenværende 

leder af den Videnskabelige Efterretningstjeneste (JBI/JIO) og forfatter til bogen 

”Sub Rosa - Memoirs of an Australian Intelligence Analyst”, antyder Mathams, at 

”DSTI kun havde en periferisk interesse i ufoer, da vore ressourcer var meget 

begrænsede, og derfor måtte jeg indtage det standpunkt, at vi ikke skulle engage-

re os dybere i undersøgelserne af ufo-observationsberetningerne, før vi havde 

grund til at tro, de var af udenlandsk - i modsætning til fremmed - oprindelse. Vi sto-

lede på, at DAFI foretog de indledende, undersøgelser på basis af de opnåede 

data.” 

Som tidligere nævnt mødteBill Chalker stor åbenhed under sin efterforskning. 

Hans seriøse interesse ”åbnede døre” og gav adgang til dokumenter, som andre 

forskere forgæves havde forsøgt at fa adgang til. Dette gælder også Chalkers spe-

cielle interesse i Valentich-sagen fra 1978. 

Den 26. maj 1982 modtog Chalker fra Transportministeriet (nu Luftfartsmini-

steriet) deres Flyhaveriundersøgelsesrapport vedrørende flyet VH-DSJ og dets 

pilot Frederich Valentichs forsvinden. Tidligere havde man nægtet at udlevere 

denne rapport til andre interesserede. (1) 

Under Chalkers besøg hos Bureau of Air Safety Investigation den 19. novem-

ber 1982 havde han lejlighed til at diskutere Valentich-sagen med chefen A.R. 

Woodward. Han henviste til de sagsakter, han havde foran sig, ved besvarelsen af 

Chalkers spørgsmål. Chalker blev dog nægtet adgang til disse sagsakter under 

henvisning til, at der var særlige bestemmelser for materiale vedrørende 



38 

”flyhaveri” undersøgelser. Det var klart, at Woodward betragtede sagen som en 

"nedstyrtning/ulykke", og at den derfor hørte ind under flysikkerhedsforskningen. 

Da Chalker på et senere tidspunkt spurgte Woodward om, hvad man havde i 

sinde, nu da nogle dykkere påstod, at de havde fundet flyet VH-DSJ ved Cape 

Otway, svarede Woodward, at Luftfartsministeriet ingen planer havde. I tilfælde 

af at flyet virkelig blev bjærget, ville ministeriet beslaglægge det, da det så skulle 

underkastes en undersøgelse af flyhaverikommissionen. 

Chalker havde også nogle meget omfattende samtaler med en forhenværende 

videnskabsmand fra Forsvarets Videnskabelige og Tekniske Efterretningstjeneste 

(DSTI), afdelingen kaldet JIB (nu JIO). 

Videnskabsmanden, der i det civile er en virkelig kapacitet, havde i 1954 ad-

gang til RAAF/DAFI’s UFO-arkiv, og sidst i 60'erne, som JIBs ”forbindelse” til 

DAFI, havde han adgang til DAFIs arkiver. Den stilling, han bestred, gav ham 

enestående muligheder for at gennemgå arkiverne og se, hvilke politikker rege-

ringskontorerne (DAFI, JBI osv.) anvendte overfor UFO-spørgsmalet. 

Udover telefonsamtaler med ham og breve fra ham, mødte Chalker ham per-

sonligt i maj 1983. Chalker synes, at de oplysninger, han fik fra den unavngivne 

person var yderst vigtige og supplerede de data, han havde fra anden side. 

I alt gennemgik Chalker 56 arkivbokse, der var inddelt i tre kategorier: 

1. ”Uidentificerede flyvende objekter - observationsrap 

2. Porter” - 47 arkivbokse, der dækkede perioden 1955-1982. De tre arkiv-

bokse, der indeholdt perioden 1973/74, er endnu ikke gennemgået. 

3. ”UFOer - henvendelser fra offentligheden og UFO-organisationer.” - 7 arkiv-

bokse dækkende perioden 1966-1982, og  

4. ”Politik for undersøgelse af flyvende tallerkner”. - 2 arkivbokse dækkende 

perioden 1953-1966. Disse arkivbokse om ”politik” er endnu ikke frigivet. 

Selv om Bill Chalker har kunnet gennemse de fleste af RAAF/DAFI’s arkiver, 

mangler han stadig at lokalisere og gennemse nogle enkelte arkivbokse. Disse er: 

a. Tre arkivbokse med observationsrapporter fra 1973 og 1974. Et par af de 

tilfælde, Chalker ved befinder sig blandt disse rapporter, har han sikret sig 

(f.eks. ufo over North West Cape og et tilfælde med fysiske spor nær Ne-

bo). 

b. Arkivet over ”anvendte politikker”. 

c. Det oprindelige DAFI arkiv fra før 1955. Der findes et officielt bevis på, at 

det blev ødelagt under flytningen fra Melbourne til Canberra i de tidlige 

1960er. Heldigvis fik Chalker lov til at se en tidligere hemmelig rapport 

(Turner rapporten), hvori der er et resume af det meste af DAFI’s arkiv, 

dækkende perioden 1950-1954. Som tidligere nævnt indeholdt det tidlige 

DCA arkiv, som han gennemgik, også en del kopier af rapporter og doku-

menter fra det manglende DAFI arkiv fra tidligt i 1950erne. 

Der ledes også efter andre arkivbokse. Det er imidlertid muligt, at de 

”manglende"” arkivbokse i nogle tilfælde er ”dukket op igen” som nye arkivserier 

(eller tidligere dele af nye arkivserier). 
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Bill Chalker fortæller: 

”Jeg er overbevist om, at jeg har fået et meget indgående kendskab til DAFI’s 

ufo-arkiv, endda et så godt kendskab, at den DAFI forbindelsesofficer, jeg arbej-

dede sammen med i 1982, en gang sagde til mig, at jeg kendte DAFI’s ufo-arkiv 

bedre, end han gjorde, faktisk bedre end nogen anden i Forsvarsministeriet. Af 

det kan man se, hvilken betydning DAFI/RAAF tillægger ufo-rapporterne." 

Takket være Chalkers indsats kan der i dag for første gang tegnes et næsten 

”komplet” billede af RAAF’s engagement i ufo-problematikken gennem årene fra 

1950 til 1981 baseret på: 

 1950 til 1954 Turner rapporten fra 1954 

 1955 til 1959 Bill Chalkers personlige sammendrag af RAAF’s arkiver og 

privat arkiv 

 1960 til 1980 RAAF’s UAS-oversigter og privat arkiv 

Chalker ville naturligvis ikke have nået disse resultater uden hjælp fra mange 

personer. Han retter en tak for hjælpsomhed og godt samarbejde til følgende per-

soner: 

Mr. L.A. Lavers, D/DPR 

Sqd. Ldr. Ian Frame, AFI-ILO 

Mr. Bill Smither, DPR (Air Force) 

Mr. Noel Transwell, DPR (Research) 

SUFOI vil specielt takke Niels Kristensen, Charge d'Affaires ved den danske 

ambassade i Canberra, Australien, for venlig fremskaffelse af forskelligt kildema-

teriale til denne rapport. (2) 

Det er ganske imponerende, hvad det lykkedes Bill Chalker at få adgang til og 

gennemgå i 1982. Denne rapport indeholder kun en brøkdel af de indsamlede 

informationer. Meget arbejde forestår endnu med gennemgang af såvel nye som 

helt ukendte observationsberetninger, interne dokumenter, tidligere klassificeret 

materiale over ufo-politik osv. osv. Nar Bill Chalker har gravet sig gennem og 

færdigbehandlet de mange kilo dokumenter, vil resultaterne blive offentliggjort. 

SUFOI vil naturligvis bestræbe sig på også fremover at videregive Chalkers efter-

forskningsresultater, dels gennem rapporter som denne og dels gennem tids-

skriftet UFO-NYT. 

 

Referencer og noter: 

1. Rapporten er gengivet i ”Piloter ser UFO'er”, Rim M0ller Hansen, SUFOI, 

1985. Her er Valentich-sagen udførligt behandlet sammen med andre au-

stralske ufo-observationer gjort fra fly. 

2. ”Department of Defence Document - Annex c to HOse 5/6/Air (62) 

13/12/74. ’Text for Lectures on the Investigation of Unusual Aerial Sigh-

tings in Australia’”. (Gengivet i Appendix A). ”Report of Unsual Aerial 

Sightings (UAS). Annex A to 554/1/30 Pt 3 (21) of August 1974”. 

”Department of Defence (Air Force Office) Unusual Aerial sightings. 

Summaries nos. 1-9, January 1960 - December 1977”. 
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Appendix A 

Text for lectures on the investigation of unusu-

al aerial sightings (UASs) in Australia 
 

1. In Australia, the Royal Australian Air Force is responsible for the investigation 

of Unusual Aerial Sightings (UAS) Reports. This responsibility was vested in 

the Air Force in the early 1950s when the Australian Government, in common 

with the United Kingdom and United States Governments, was concerned that 

’UFOs’ might have posed a threat to national security. Following several years 

investigation of sighting reports in Australia, the Honorable F.M. Osborne, then 

Minister for Air, made a statement to the Australian Parliament in Canberra on 

20 October 1960 summarizing the position. He concluded his statement by say-

ing ’Nothing that has arisen from that three or four per cent of unexplained ca-

ses gives any firm support for the belief that interlopers from other places in this 

world or outside it have been visiting us’. 

 

2. In the United States, the University of Colorado, under contract to the USAF, 

spent two years processing and investigating all American reports. The findings 

were published in 1968 by Bantam Books as the ’Condon Report’. The general 

conclusion was that ’nothing has come from the study of UFOs in the past 21 

years that has added to scientific knowledge' and 'further extensive study of 

UFOs probably cannot be justified in expectation that science will be advanced 

thereby’. 

 

3. While these general conclusions still hold true today, the Royal Australian 

Air Force continues to investigate reports of Unusual Aerial Sightings purely as 

a service to the public. In almost all reported cases people have seen something 

and are concerned as to the cause. In some cases people are genuinely alarmed 

at the possibility that their experience may be extraterrestrial in orgin. We hope 

that through our investigations any fears that people may have about UASs can 

be allayed. Although the majority of reports can be resolved satisfactorily we do 

believe that there will always be a small percentage that will remain unresolved 

probably becauce of insufficient information being supplied, late receipt of the 

report or current scientific knowledge being insufficient to provide a definite 

explanation. 
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4. Before going into RAAF investigation procedures, it is perhaps relevant to 

clarify the terms ’Unidentified Flying Object’ or ’UFOs’ and ’Unusual Aerial 

Sighting’. Unfortunately the term ’UFO’, because of its widespread and indi-

scriminate use is generally regarded as just another word for ’Flying Saucer’. 

This is a rather ironic situation since the term was originally introduced to com-

bat such an eventuality, and so overcome the tendency to haphazardly promote 

all unusual sightings to the spectacular category of ’Flying Saucer’. 

 

5. The term ’Unidentified Flying Object’ is somewhat of a misnomer for three 

reasons. Firstly, many sightings are not of material objects. Freak weather con-

ditions, electrical storms and unusual light conditions can give rise to mislea-

ding impressions, especially to the untrained eye. Secondly, except in sightings 

of aircraft, the process of flying is rarely involved. Many sightings are of stars 

and planets, or of space debris, or meteors, not under control and therefore not 

flying but entering the earth's atmosphere. Finally, the word 'unidentified' can 

be challenged on the grounds that the classification is a purely tentative one, 

since information not available to the observer generally provides an adequate 

identification of the sighting. Our experience is that about 90 per cent of all 

wellreported sightings can be identified satisfactorily. 

 

6. Consequently, the term ’Unusual Aerial Sighting’ is used as it is more accu-

rate definition of the occurrence. 

 

7. Moving on now to reports of Unusual Aerial Sightings in Australia. Reports 

are made initially to the nearest Air Force Base. At the base the intelligence 

officer or other suitably qualified officer conducts the preliminary investigation. 

He contacts the observer personally or in writing to obtain a completed ’Report 

of Unusual Aerial Sighting’ pro-forma. This pro-forma is designed to extract all 

the information relevant to the sighting and the preliminary investigation is con-

ducted based on this information. The investigating officer’s report covers de-

tails of civil and military aircraft movements, star and planet positions, known 

satellite passes, meteorological ballon releases and prevailing weather conditi-

ons. The base investigating officer relays his findings to observer if he is sa-

tisfied he can determine the most probable cause of the sighting from the infor-

mation available. Where the base investigating officer is not satisfied with his 

findings, or if the observer is not satisfied with the investigating officer’s expla-

nation, the report is forwarded to the Directorate of Air Force Intelligence and 

Security for further investigation and reply. Copies of all investigations are held 

at Air Force Office for record purposes. 

 

8. RAAF investigations to date show that approximately 90 per cent of reports 

were attributed to causes including aircraft, satellites, space debris, balloons, 

meteors, stars and planets. Seven per cent did not provide sufficient information 
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to permit proper analysis and evaluation and three per cent were attributed to 

unknown causes. We encounter very few deliberate hoaxes. 

 

9. Investigations in the united Kingdom and United States have produced similar 

findings to our own. The United Kingdom Air Ministry has stated that on an aver-

age 90 per cent of the sightings it investigates are explainable by causes ranging 

from meteorological balloons and meteors to air craft lights. The other 10 per cent 

probably remain unexplained of lack of reliable information. 

 

10. The United States Air Force has not probed flying saucer and other UFO re-

ports since 1969. During the previous 21 years, under 'Project Blue Book', it inve-

stigated 12.618 reported sightings. It determined that 11.917 of these were bal-

lons, aircraft, lighting, stars, hoaxes, etc. Only 701 were unexplained. In 1969, the 

reportes sightings dropped to 146; only one of which was unexplained. 

11. with the exception of the period 1970/71 there has been a steady increase in 

the number of UASreports in Australia. There is no definite explanation for this 

increase except that: 

a. The subject of UFOs has received increasing publicity in all forms of the me-

dia. 

b. TV and cinema versions of the book ’Chariot of the Gods’ and the NBC TV 

series ’Project UFO’ have generated public interest on the subject. 

c. There is an ever increasing number of satellites in space orbit. 

 

12. Let us now look in a little more detail at some of the main causes of UAS and 

why people have reported them as such. As of May 1980 there was a total of 

1.058 man made satellites in orbit. However, when this figure is added to associa-

ted space debris from all launches since 1957 there is a total of 4.547 objects in 

space at this time. These objects periodically decay and burn-up during re-entry 

into the earth's atmosphere. One well reported case involve 12 seperate sightings, 

from places as widespread as Derby and Kalgoorlie in Western Australia, of a 

large fiery object with a glowing tail. We were able to confirm that the object was 

in fact a space vehicle designated 1973-024B which was the booster rocket asso-

ciated with launching of a Russian satellite Cosmos 555 (designated 1973-024A). 

This object measured approximately 40 metres in length and would have genera-

ted tremendous heat and disintegrated during re-entry. The number of reports re-

ceived probably represents only a fraction of the actual number of witnesses to 

this sighting but is sufficient to indicate that a number of people were alarmed at 

an incident strange to them yet readily explainable when all the information had 

been evaluated. A more recent example of a spectacular space vehicle re-entry 

was that of the American SKYLAB vehicle which also disintegrated and re-

entered earth's atmosphere in a very colourful fashion over Experance, Western 

Australia on 11 July 1979. 
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13. Moving on now to aircraft or more particularly aircraft lighting. In addition to 

normal external lighting aircraft companies are now illuminating company mar-

kings for advertising purposes, fitting strobe anti-collision lights and landing 

lights are being turned on up to 100 miles away from the airport. The unknown 

ground observer when faced with this confusing array of lights hardly sur-

prisingly reports long cigar or saucer-shaped objects with eerie flashing lights. 

 

14. Stars and planets are another cause of a great many sightings reports. In many 

cases people are quite genuine in their belief that they would not mistake so-

mething as well known as Venus or even a lesser known star for what they have 

seen. They are probably not aware at the time, nowever, of the startling effects 

pollution, temperature inversions and a phenomenon known as atmospheric scin-

tillation can have on these light sources. Anyone of these can produce colour 

changes from red and yellow through to blue and green and create the impression 

of movement. Atmospheric scintillation in particular, a phenomenon caused by 

varying atmospheric density layers, can produce rapid fluctuations in brightness, 

position and colour of light sources such as Venus. Under these conditions the 

lights appeared to recede rapidly and suddenly increase in brightness and appa-

rently perform strange manoeuvres creating a very unusual and probably quite 

alarming effect. 

 

15. Of course not all reports received are of an aerial nature. In recent years re-

ports have been received from Queensland, South Australia and Victoria of stran-

ge circular markings in the ground. Unfortunately little progress has been made in 

determining the cause of these markings. The reports from Queensland and South 

Australia particularly were well covered in the press which gave rise to suggesti-

ons of 'Saucer Nests'. With this type of press coverage objective investigation is 

not possible. The report from Victoria was received late and heavy rains had re-

moved any trace of these markings. Several possibilities have been considered as 

cause and these include, wi1ly-willies, fungus, helicopters, agricultural machinery 

and animal nests although there is no conclusive evidence that anyone of these 

was the cause. At the same time investigations did not disclose any evidence of 

extra-terrestrial residues or radioactivity. 

 

16. Finally the question to be asked is 'What is the probability that Unusual Aerial 

Sightings are extra-terrestrial in origin?' We would be unwise to discount comple-

tely the possibility that life forms exist elsewhere. United States and Soviet space 

exploration, however, have found no evidence to support the theory of life on 

planets in our solar system. The Mariner series of space explorations appear to 

have proved that Mars is a 'dead' planet. The only other source of extra-terrestrial 

life, therefore, would have to be in another solar system. The closest visible star 

to earth is Alpha Centauri which is about 25 million million miles away. Even if 

life forms existed on this star and were capable of space travel at speeds currently 
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known to man, ie, about 25.000 mph they would take about 115.000 years to 

reach earth. That would seem to be a long journey to undertake just to remain in 

one vicinity for only a few second, or perhaps minutes. Consequently, the proba-

bility of extra-terrestrial life forms visiting earth is extremely remote. 

 

17. Perhaps in closing, a repeat of the statement on 20 October 1969 by the then 

Minister for Air, the Hon. F.M. Osborne is fitting: ’Nothing that has arisen from 

that three or four per cent of unexplained cases gives any firm support for the 

belief that interlopers from other places in this world or outside of it have been 

visiting us’. 

 

18. The statement still holds true in 1980 and no evidence has been produced 

since 1969 to warrant a government reconsideration of the situation. 
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Appendix B 

Kilde: The Examiner, 3. maj 1984 
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Appendix C 

Kilde: The Sydney Morning Herald,  19. maj 1984 
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Det er meget populært at påstå, at myndighederne verden over kender sandheden 

om ufoerne, men at de forsøger at silsløre denne viden. Der er altså tale om en 

verdensomspændende sammensværgelse. 

 

I 1982 lykkedes det ufo-forskeren Bill Chalker at få adgang til det australske fly-

vevåbens hemmelige ufo-arkiv. 

Formålet med Bill Chalkers efterforskning var at undersøge, om ”mørklægnings-

hypotesen” har noget på sig, eller om den blot er en myte. 

 

Resultatet af disse undersøgelser fremlægges i denne rapport sammen med mange 
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