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Forord

En af de mest interessante og videnskabeligt vigtige UFO-observationer, der er
kommet til offentlighedens kundskab, fandt sted i New Zealand om natten den
30/31. december 1978. Observationen var kulminationen på 10 dage med talrige
UFO-observationer, heraf flere radarobservationer samt en filmoptagelse, der
satte autoriteterne i New Zealand grå hår i hovedet og henrykkede landets UFOinteresserede.
I den første tid efter hændelserne var vi i Danmark henvist til at få vore informationer fra de forskellige dagblade, radio og TV, der verden over ofrede relativt
megen tid på disse begivenheder.
Snart efter erfarede vi til vor store tilfredshed, at den optagne film nu var havnet i USA og var i færd med at blive analyseret. Undersøgelserne og filmanalysen
blev foretaget af Dr. Bruce S. Maccabee, der er fysiker med elektronik, optik og
laser som speciale ved U. S. Naval Surface Weapons Center i White Oak i USA.
Dr. Bruce S. Maccabee har interesseret sig for UFO-fænomenerne i flere år og
er UFO-organisationen MUFON’s lokale leder i staten Maryland. Han er endvidere medlem af ledelsen af Center for UFO Studies samt videnskabelig rådgiver
for UFO-organisationen NICAP.
Vi mener i SUFOI, at disse New Zealand - observationer er så interessante, at
kendskabet til dem fortjener en større udbredelse. Der har været skrevet talrige
populære artikler om disse observationer. Derfor mener vi også, at der nu, hvor
observationerne er så grundigt efterforskede, bør udsendes en mere kvalificeret
redegørelse for hændelserne og den senere undersøgelse .
”UFO'er over New Zealand” er udarbejdet af Kim Møller Hansen på grundlag
af et meget stort kildemateriale fra hele verden. En del af dette materiale er stillet
til SUFOI’s rådighed af Dr. Bruee S. Maccabee, der samtidig er den forsker, der
har arbejdet mest intenst med denne sag.
I videst. muligt omfang har Kim Møller Hansen anvendt de impliceredes egne
formuleringer, hvor dette har været muligt. Dette gælder naturligvis også de konklusioner, Dr. Maccabee kommer frem til i sine undersøgelser. Efter at have undersøgt de mange ”forklaringer”, dcr fremkom på de ejendommelige observationer ved New Zealands kyst, var han ikke i tvivl om, at den af ham analyserede
film viste: Uidentificerede flyvende objekter!
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Udover Dr. Maccabees materialer, er denne rapport om de New Zealandske
observationer og filmoptagelserne den eneste af sin art i øjeblikket. Så meget desto mere glædeligt er det derfor også, at denne rapport, takket væeret Kim Møller
Hansens store arbejdsindsats, foreligger på dansk.
Det kan måske synes svært hurtigt at danne sig et overblik over de i rapporten
omtalte flyveture og observationer. Dette skyldes, at der faktisk er tale om 4 forskellige flyveture, og på hver flyvetur observeres der mange forskellige lysende
objekter, ligesom der også er tale om adskillige observationer af radarekkoer på
radarskærme i forskellige lufthavne samt i flyene. Det vil derfor være en stor
hjælp for læseren at anvende de forskellige oversigts- og detailkort i rapporten og
sammenholde disse med teksten.
Lad os håbe, at forskere verden over ville ofre bare en brøkdel af den tid, Dr.
Maccabee har anvendt på denne sag, til at sætte sig ind i problematikkerne omkring UFO-fænomenerne. Så ville vi måske hurtigere nærme os den dag, hvor
erkendelsen af UFO-fænomenernes natur var indenfor rækkevidde.
Ole Henningsen
SUFOI’s Efterforskningsafdeling
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Kapitel 1
Observation 21 dec 78

Den 21. december 1978 klokken 00.35 lettede et Argosy-tranportfly (i det følgende kaldt ”Argosy-1”) tilhørende Firmaet ”SAFE-AIR Ltd.” fra Blenheim for at
flyve sydpå langs Sydøens østkyst til Christchurch og derfra til Auckland. (De
nævnte lokaliter kan ses på kortet fig. 2).
Dette var optakten ti1 flere spændende UFO-observationer , hvor UFO’er blev
set af flybesætningerne på to transportfly, registreret på flyenes vejrradar og på
radar i lufthavnene i henholdsvis Wellington, Blenheim og Christchurch.
Besætningen på Argosy-1 bestod af Kaptajn John Randle, 45 år, pilot gennem 28
år og andenpilot Keith Heine, 32 år. I Wellington ventede flyvelederne John
Cordy, 45 år, og Andy Herd på, at en DC-8 fra ”AIR NEW ZEALAND” skulle
ankomme.
Da Argosy-1 klokken ca. 01.20 fløj langs kysten med 220 knob (ca. 400 km/
t), så flyets to piloter et stærkt hvidt 1ys, der efter kaptajn Randles opfattelse var
for kraftigt ti1 at være et flys landingslys. Han kunne se landskabet blive oplyst
under lyset, da det langsomt passerede forbi. Randle og Heine var imidlertid ikke
særlig interesseret i fænomenet, så de meldte det ikke over radioen !
I mellemtiden var flyvelederne Cordy og Herd i Wellington alarmeret af flyveleder Bill Frame fra kontroltårnet i Blenheim. På sin første aften på jobbet rapporterede Frame 3 lys, sorn var kraftigere end landingslysene i Cape Campbell.
Et af dem sa ud ti1 at udsende ”en lyskegle ligesom et flys landingslys, men meget kraftigere.”
Cordy kan huske, at han og Herd så mærkelige radarekkoer pa radarskærmen
tidligere, men de ignorerede dem efter forgæves at have forsøgt at forklare dem
ud fra deres tekniske viden.
Cordy og Herd så 5 radarmål på skærmer. De bevægede sig op og ned ad kysten syd for dem. Herd telefonerede til Kelburn Meteorologiske Institut for at
høre, om delr var opsendt vejrballoner; men fik at vide, at den eneste opsendte
ballon var bristet, få minutter tidligere. Heller ikke RNZAF (Royal New Zealand
Air Force) havde noget i luften, der kunne forklare de stærke radarekkoer.
Nøjagtig klokken 03.00 sås et radarmål af størrelse som et fly med en hastighed på 222 km/t. Det f1øj først fra Cape Campbell, hvorefter det stoppede og
svævede i ca. 30 minutter 80 km sydøst for Wellington. Flyvelederne i Welling6

ton kontaktede radarkontrollen i Christchurch angående de kraftige radarekkoer,
og radaren her opfangede dem også! De fem andre 1ys fortsatte med at bevæge
sig omkring ud for kysten, og et lys mere dukkede op lnde fra land.
Klokken 03.00 tog Argosy-2 fra Blenheim. De ombordværende var: Kaptajn
Vern Powell, 55 år, med 18.000 flyvetimer bag sig og andenpilot Ian Pirie, 31 år.
Piloterne fik at vide, at de måske ville blive bedt om at undersøge nogle uidentificerede radarmål.
Da de befandt sig i 2000 meters højde og var ved at stige til 3200 m, spurgte
Cordy flyet, om de kunne se noget 20 km til højre for dem (styrbord).
”Vi kunne ikke se noget”, sagde Powell, ”så få sekunder efter blev vi bedt om
at undersøge en observation 40 km til bagbord.”
Pirie så et strålende hvidt lys, der flere gange skiftede over til det rødlige. Flyet kom på højde med lyset, da de nåede 3050 meters højde (10.000 fod), og deres
vejrradar viste, at lyset var adskillige kilometer væk.
I Wellington havde Cordy og Herd bemærket, at det uidenti-ficerede mål havde svævet ubevægeligt, indtil flyet nåede det. Nu begyndte det at følge flyet i en
afstand af 37 km øst for dem. Powell sagde, at lyset, så ud til at forblive i den
samme position i forhold til dem. Det forsvandt af og til i skyerne og dukkede op
igen.
”Jeg har fløjet siden 1944, og jeg kender en stjerne eller en planet, når jeg
ser en. Dette lignede ikke noget, jeg før har set”, sagde Powell senere.
Cordy og Herd i Wellington overvejede, om de skulle foreslå ham at nærmere
på lyset; men de havde kun bemyndigelse til at bede om en ”afstikker” i flyvningen, hvis det drejede sig om eftersøgnings– og redningsaktioner ”fordi nogen må
betale de omkostninger, det medfører” , og kaptajn Powell var heller ikke interesseret i at forsinke sit, firmas transport.
Cordy (flyveleder med 26 års erfaring) sagde, at radarekkoerne var mindst
lige så, store og massive som Argosy-flyets. Piloterne, der havde observeret lyset
i 10-12 minutter, ændrede nu kurs 60o til styrbord, og lyset sakkede agterud og
forsvandt. Kort efter mistede Wellington ekkoet på deres radarskærm.
Da Argosy-2 nærmede sig Christchurch, nær Montunau Øen, registrerede
flyets vejradar et radarmål ud for Banks Halvø. Målet bevægede sig hurtigt og
fløj på tværs af flyets rute. ”Vi fik øje på det, da det fløj forbi”, sagde Powell.
”Det var et strålende og blinkende hvidt lys, nærmest som et blitzlys.”
Det fløj forbi flyet og tilbagelagde en strækning på 24 km på 5 sekunder eller 17.280 km/t!!!
Derefter drejede det skarpt til højre og forsvandt. Christchurch kunne ikke se
det pa radaren, da de har en ”blind plet” i denne retning - 40 km fra byen mod.
havet.
Samtidig med dette forlod kaptajn Randles Argosy-1 Christchurch for at flyve
nordpå mod Auckland. Da de nærmede sig området omkring Clarence-floden, så
de igen de 5 objekter ud for kysten i 50 kilometers afstand. De så dem som hvide/
gule lys, der reflekterede i vandet. Lysene var 4 gange så kraftige som landings7

Fig. 1
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lys. De passerede forbi 16 km syd for Argosy-flyet i omkring 150 m over havet.
Argosy-flyet udførte en cirklen, før det vendte tilbage til den oprindelige kurs
nordpå.
Hverken besætningerne på de to fly eller personalet i de tre lufthavne så flere
UFO'er på denne begivenhedsrige decembermorgen.
*****
Powells og Randles oplevelser vakte stor opsigt, ikke mindst i Australien, hvor
Fred Valentich mindre end 2 måneder tidligere forsvandt sporløst med sit fly over
Bassstrædet mellem det australske fastland og øen Tasmanien. Denne hændelse er
stadig uopklaret og er udførligt omtalt i UFO-Nyt nr. 3 1979.
TV-stationen ”Channel 0” i Melbourne (Australien) besluttede at lave en nyhedsreportage om Powells og Randles oplevelser den 21. december. ”Channel 0”
satte derfor den australske journalist Quentin Fogarty, der var på ferie i New Zealand, på opgaven. Fogarty kontaktede kameramanden David Crockett og dennes
kone, Ngaire Crockett, som tag sig af lydudstyret. Fogarty kendte ikke Ngaire og
David Crockett, og ingen af dem kendte de to piloter, kaptajn Bill Startup og Robert Guard, som de senere skulle op og flyve sammen med.
Fogarty og Crockett interviewede og filmede flyvelederne Cordy og Herd i
Wellington og en af piloterne, som var involveret. i observationerne den 21. december.
Efter aftale med firmaet ”SAFE-AIR Ltd.” gik de derefter den 30. december
ombord i et Hawker Siddeley Argosy transportfly, der skulle på en fragtflyvning
magen til den, som fandt sted den 21. december. Det var filmholdets hensigt at
optage starter og landinger m.m. til brug i ”Channel O”’s nyhedsudsendelse.
Denne flyvetur skulle imidlertid vise sig at bliv mere spændende og udbytterig
end ventet !!!
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Fig. 2
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Kapitel 2
Sydturen

Den følgende detaljerede beskrivelse af flyveturen fra Wellington til Christchurch
(Sydturen) og fra Christchurch til Blenheim (Nordturen) skyldes Dr. Bruce Maccabees grundige efterforskning af hele sagen.
Handlingsforløbet læses med størst udbytte, hvis man benytter landkortene
over flyveturene (Fig. 3 og 6).
Numrene i refererer til flyets positioner på kortene.

Sydturen
Alle de nævnte klokkeslæt er lokal sommertid, og er anført med en nøjagtighed
på ±1 minut. I kapitel 9 kan man læse om de tekniske detaljer for både Syd- og
Nordturen.

De ombordværende i flyet var:
Kaptajn W. E. (Bill) Startup
Andenpilot Robert Guard
Kameramand David Crockett
Lyd”mand” Ngaire Crockett
Journalist Quentin Fogarty
Flyvelederen i Wellington var Geoffrey Causer, og i en del af tiden var også radarteknikeren Bryan Chalmers til stede. Causer betjente en radar, som viste et
MTI-radarbillede, og Chalmers betjente en radar uden MTI. I kapitel 9 findes en
nærmere beskrivelse af dette begreb.
Flyets vejrradar blev ikke benyttet på Sydturen!

1

Klokken 23.54 den 30. december 1978: Flyet var lettet og kredsede for
derpå at flyve sydpå.
11

2

Klokken 00.10 (10 minutter over midnat) den 31. Deceraber (de efterfølgende tidspunkter er på denne dato): Flyet passerede Cape Campbell.
Fogarty, Ngaire og David Crockett befandt sig i lastrummet og var ved at
gøre klar til den påtænkte reportage om de tidligere UFO-observationer, da
Startup og Guard første gang så lys i retning af Kaikoura.
Flyet var da nået op i 3.050 meters højde og fløj med en hastighed på
315 km/t. Hastigheden i forhold til jordoverfladen må have været ca. 333
km/t, nar man tager hensyn til vindhastigheden i området.

3

Klokken 00.12: Flyet kontaktede flyvelederen i Wellington (W) og spurgte: ”Har du nogle mal i retning af Kaikoura Halvøen pa din radar?” Radiokommunikationen med flyet findes på bånd, men kan være vanskelig at
opfatte.
W svarede: ”Der er flere mål i din kl. 1 position (d.v.s. 20°-40° til højre for flyet) i en afstand af 24 km ..... de dukker op og forsvinder….. de er
ikke at se lige nu, men de var der for et minut siden.”
Positioner i forhold til et fly kan angives ved hjælp af urskiven. Kl. 12
er foran, d.v.s. i flyveretningen. Kl. 6 vil være bagud, og kl. 9 er til venstre.
Geoffrey Causer havde iagttaget ejendommelige radarmål øst for Clarence-floden og Kaikoura kysten i en halv time, før flyet rapporterede at
have set noget.
Startup og Guard fortalte, at de havde set lys, der dukkede op og forsvandt på en tilsyneladende tilfældig måde, hvilket stemmer med radarmålenes opdukken og forsvinden på radaren i Wellington. På dette tidspunkt
befandt flyet sig i 4270 m højde og fløj med en hastighed på 400 km/t.
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Klokken 00.15: W fortalte om et radarmål kl. 3 ved kystlinjen. Dette mål
blev måske set fra flyet, men det er ikke nævnt på båndoptagelsen af samtalen i Wellington.
På dette tidspunkt havde Fogarty og Crockett sluttet sig til Startup og
Guard i flyets cockpit.
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Klokken 00.16: W fortalte om et mål kl. 12 i 18,5 kilometers afstand, som
sandsynligvis kun blev set under et enkelt sweep (omdrejning) på radarskærmen, hvilket tager 12 sekunder.
Dette mål kan være blevet set af passagererne, eftersom de fortalte, at
de havde set lys, der af og til dukkede op foran dem. Startup kan især huske, at han så et lys i kort tid foran flyet, da Wellington refererede til dette
mål.
12

Fig. 3
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Klokken 00.16:30: W fortalte, at der var et kraftigt mål kl. 11, 5,6 km fra
flyet. Radarmålet dukkede tilsyneladende op under ét sweep. Flyet svarede: ”Endnu ingen kontakt.”
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Klokken 00.17:30: W rapporterede et mål til venstre for flyet (kl. 9) i en
afstand af 3,7 km. Der var ingen visuel bekræftelse.
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Klokken 00.19: W kunne se et kraftigt mål k1.10 i 22 km. afstand.
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Klokken 00.22: W så et mål til venstre for flyet i ca. 1,9 kilometers afstand. Radarmålet forblev stationært, medens flyet fløj ind i en bane venstre om målet for om muligt at give passagererne lejlighed til se noget.
På omtrent dette tidspunkt indtalte Fogarty sin første ”on-the-spot”kommentar: ”Det er svært for mig at beskrive mine følelser netop nu, men
vi har ... set omkring 6 eller 7 eller måske flere strålende lys over Kaikoura. Flere af disse er blevet registreret på radaren i Wellington.”
Flyet fløj i en rundkreds i ca. 2 minutter. Se markeringen på kortet. Der
blev ikke set noget til venstre for flyet. Før ”rundflyvningen” kunne man
se lys i retning af Kaikoura, men der var ikke tale om lys fra byen.
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Klokken 00.27, ca. 3 minutter efter ”rundflyvningen” var afsluttet: W
kunne se et mål kl. 12 i 5,6 kilometers afstand. Flyet svarede: ”Mange
tak ... vi opfanger det. Det blinker.”
Da flyet havde afsluttet ”rundflyvningen”, indtalte Fogarty følgende på
båndoptageren: ”Der er ingen aktivitet i dette øjeblik. Først på turen
(d.v.s. da de påbegyndte ’rundflyvningen’) var lysene så kraftige, at det så
ud, som om de oplyste himlen over byen (Kaikoura) ... Lige nu har vi et
par lige foran os! De er meget, meget kraftige.” Disse lys blinkede. Fogarty sagde: ”Vi har i dette øjeblik en sikker bekræftelse.”
Det var muligvis et af disse lys, der er blevet filmet. David Crockett
optog en ca. 12 sekunder lang film, der viser en slags ovale, blå-hvide aftegninger. Sandsynligvis en filmoptagelse af stationære koncentrerede lys.
Crockett optog også en 5 sekunder lang filmsekvens, der viser adskillige blinkende lys i en vandret række. Han tog også film af Kaikoura, men
lysene fra byen var meget svagere.
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Klokken 00.28: Flyet passerede det punkt, hvor det skulle ændre kurs ud
for Kaikoura Øst. W fortalte, at de eneste mål befandt sig 22-28 km bag
dem. Her skiftede flyet til Christchurch-flykontrollens radiofrekvens.
14
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Klokken 00.29: W kontaktede pr. tlf. Christchurch (CH) og fortalte, at der
var et mål ca. 2 km bag flyet. CH sagde, at de ville holde flyet informeret
og have flyet til at skifte til Wellingtons radiofrekvens.
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Klokken 00.29:30: Flyet kontaktede W og fik at vide, at målet nu befandt
sig kl. 6 i 7,4 kilometers afstand. Målet har sandsynligvis stået stille bag
flyet under 6 eller 7 sweeps på radaren, d.v.s. i 72 - 84 sekunder.
Fogarty kommenterede: ”Vi har lige fået at vide af radaren i Wellington, at vi har et objekt ca. 2 km bag os, og at det følger efter os.”
W sagde faktisk ikke noget om, at målet fulgte efter flyet.
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Klokken 00.30: W kontaktede flyet og fortalte, at der var et mål kl. 3 i 7,4
kilometers afstand. Flyvelederen i Wellington, Geoffrey Causer specificerede ikke nærmere, om det oprindelige mål bag flyet stadig var der eller ej.
Det nye mål var synligt under 2 eller 3 sweeps på radaren.
Fogarty kommenterede på sin båndoptager: ”Der er en hel formation
af uidentificerede flyvende objekter bag os.”
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Klokken 00.30:45: W kontaktede flyet og sagde: ”Der er et kraftigt radarekko, der flyver i formation med jer nu… Kan befinde sig til venstre
eller højre. Jeres radarekko er blevet dobbelt sa stort.”
Det foregående mål kl. 3 i 7,4 kilometers afstand var forsvundet, så det
kan have bevæget sig nærmere flyet. Afstanden mellem Wellington og
flyet var nu 167 km.
Radarteknikeren Bryan Chalmers befandt sig i kontrolrummet i Wellington på dette tidspunkt og bevidnede det unormalt store ekko på radarskærmen.
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Klokken 00.31:30: W kontaktede flyet og meddelte, ”at målet nu var
reduceret til normal størrelse”. Fly-ekkoet havde været unormalt stort
under mindst 3 sweeps (36 sek.) og måske endda i 45 sek. eller deromkring. Causer og Chalmers var enige om, at det store ekko mindede om to
fly, der fløj side om side med samme hastighed ... hele ekkoet bevægede
sig hen ad skærmen som en enhed.
Kort efter denne hændelse gik Chalmers hen til en anden radarskærm
og slukkede for MTI-indstillingen. Han så da de normale aftegninger af
jordoverfladen og havet i en afstand af 37 - 56 km fra Wellington, men
han så intet, der tydede på en unormal udbredelse af radarbølgerne.
Omkring dette tidspunkt så andenpiloten et blinkende lys, der tilsyneladende fløj ved siden af flyet på dettes højre side. Kaptajn Startup slukkede
15

for positionslyset på vingen (konstant grønt lys) far at være sikker på, at
der ikke var tale om usædvanlige reflekser o.l.

17

Klokken 00.32:30: Flyet kontaktede W og meddelte: ”Vi har et mål i vor
kl. 3 position.” W svarede: ”Ja, og det bevæger sig om til kl. 4 i 7,4 kilometers afstand.”
Fogarty indtalte på sin båndoptager: ”Jeg ser ud til højre for flyet, og
vi har et objekt, der er bekræftet af radaren i Wellington. Det har fulgt os i
nogen tid. Det er omkring 7,4 km væk, og det ligner en meget svag stjerne ... men nu udsender det et meget stærkt hvidt og grønt lys.”
Objektet var uheldigvis for langt til højre og bagved flyet til at kameramanden kunne filme det. Han skulle i så fald have siddet på andenpilotens
plads.

18

Klokken 00.35: W kontaktede flyet og spurgte, om de havde set det foregående mal kl. 4 i 7,4 kilometers afstand. ”Vi mener, vi så det. Det dukkede op kl. 4 ... ca. 7,4 km væk.” Afstandsvurderingen var baseret på, hvad
radarkontrollen i Wellington havde fortalt flyet. Besætningen i flyet kunne
ikke bestemme afstande bag dem.
W fortsatte derpå: ”Forstået. Målet er stadig stationært. Det er nu i
jeres kl. 6 position 28 km borte, og det følges af to andre mål.”
Fogarty omtalte dette på følgende måde: ”... det andet objekt, der har
fulgt os, ledsages nu af to andre, så vi har på dette tidspunkt tre uidentificerede flyvende objekter lige ud for vores højre vinge, og et af dem har
fulgt os i omkring 10 minutter.”
Tidsintervallet var faktisk nærmere 7 - 7½ minut, og målene var stationære bag flyet. Fogarty bar ikke hovedtelefoner, så han kunne ikke høre
meddelelserne fra flyvelederne i Wellington og Christchurch. Hans informationer stammer fra Startup, Guard eller David Crockett, som alle havde
hovedtelefoner på. De råbte meddelelserne til Fogarty gennem flystøjen.
På dette tidspunkt indtalte Fogarty til båndoptageren, at radaren i
Christchurch også havde opfanget noget ”124 eller 126 km nord for byen”. Denne afstand svarer til en afstand af 11 - 13 km bag flyet - ikke mere end 13 km fra den position, som W gav for de tre usædvanlige mål - ,
idet vi antager, at CH faktisk sagde ”nordøst for byen” og ikke stik nord
for byen, som Fogarty sagde.
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Klokken 00.36:30: W kontaktede flyet og fortalte, at de tre mål bag flyet
var blevet erstattet af et enligt mål, der var større end flyets på radarskærmen. På dette tidspunkt besluttede Startup at foretage en kredsen med flyet
for at se, hvad der var bag dem.
16

Fogarty kommenterede: ”Vi har netop hørt fra Wellington, at der er et
kraftigt mål lige bag os, så vi vender…”
Flyvekontrollen i Wellington gav flyet tilladelse til at foretage en 2
minutters ”rundflyvning” venstre om, men der blev intet observeret.

20

Klokken 0l.01: Flyet landede i Christchurch. Det var en problemfri landing, eftersom der kun var en svag vind.
Fogarty indtalte på sin båndoptager, at flyvelederen i Christchurch havde udtalt, at der var 6 UFO’er med kurs mod flyet lige før landingen; men
ingen andre husker en sådan udtalelse, og der blev ikke på dette tidspunkt
observeret lys med kurs mod flyet. Startup og Guard husker imidlertid, at
flyvelederen talte om et radarmål til højre for flyet. Det så ud til at flyve
om kap med flyet indtil landingen. Guard så ud af det højre vindue og så et
blinkende lys, der fulgte flyet i en lavere højde. Han mente først, det var et
lys fra en bil, der kørte bag nogle træer langs en vej, der fulgte kystlinien.
Men han indså straks efter, at lysets blinken var for regelmæssigt. Han så
også, at lyset tilsyneladende krydsede en flod med samme hastighed som
flyets. Han var imidlertid for travlt optaget af sine pligter som andenpilot
til at kunne studere objektet nærmere under landingen.
Kaptajn Startup kan huske, at han sagde til flyvelederen, at objektet
forsvandt mod land i bevoksningen ved siden af landingsbanen.
Efter landingen talte Startup og Guard med flyvelederen, medens flyet
blev losset. Guard kan huske, at han fik fortalt om et mål, der befandt sig
til højre for flyet lige indtil landingen, hvor dct svingede væk og fløj ind i
landet. Han husker også, at nogen i kontroltårnet fortalte, at de havde set
ud af vinduerne og havde opdaget et lys, der fløj ind i landet på omtrent
det tidspunkt, hvor flyet landede.
Flyvelederen mente, at det måske kunne skyldes et såkaldt ”side-lobe”fænomen på radaren. Herved kan flyets ekko vise sig en ekstra gang på
radarskærmen. Men dette ekstra ekko på radarskærmen vil forsvinde samtidig med det originale ekko fra flyet, nemlig ved landingen. Der kan altså
ikke være tale om et ”side-lobe”-fænomen, eftersom dette ekko svingede
væk fra flyet og fløj ind i landet... Endvidere man også mærke sig, at der
direkte blev observeret et lys, dels af andenpiloten Guard og af flyvelederne i Christchurch.
I et interview 6 uger senere ville flyvelederen i Christchurch hverken
be– eller afkræfte at han havde et mål på radaren; men hvad han så end har
set, har dette ikke gjort særligt indtryk på ham.
Båndoptagelserne med samtalerne fra kontroltårnet i Christchurch var
desværre blevet slettet og anvendt igen til nye optagelser i henhold til en
bestemmelse om 30 dages arkivering. Så enhver information, der kunne
hentes fra disse bånd, er ikke længere til rådighed for forskerne. Dette var
17

sket på trods af kaptajn Startups særlige anmodning om, at man opbevarede båndene, indtil han selv kunne få dem kopieret for at bevare
samtalerne for eftertiden.

Fig. 4. Luftkaptajn Bill Startup (th.)
ses her foran sit Argosy-fly
Fig. 6.
Filmfotograf David
Crockett

Fig 5. TV-journalist Quentin
Fogarty
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Kapitel 3
Nordturen
Det var Quentin Fogartys og Ngaire og David Crocketts oprindelige plan at forlade flyet i Christchurch; men på grund af Sydturens spændende begivenheder,
besluttede de at flyve med tilbage for om muligt at filme flere UFO'er. Ngaire
Crockett ønskede ikke at flyve med tilbage, journalisten Dennis Grant fra Christchurch tog derfor hendes plads.

Nordturen
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Klokken 02.16: Flyet lettede fra Christchurch og fløj mod nordøst (054°)
ad ”MOTO”-ruten mod Kaikoura Øst. Flyvehastigheden var ca. 290 km/t.
Der var en sydvestlig vind på ca. 30 km/t, hvilket forøgede flyets hastighed.
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Klokken 02.18:40: Flyet havde på dette tidspunkt fløjet 13 km og var
endnu ikke over havet. Det befandt sig i 850 meters højde og brød netop
gennem et lavt skydække over land. Startup, Guard og Crockett, der alle
befandt sig i cockpit'et, observerede et kraftigt lys gennem skytoppene.
Lyset befandt sig ca. 10-30° til højre for flyet, og det var tilsyneladende i
samme højde som flyet.
Startups første indtryk var, at han kiggede på fuldmånen uden at se
nogle væsentlige kendetegn. Månen var dog gået ned i vest mange timer
før. Guard beskrev det som en ”sammenpresset appelsin”.
Startup tændte for flIyets radar og slog over på ”mapping mode”indstillingen. (Se nærmere beskrivelse af flyets radar i kap. 9). I samme
øjeblik radaren var tændt, opfangede den et mål i 37 kilometers afstand i
retning af lyset. På omtrent det tidspunkt, da lyset blev set første gang,
kom Dennis Grant og Fogarty, der havde siddet i passagersæderne i lastrummet under starten, frem i cockpit'et, og Guard viste dem lyset. Klokken
var da 02.18 ifølge Grants notater. Grant beskrev lyset (ikke nødvendigvis
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hans første indtryk), som en bordtennisbold (hvid) i et mørkt rum belyst af
en projektør. Grant kan også huske, at der var en refleks på havet. Det var
måske en refleks på skyerne.
Crockett havde filmet starten fra Christchurch, så udstyret var klar, og
han filmede muligvis allerede, da Fogarty og Grant kom ind i cockpit'et.
Fogarty betjente selv båndoptageren nu. Han indtalte: ”Vi befinder os
nu 3 minutters flyvning fra lufthavnen i Christchurch, og på vor styrbords
side kan vi se 2 meget klare lys… det ene er kraftigere end det andet. Den
eneste måde, man kan beskrive det på… det ligner en meget meget klar
stjerne, og lige under det er der et andet lys knapt så kraftigt.”
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Klokken 02.21:30: Flyets radar varmede op. Den første gang radaren registrerede et mål var kl. ca. 02.19 i 33-37 kilometers afstand og ca. 30° til
højre. Startup ændrede radarens rækkevidde fra 93 km (50 sømil) til 37 km
(20 sømil). Flyets radar registrerede et mål ca. 30° til højre for flyveretningen lige inden for afstandsmarkeringen på 37 km.
På dette tidspunkt havde Grant flyttet sig, således at han stod lige bag
Startup i flyets venstre side, hvor han kunne se radarskærmen. Grant sammenlignede gentagne gange retningen til det strålende objekt med retningen til radarmålet, og forvissede sig om, at retningerne var identiske. Startup og Guard er også sikre på, at radarmålet og det synlige mål befandt sig
i samme retning. Piloterne vurderede radarekkoet til at være 3-5 gange
større end radarekkoet fra en stor fiskerbåd. Flyet befandt sig på dette tidspunkt i 1830 meters højde og 28 km fra Christchurch.
Fogarty kommenterede: ”...disse 2 lys ser ud til at følge os… det kraftigste lys er stadig over det andet og har bevæget sig lidt længere foran…
nu er det svagt! Det er forsvundet !… Tilbage igen… Det ser ud til at bevæge sig bag en sky. Jeg kan ikke helt afgøre, om det flyver bag en sky,
eller om det faktisk bliver svagere … det oplyser skyerne omkring os…”
Crockett filmede faktisk et lys, der varierer i lysstyrke. Grant beskrev i
sine notater objektet, som en pære tilsluttet en lysdæmper, hvormed lysstyrken kan forøges eller mindskes fortløbende, i stedet for at skifte pludseligt, som f.eks. når en pære tændes eller slukkes.
Eftersom målet var ca. 33-37 km fra flyet og 30° til højre, og eftersom
flyet befandt sig 28 km fra Christchurch, befandt målet sig 59-65 km fra
Christchurch. Radaren i Christchurch (CH) er indrettet således, at man
ikke kan registrere radarmål under en vis højde. Et objekt, der flyver under
915 meters højde i 56 kilometers afstand, vil derfor under normale omstændigheder ikke blive set på denne radar. Et svagt mål vil måske ikke
blive registreret på Christchurch-radaren selv i højder mere end 915 m i 56
kilometers afstand. Eftersom objektet ikke blev opfanget af radaren i
Christchurch, var det formentlig i 915 meters højde eller lavere. Flyets
radar opererede på ”mapping-mode”, så flyradaren havde mulighed for at
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Fig. 7.
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registrere et mål i en lavere højde.
Klokken 02.25-02.25:30 forsvandt målet fra radarskærmen, fordi retningen til målet var ændret fra 30° til over 50° , der er den største vinkel
denne radarskærm kan registrere. Før målet forsvandt fra skærmen kan det
i følge kaptajn Startup, som havde det bedste overblik over skærmen, være
kommet så tæt på som 15-19 km. Andenpiloten Guard er sikker på, at målet var så tæt på som 22 km. Fogarty kommenterede: ”Vi ma nu være omkring 56 km fra Christchurch, og det kraftige lys er her stadig. Iflg. kaptajn Startup har det været kun 19 km fra os…”
Disse to tegninger er lavet af kaptajn Bill Startup og viser, hvorledes han
husker radarmålets positioner og bevægelser. Den stiplede linie på den nederste
tegning (fig. 9) angiver den bane, som målet ville bevæge sig i, hvis det aftegnede objekt (lyset) havde været stationært i en mindsteafstand på 18½ km vinkelret på flyets kurs.

Fig. 8
Kaptajn Startups tegning lavet i februar
1979. Den viser to af målets placeringer, da
det nærmede sig flyet, før det forsvandt fra
radarskærmen.

Målets virkelige bane

Målets forventede
bane, hvis det var
stationært.
Fig. 9 Kaptajn Startup's tegning lavet i januar
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Klokken 02.27: Flyet kontaktede radarkontrollen i Wellington og fortalte,
at flyet befandt sig 59 km fra Christchurch i 3500 meters højde, og at der
var et ”meget stort mål omkring… kl. 3… ca. 22 km fra os.”
Flyet spurgte derefter, om W havde noget på radaren. W havde imidlertid ikke ventet at blive kaldt og havde derfor ikke indstillet på en rækkevidde stor nok til at se flyet. W fortalte, at der var mange mål ud for Clarence og Kaikoura. Flyets stigningshastighed var på dette tidspunkt ca. 244
m/min. , og det havde en hastighed på 370 km/t.
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Klokken 02.29: Flyet nåede sin endelige flyvehøjde på 4000 m og en hastighed på 400 km/t.
Startup og Guard besluttede at svinge til højre mod objektet for at se,
hvad der ville ske. Startup foretog en drejning som varede 45 sekunder.
Han regnede ikke med at skulle dreje ret langt, hvilket antyder, at objektet ikke var direkte til højre for flyet, men stadig lidt foran. Han opdagede imidlertid, at han måtte fortsætte med at dreje, og han stoppede
endelig, da flyet var drejet 90° til højre. (Se også fig. 17).
Før drejningen udtalte Fogarty: ”Piloten har netop fortalt os, at han
vil afvige fra den planlagte kurs...… og styre lige mod objektet for at se,
hvad der sker.” Under drejningen beskrev Fogarty objektets tilsyneladende bevægelser uden at være klar over, at flyets drejning i sig selv
giver det indtryk, at objektet bevæger sig op og ned og foran flyet.
Efter drejningen sås objektet foran flyet i lidt lavere højde. Dennis
Grant noterede: ”Klokken 02.30… lige foran… ingen radarbekræftelse.”
Det faktum, at objektet ikke blev set på radarskærmen i flyet, selvom det
var lige foran, antyder, at synslinien til objektet har været betydeligt.
lavere end 15° under flyets vandrette plan, der er radarstrålens nedre
grænse på ”mapping-mode”-indstillingen.
Hvis sigtelinien fra flyet havde været 20° under horisontal, medens
flyet var i 4000 meters højde og objektet i en højde på maksimalt 915 m,
ville afstanden til objektet have været omkring 9 km. Da Christchurchradaren ikke registrerede dette objekt, må det have befundet sig i 915
meters højde eller mindre. Se endvidere under ”Klokken 02.21:30”.
Guard havde ud fra radardetektionen det indtryk, at flyet var ”fløjet
over” objektet. Medens flyet var på den sydøstlige kurs, bevægede retningen til objektet mod højre. Da retningen blev for meget nedadgående
og kom for meget til højre til at Startup kunne se objektet, besluttede han
at dreje mod venstre for at genoptage den oprindelige kurs. Før han drejede, kunne han se et lysskær i vinduerne i højre side, og de øvrige i
cockpit'et kunne se objektet. Startup og Guard mener, at de fløj på den
sydøstlige kurs i ”højst” 4-5 minutter, før de svingede tilbage til den oprindelige kurs. De kan faktisk kun have fløjet i ca. 2 minutter på denne
kurs.
23

På omtrent det tidspunkt , hvor de drejede til højre, holdt Crockett op med
at filme og gik ned i lastrummet for at hente en større linse. Han havde
anvendt en 100 mm linse og hentede nu en 240 mm linse, som senere viste sig at være defekt. Det tog ham adskillige minutter at sætte den nye
linse på; men han var klar til at filme, lige kort før flyet svingede til venstre.
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Klokken 02.31:30: Da Startup ikke længere kunne se objektet, drejede han
til venstre for at komme tilbage på ”MOTO”-kursen.
Fogarty nævnte tilsyneladende starten af drejningen ved at sige: ”Det
falder nu tilbage lige bag os…”. Han vidste ikke, at kaptajnen havde besluttet at dreje. Eftersom han så ud af det højre vindue, da flyet krængede
til venstre, så det for ham ud, som om objektet bevægede sig nedad. Fogarty fortsatte: ”Det ser faktisk ud til, at det sætter hastigheden op… stiger...det kommer tilbage op mod os… Det ser ud til at komme lige mod
os… Det bliver en anelse kraftigere.” Få sekunder senere sagde Fogarty:
”Nu forsvinder det til højre bag os.”
David Crockett filmede muligvis under denne drejning med 240 mmlinsen. Optagelsen viser en aftegning (i det følgende anvendes ordet
”aftegning” for det, som er kommet paå filmen, d.v.s. det lys eller ”UFO”,
der blev filmet.), som først er stort og derefter svinder ind til små lyse aftegninger for derefter at tiltage i størrelse og blive uklart. Han beskrev
objektet for Fogarty: ”Det er ud til at være et ovalt objekt med ringe af lys
omkring.”
Crocketts tidligere beskrivelse lige før flyet krængede til højre lyder
på, at objektet havde en ”lysende bund og en slags gennemsigtig top.”
Den store aftegning var tilsyneladende en utydelig udgave af den mindre aftegning. Medens 240 mm-linsen var i fokus, optog Crockett filmbilleder, der stemmer med hans beskrivelse af objektet, som det blev set tidligere gennem 100 mm-linsen. Disse skarpe aftegninger er ligesom klokkeformede med lys bund og en mørkere top.
Vinkelstørrelsen på de skarpe aftegninger optaget gennem 240 mmlinsen er omtrent på størrelse med aftegningen optaget tidligere gennem
100 mm-linsen, hvilket antyder, at objektet faktisk ikke nærmede sig flyet
i det mindste ikke medens Crockett filmede. Objektet kom tilsyneladende
ganske tæt på flyet, efter at Crockett havde filmet.
Crockett kunne ikke filme, medens retningen til flyet var for langt under det horisontale plan, fordi filmkassettens top ville have rørt instrumenterne i loftet. Han var derfor ikke i stand til at filme objektet, da det tilsyneladende fløj under flyet.
Under drejningen til venstre blev Startup overrasket over at se et lys,
der pludselig dukkede op foran til venstre og over flyet. Objektet så deref24

ter ud til at bevæge sig nedad for at flyve bagved og under flyet.
Fogarty så det for sidste gang gennem det højre vindue, medens han så
næsten lige nedad. Her refereres til, da Fogarty sidste gang så det lys, som
hele tiden befandt sig på flyets højre side - og ikke til det lys, der udelukkende blev set af Startup.
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Klokken 02.33: Flyet kom igen ind på ”MOTO”-flyveruten på et sted
nord for ”MOTO”-punktet, der ligger 74 km fra Christchurch.
Der er her et lille spørgsmål om tidspunktet. Flyvelederne i Wellington
og Christchurch diskuterede senere flyets position i det korte interval fra
02.29:30 til 02.30, og i deres diskussion mente de, at flyet allerede på dette
tidspunkt var på vej mod eller lige ved at nå ”MOTO”-ruten, måske endda
tæt på ”MOTO”-punktet. Den tidligere nævnte beregning, at flyet drejede
til højre klokken 02.29, er baseret på den forudsætning, at flyet nåede den
endelige flyvehøjde på 4000 m og på meddelelsen fra flyet til W klokken
02.27, om at flyet befandt sig i 3500 meters højde.
Beregningen, der går ud på, at flyet drejede til venstre klokken 02.31,
er baseret på den korteste tid, som Fogartys optagne kommentarer tager
under og efter drejningen til højre. Udregningen af at flyet nåede
”MOTO”-flyveruten klokken 02.33 er baseret på flyvetiden ad kursen angivet på kortet fra 26 til 27 . Disse tidspunkter og den beregnede bane for
flyet og objektet undersøges stadig.
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Klokken 02.41: W meddelte flyet, at der var et radarmål i 37 kilometers
afstand, lige ud for kysten 11 km nord for Kaikoura. Objektets placering
vist ved punkt 28 på kortet stemmer ikke nøjagtig med den placering, W
opgav, men det er tæt på. Der var ingen visuel bekræftelse, men Startup
har måske set objektet på flyets radar.
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Klokken 02.45: W fortalte flyet, at det samme objekt befandt sig 30 km
fra flyet omtrent i retningen kl. 9.30. Der var ingen visuel bekræftelse fra
flyet.
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Klokken 02.46: Flyet drejede som planlagt ved Kaikoura Øst og styrede
mod Cape Campbell, som de regnede med at nå kl. 03.00. W læste Blenheim-vejrrapporten op. Klokken 02.46:30 fortalte W flyet, at samme objekt lige nord for Kaikoura nu befandt sig kl. 9. Flyet tilkendegav ikke, om
målet blev set.
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Klokken 02.47: W fortalte om 2 mål kl. 11 i 28 kilometers afstand. Flyet
svarede: ”Det ser ikke ud til, at vi registrerer dem lige så let på hjemturen.”
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Klokken 02.48:30: W meldte et mål kl. 9 i 15 kilometers afstand. Flyet
angav ikke, om der blev set noget. Klokken ca. 02.50 indtalte Fogarty følgende: ”Vi har nu passeret Kaikoura og… der har ikke været yderligere
aktivitet. Der er lysprikker på himlen, men der er ingen bekræftelse fra
radaren i Wellington. Jeg håber.... at vi har set nok og… resten af turen til
Blenheim vil blive begivenhedsløs. Jeg har set nok UFO'er for i nat.”
Startup havde tilsyneladende samme mening. Han fortalte, at han havde set objekter på flyets radar, der for ham så ud til at være på de positioner, W rapporterede; men han fortalte det ikke til nogen. Han udviste faktisk en megen beskeden interesse for radarskærmen på resten af turen.
Startup fortalte imidlertid adskillige mennesker efter turen, at han havde
haft mål på radaren.
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Klokken 02.51: Flyet spurgte Wellington: ”Wellington, har du et mål i
min kl. 12 position muligvis et sted nær Grassmere eller måske en smule
øst for Grassmere?” Dertil svarede W: ”Bekræftet. Jeg har et kraftigt mål
kl. 12 i forhold til jer… afstand 37 km… 3,7 km fra kysten og 19 km syd for
Cape Campbell.”
Flyet svarede: ”Vi har det også og en ganske god visuel bekræftelse i
øjeblikket… det ligner en samling lys..”
Fogarty kommenterede: ”Omtrent 30 sekunder efter den sidste kommentar… har vi et andet lys lige foran os… meget strålende… ser ud til at
være langt borte. Der er et andet til venstre for det. Dette lys blinker med
et meget kraftigt lys. De er begge svundet bort nu… Det. andet blinker
igen. Det lyser med et orange blinkende lys. Det bevæger sig væk. Det er
meget kraftigt. Det svinder bort… og det har mistet højde. Det ser ud til at
have mistet højde med utrolig hastighed, og det ruller og drejer… faktisk… det ene lys har et andet ved siden af sig.”
Denne ”rullen og drejen” blev af Fogarty beskrevet som en bevægelse i
en slags elliptisk bane med ellipsens lange akse i lodret retning. Objektet
bevægede sig hurtigere nedad i den elliptiske bane end det steg.
Davis Crockett optog ca. 2 meter film, der viser en lyskilde, der på en
regelmæssig periodisk måde skifter fra blændende hvid til svag rød og
orange i omkring 32 perioder med en hastighed på 1,1 periode pr. sekund.
Lyskilden ser også ud til at bevæge sig op og ned i en flad elliptisk bane,
som var højere end den var bred. Denne ”op og ned”-bevægelse var periodisk, i det mindste på filmens første del, med en hastighed pa 2,5 perioder
pr. sekund.
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Efter at have beskrevet det blinkende lys, der faldt, rullede og drejede,
beskrev Fogarty en hel ”klynge” af lys, deriblandt et der ”blev ved at blinke” og var en del af et ”karakteristisk” mønster af lys. Dette ene lys kan
have været fyret i Blenheim lufthavn.
Flyet beskrev ”lysklyngen” for W og spurgte, om fyret i Blenheim
kunne blive slukket, så man i flyet kunne forvisse sig om, at de ikke forvekslede det med et ”blinkende UFO”. Fyret i Blenheim blinker med et
hvidt lys med intervaller på 3,75 sek. Besætningen så, at fyret blev slukket,
medens det usædvanlige lys vedblev med at være der i kort tid
(sekunder?), efter at fyret var slukket. På dette tidspunkt var fyret 83 km
fra flyet og måske under skydækket på 1/8. Skydækket lå i 1220 meters
højde.
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Klokken 02.52: W kontaktede flyet og sagde: ”...to mål, et kl. 9 i 15 kilometers afstand og et kl. 10 i 19 kilometers afstand.”
Få sekunder senere rapporterede W også: ”...det ene syd for Cape
Campbell er nu forsvundet fra radarskærmen.” Radarmålets forsvinden
fra radarskærmen var tilnærmelsesvis (eller nøjagtig?) sammenfaldende
med det visuelle måls forsvinden og med slukningen af Blenheim-fyret.
Radaren ville imidlertid ikke have mistet et mål, blot fordi fyret i
Blenheim blev slukket. Der dukkede andre kraftige lys op få sekunder
efter, at det blinkende lys forsvandt.
Fogarty kommenterede: ”Ja, vi kan jo ikke have ret hele tiden. Det ser
faktisk ud til, at det blinkende lys, som vi så, faktisk var fyret i Blenheim,
og piloterne har bedt om at få fyret slukket. Men samtidig med at de slukkede fyret, fortalte radarkontrollen i Wellington os, at der var flere mål til
venstre for os. Men medens jeg taler nu, har vi et andet mål over Blenheim, og det er ikke et fyr, for det er ikke i samme retning som før.. disse
lys er lige bestemt der, hvor radarkontrollen i Wellington siger, de skal
være”
Radarkontrollen i Wellington havde faktisk refereret til mål til venstre
for, hvor det kraftige mål havde været, og Fogarty refererede til et lys til
højre og højere oppe end det, der var forsvundet.
Dennis Grant fortæller, at disse lys ”pulserede”.
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Klokken 02.53: W fortalte flyet om 4 mål henholdsvis kl. 9.00, 9.30,
10.00 og 10.30, alle omkring 1,9 km fra kysten. Et eller flere af disse kan
være blevet set.
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Klokken 02.54: W nævnte et mål kl. 12 i 3,7 kilometers afstand. Flyet
svarede: ”Vi ser det ikke.”
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Klokken 02.55: W fortalte flyet, at det var lige ved ”at smelte sammen”
med målet lige foran dem. Eftersom W ikke kendte radarmålets højde,
kunne W ikke fortælle flyet, om man var over, under eller i samme højde
som det unormale radarmål. Flybesætningen var ikke opmærksom på noget mål, der var tæt nok på til ”at smelte sammen” med flyet. Omkring kl.
02.55:30 sagde flyet imidlertid til W: ”Vi ser et lys... Vi ser det igen… Det
ser ud til at være bagved Woodburne (lufthavnen i Blenheim)… Har I noget på radaren?” W svarede: ”Absolut intet.”
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Klokken 02.56: Flyet spurgte W, om der var noget kl. 2 - 3 i forhold til
flyet. W svarede: ”Der er intet kl. 2 - 3. Jeg har et mål lige ud for kysten
kl. 9.30… afstand 9,3 km.” Flybesætningen har muligvis set nogle lys kl.
9.30.
Fra flyet beskrev man derefter nogle lys til højre, der lignede lys fra
fiskerbåde i Cook-strædet. W svarede: ”Jeg har et mål nu kl. 3 i 38 kilometers afstand”. Flyet svarede: ”Forstået. Det lader til at være nogle af de
mål, vi kan se... spredt gennem strædet."
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Klokken 02.57: Flyet havde for megen højde til umiddelbart at kunne
lande i Blenheim, så det cirklede i to minutter for at tabe højde. Lige før
flyet begyndte at cirkle, havde besætningen betragtet et par klare lys til
venstre for flyet, og Crockett skulle lige til at filme dem. Han fik imidlertid ingen mulighed for at filme, fordi flyet krængede over, og da drejningen var afsluttet, var lysene forsvundet.
W refererede til nogle mål kl. 12 i 3,7 kilometers afstand fø~r drejningen, og kl. 12 i 19 kilometers afstand, da cirklingen påbegyndtes. Flybesætningen mener, at disse lys skyldes fiskerbåde. (Radaren i Wellington
kunne opfange skibe i Cook-strædet, hvis de bevægede sig hurtigt nok til
at overskride MTI-minimum hastigheden.)
Det var muligvis under eller lige efter den cirkling med flyet, at Guard
udpegede planeten Venus for de ombordværende.
Venus var ne top ved at komme op over horisonten og var synlig fra
flyets højde.
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Klokken 02.59: Idet flyet afsluttede sin cirkling, spurgte man, om der var
nogen mål over Picton. W svarede benægtende. Dette var det sidste uidentificerede lys, der blev set på turen. Flyet landede i Blenheim klokken
03.15.
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Her fortæller tre af hovedpersonerne om deres umiddelbare reaktion på oplevelserne.
David Crockett (45 år): ”Vi havde overhovedet ikke ventet, at vi skulle se noget. Vi havde kun ønsket at få nogle filmoptagelser af cockpit'et og lave nogle
interviews.
Allerede ud for Wellington råbte kaptajnen til os, og vi så UFO'erne. Der
var en helt fantastisk aktivitet… lys på himlen. Det ene fulgte os, hvorefter to
mere fulgte efter nedad. Der var en temmelig ængstelig stemning i flyet. Vi optog en hel del, men objekterne var noget uklare.
Ngaire forlod flyet i Christchurch. Hun rystede virkelig af skræk… På hjemvejen dukkede der et lys op tæt pa til højre for flyet. (Dette var det filmede UFO,
som vakte så megen opsigt). Gennem 120 mm-linsen var det et lille tallerkenformet objekt med en underside, der var lysere end oversiden. Så satte jeg
240 mm-linsen på og ’skar’ igennem objektets skarpe lys. Det fløj med en utrolig hastighed over os.… så lige foran… så under os langs den højre side, indtil
det forsvandt. Vi foretog en grov beregning af dets størrelse, og vi mener, at det
må have været 3 eller 4 etager højt. Hvordan kan en sådan genstand fare omkring pa himlen...?” Crockett siger om filmen: ”Jeg er virkelig glad for resultatet. De siger i Australien, at det er den mest fantastiske UFO-film, der nogen
sinde er blevet optaget.”
Fogarty fortalte, at han var stiv af skræk. ”Jeg tror, de vidste, at vi var der, og
at vi filmede dem.”
Flyets kaptajn, Bill Startup, veteran med 23 års erfaring, siger: ”Jeg har ingen anelse om, hvad vi så. Det så ikke ud til at være fjendtligtsindet. Jeg vil
fortsætte med at flyve dér… Dette skal ikke tvinge mig til at blive førtidspensioneret.”
Lige så snart begivenheden blev kendt, fremkom videnskabsmænd fra forskellige videnskabsgrene, flyvevåbnet samt diverse UFO-loger med mere eller
mindre fantasifulde forklaringer. De fleste var mest optaget af deres egen
forklaring af begivenhederne. De fleste "glemte” simpelthen at kontakte
vidnerne for at høre, hvad der virkeligt skete. Alle disse ”forklaringer” er
udførligt behandlet i kapitel 6.
Crockett og Fogarty besluttede derfor allerede i januar 1979 at lave et dokumentarprogram om deres oplevelser uden indblanding fra medierne, myndighederne og UFO-logerne. De kunne desværre ikke vise den originale film p.g.a.
problemer med ”Channel 0” i Melbourne angående copyright-rettighederne til
filmen; men deres eget program blev alligevel forbavsende godt.
TV-programmet ”UFO's - A True Story”, som udførligt behandlede både
observationen den 21. december og observationen den 30/31. december, blev
vist på New Zealands TV-1 den 5. december 1979, kl. 21.45.
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Kapitel 4
Efterforskningen

Dr. Bruce S. Maccabee hørte første gang om New Zealand UFO filmen tirsdag
den 2. januar 1979 via nyhederne fra ABC (American Broadcasting Company).
Samme dag kunne Danmarks Radio i Radioavisen kl. 19.00 bringe en rapport fra
Claus Toksvig, der havde set filmen i britisk TV. Se nærmere herom i kapitel 8.
I USA blev filmen vist af CBS (Columbia Broadcasting System), hvor den
legendariske Walter Cronkite brugte ca. 5 minutter af ”Evening News” til at vise
filmen. Der var mange forklaringer, og informationerne var, som i de fleste UFOtildragelser omtalt i medierne, meget mangelfulde. Dr. Maccabee fortæller her om
sin reaktion på filmen vist af CBS:
"Jeg tog billeder af TV-skærmen, så jeg kunne have noget at se på senere. Jeg
kunne jo ikke vide, at jeg mindre end en uge senere havde adgang til originalfilmen. Det, der blev vist på TV, var interessant, men der var noget galt. Journalistens kommentarer så ikke ud til at stemme overens med filmen, og billederne
blev skiftevis store og små. Jeg syntes virkeligt ikke, at filmen viste noget særligt
afgørende. Philip Klass, der er en kendt UFO-skeptiker, havde trods alt ved afslutningen på CBS-udsendelsen påpeget, at Venus var på morgenhimlen, og ingen
vidste, hvornår filmen var optaget. Jeg syntes imidlertid, at sagen var interessant,
især da radarkontrollen i Wellington var indblandet, og da der var en båndoptagelse med journalistens kommentarer, indtalt undervejs på flyveturen. Så jeg sagde til mig selv: ’En eller anden heldig kartoffel på den anden side af kloden - New
Zealand - vil få mulighed for at undersøge filmen, og hvem ved... måske finder
han noget.’”
Torsdag den 4. januar 1979 blev Maccabee ringet op af Jack Acuff, tidligere
leder af UFO-organisationen NICAP. Acuff sagde: ”Et australsk TV-hold bringer
New Zealand-filmen herover, så NICAP kan undersøge den. Er du interesseret i
at se på den?”. Og Maccabee svarede selvfølge1ig ”Ja.”
Maccabee fortæller herom: ”Jeg var stadig ikke imponeret af sagen, især ikke
fordi et New Zealandsk TV-hold dagen efter den ’rigtige’ film var blevet optaget,
havde stillet et filmkamera op ved Clarence-flodens bred og filmet et ’UFO’ i
adskillige timer. Dette ’UFO’ var helt afgjort Venus. Men jeg havde intet at miste, og hvor tit får man også chancen for at undersøge en internationalt berømt
UFO-film. Jeg sagde til Jack, at han kunne foreslå australierne, at de ventede en
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uges tid, så jeg kunne fa samlet noget udstyr til at undersøge filmen med. Næste
dag ringede Jack til mig og sagde: ’De er pa vej ... de er her søndag.’
Jeg så den originale film første gang den 8. januar 1979. Det tog mig næsten
fire tusindedele af et sekund at indse, at det jeg så, ikke var Venus, Mutton-fugle
der parrer sig, eller hvad der ellers var blevet givet som forklaringer. Der var
imidlertid mange timers arbejde med en kopi af filmen forude, før jeg kunne udelukke, at der var tale om nogen kendt lyskilde fra området.
For at nå til den konklusion måtte jeg tale med vidnerne. Mod slutningen af
januar havde jeg undersøgt alt, hvad der var mulighed for at undersøge ved hjælp
af filmen, men jeg havde stadigvæk ikke talt med alle vidnerne. Jeg havde pr. telefon talt med en af piloterne, kameramanden og flyvelederen i Wellington i den
anden uge af januar. Interviewene blev arrangeret af Leonard Lee, der bragte
filmen fra Melbourne i Australien til USA. Han er TV-producer ved ’Channel 0’
TV-stationen i Melbourne.
Sidst i den tredie uge af januar kunne jeg sige med sikkerhed, at filmen virkeligt viste noget usædvanligt, og jeg fortalte i fortrolighed Leonard, at han 110%
sikkert havde en UFO, d.v.s. noget som ikke kunne identificeres.
Leonard var på det tidspunkt overbevist om, at man for at kunne konkludere
noget endeligt om filmen matte rejse til New Zealand for at interviewe vidnerne
og om muligt gennemflyve den samme rute, som filmholdet havde fløjet. Leonard
Lee bad sin TV-station om penge til min rejse, men man afslog. I denne uge viste
jeg også filmen til Robert Sheaffer, der var enig med mig i, at den ikke viste noget
astronomisk fænomen.
Jeg besluttede at betale udgifterne og rejsen til Wellington selv. Men den 26.
januar korn den glædelige nyhed, at ’Channel 0’ ville dække alle udgifter. To
dage senere var jeg på vej til Californien, hvor jeg fik lavet nogle billedforstørrelser, og hvor jeg satte fysikeren Peter Sturrock og psykologen Richard Haines ind
i situationen. Derpa fløj jeg til New Zealand.”
Maccabee var i New Zealand i 10 dage, hvor han interviewede 7 af de 8
vidner. Han talte også med den RNZAF-officer, der ledede den New Zealandske regerings officielle undersøgelse. Officeren mente, at observationen
skyldtes ”usædvanlige atmosfæriske forhold”, og han udelukkede hypotesen om
en hemmelig militærmanøvre.
Bruce Maccabee besøgte videnskabsmændene i ”Department of Scientific
Industrial Research, DSIR” (Afdelingen for Videnskabelig Industriel Forskning), der udførte de egentlige undersøgelser. Han havde kameramanden
David Crockett med sig, og Maccabee opdagede, at DSIR kun havde talt med
piloten og en flyveleder… og de havde ikke en gang set filmen!!!
Dr. Maccabee viste dem en kopi af filmen, og de virkede interesserede. Han
besøgte dem igen, før han forlod New Zealand. De fortalte ham da om et eksperiment, der var blevet udført med et ORION-fly nogle dage efter filmoptagelsen.
Fra dette fly fra det New Zealandske Luftvåben var der blevet set adskillige
”massive” mål på radaren. Højderne var ikke kendt - kun retningerne og af31

standene. Da ORION-flyet blev dirigeret til de forskellige lokaliteter, hvor der
havde været radarmål, mødte man kun turbulens (lufthvirvler), når man nåede
frem. (Var det p.g.a. noget, der forsvandt pludseligt?). Denne ORION-flybesætning iagttog på intet tidspunkt noget.
Efter at have interviewet vidnerne kunne Maccabee fastslå, at UFO-filmen
ikke var et svindelnummer. De fleste af vidnerne kendte ikke hinanden før flyveturen, og radarer under myndighedernes regi var involveret i sagen.
Maccabee fik en fuldstændig båndoptagelse af alle samtaler i flyet under turen. På grund af risikoen for dårlig reklame og ”frygt” for RNZAF ville firmaet
Safe-Air, der ejede flyet, desværre ikke tillade Maccabee at gennemflyve ruten,
selvom vidnerne var villige til at gøre det.
Maccabee fløj fra New Zealand til Australien, hvor han var i en uge. Her interviewede han journalisten Quentin Fogarty. Maccabee vendte derefter tilbage til
USA og diskuterede sine resultater på Stanford University med en kreds af interesserede forskere, heriblandt Dr. Richard F. Haines (eksperimental psykolog),
Dr. Peter Sturrock (plasma-fysiker), Dr. James Harder (ingeniør), Neil Davis
(Elektronik-specialist), Brad Sparks, Stanton Friedman (atomfysiker), Dr. J. Allen
Hynek (astronom), Allen Hendry fra CUFOS (Center for UFO Studies), Dr. Gilbert Levin (biofysiker) og andre videnskabsmænd, for det meste regerings- og
industrifolk, der er eksperter angående radar og optik. Disse sidstnævnte videnskabsmænd har anmodet om at forblive anonyme p.g.a. deres ansættelsesforhold.
Ingen af disse videnskabsmænd kunne give en forklaring pa filmen.
Resultaterne af undersøgelserne og drøftelserne blev offentliggjort den 26.
marts 1979 ved en pressekonference i New York, arrangeret af den australske TV
-station ”Channel 0” med Dr. Maccabee, Dr. Hynek og Jack Acuff fra NICAP
som deltagere. Størstedelen af den 2 timer lange pressekonference bestod af Dr.
Maccabees redegørelse for begivenhedsforløbet og de nærmere omstændigheder
omkring filmoptagelsen. Nyhedsmedierne var uheldigvis - set med UFO-øjne den dag optaget af underskrivelsen af Mellemøst-fredsaftalen mellem Israel og
Ægypten. New York Times bragte dog en kort artikel om begivenheden.
Maccabees undersøgelser og analyser bygger på følgende kilder:
1) De 8 involverede vidners hukommelse.
2) En båndoptagelse af samtalerne mellem flyvelederne i Wellington og flyet.
3) En båndoptagelse optaget ombord i flyet med Fogartys kommentarer, medens
besætningen ser UFO'erne.
4) Dennis Grants hurtigt nedskrevne notater. Han var den eneste, der undervejs
nedskrev noget.
5) Og endelig er der selve filmen.
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Kapitel 5
Filmanalysen

Ved første blik synes en filmoptagelse af skiftevis skarpe og uskarpe lys på en
nattehimmel ikke at give ret mange brugbare oplysninger. Og så var kameraet
endvidere holdt i hånden, d.v.s. uden brug af stativ, og optagelsen havde fundet
sted ombord på et fly. Gennemsnitsseeren, der så TV-udsendelsen med disse film
i januar 1979, må helt sikkert have følt sig uimponeret af filmens mangel på detaljer og drama. Men i hænderne på en specialist i optik som dr. Bruce S. Maccabee kan en forbavsende mængde data, der yderligere understreger lyskildernes
anormale oprindelse, fremskaffes.

Lysintensiteten
Maccabee besluttede at beregne lyskildernes intensitet på den optagne film. Hans
mikrodensitometer-undersøgelser (en slags måling af lysstyrken) af de små fokuserede billeder viser, at disse er meget overbelyste. Sådanne overbelyste billeder
vanskeliggør arbejdet med at beregne filmbilledets belysning. Ironisk nok lå løsningen på dette problem i anvendelsen af de ellers ”mislykkede” billeder med de
løkkeformede og stribede aftegninger, forårsaget af kameramandens bevægelser
med kameraet. Ved at lyset fra aftegningen spredes over et større område på et
enkelt billede på filmstrimlen (med samme eksponeringstid), bliver aftegningen
mindre overbelyst, hvilket tillader en mere præcis lysmåling.
Enkeltbilledet med ” løkken”, der ses på fig. 12 blev taget under observationen af det radarbekræftede 1ys, som blev set i begyndelsen af Argosy-flyets
Nordtur. Der blev foretaget lysmålinger forskellige steder i den løkkeformede
lysstribe i forhold til den sorte baggrunds tæthed pa filmbilledet. Ved at benytte
klassiske formler for billeders intensitet og filmtæthed sammenlignet med eksponeringskurver offentliggjort af FUJI samt ved at tage hensyn til lyskildens mindsteafstand, angivet af flyets radar, beregnede Maccabee en nedre grænse for lysstyrken på 260.000 candelas. Dette er 10 gange lysstyrken fra en 10.000 watt glødetrådspære, den største i handelen. Hvis denne type pære fik lysstyrken koncentreret i en kegle på 700, ville den imidlertid nå de beregnede 260.000 candelas.
Fuldmånen lavt i horisonten kunne også sammenlignes med denne lysstyrke. Se
endvidere kapitel 9 for tekniske data.
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Størrelse
Ved at anvende kameralinsens brændvidde, den løkkeformede aftegnings bredde
og den korteste afstand til lyskilden, målt af radaren, udregnede Maccabee grænsen for lyskildens mindste-størrelse antager man, at det er et stationært objekt, og
løkken alene skyldes kamerabevægelser, er den horisontale del af løkkens vinkelbredde ca. 0,00065 radian, og 0,001 radian for den lodrette del. Dette passer til, at
et ikke-cirkulært objekt i en afstand på 18 km ville have en virkelig størrelse på
12 x 18 meter. Bemærk til slut, at denne bestemte lyskilde blev observeret i over
12 minutter, hvilket udelukker, at det var ”usædvanlige vejrforhold” som f.eks.
refleksioner, kuglelyn m.m.

Hvad afslører filmoptagelsen ellers?
Sydturen: På de ca. 80 meter film, der blev taget under flyveturen til Christchurch, er der optagelser af flyet på jorden i Blenheim, starten, optagelser af
cockpitets indre, usædvanlige lys ved Kaikouras kyst, lys fra byen Kaikoura og
selve landingen i Christchurch.
Der er ca. 230 enkeltbilleder, der viser et blåhvidt lys, der egentlig er elliptisk,
men som kan have et trekantet fremspring. Selv de kendte lyskilder som by- og
landingslysene er nyttige her, idet de hjælper med til at kalibrere filmen, kameraet
og flyets vinduer for lysfølsomhed, farve og forvrægning. F.eks. gennemtrængte
et blinkende rødt lys ovenpå Argosy-flyet det rødfølsomme lag i filmemulsionen
så meget, da David Crockett zoomede ind på det før starten fra BIenheim, at lyset
antager en kraftig gul farve på filmen. Dette var vigtigt til brug ved analyserne af
det rødt blinkende lys i slutningen af filmen.
Et andet eksempel: Landingslysene beholdt deres runde form ved optagelser
gennem flyvinduet. Eksperimenter med kameraet viste også, at de runde lys forblev runde, selv da brændpunktet blev ændret. Alligevel har et stort lys, der er
ude af fokus, set på Sydturen, et trekantet hjørne. Maccabee mener derfor,
at ”hjørnet” er karakteristisk for lysets form og ikke skyldes hverken linsen
eller flyvinduet.
Nordturen: Crockett optog omkring 45 meter film på den sidste del af turen, men
med en meget lavere hastighed - 10 billeder/sek. Dette medførte en længere eksponeringstid pr. billede, hvilket især kan ses af optagelserne af cockpitets indre.
På denne 45 meter lange filmoptagelse ses starten fra Christchurch, usædvanlige 1ys nær Christchurch og Cape Campbell samt landingen i Blenheim. Det
første lys, der blev filmet, var det, der resulterede i den lysende løkkeformede
aftegning, som er omtalt tidligere i dette kapitel. Et nyttigt indtryk af dette lys fik
man, da Crockett filmede objektet med fuld zoom (100 mm) og derefter gik tilbage til vidvinkel (16 mm), der samtidig viser lyset og et svagt lysende maleinstrument under vinduet i flyet.
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Fig. 10.
Fig. 11.
Fig. 12.
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Forstørrelse af filmoptagelse af
”Christchurch-UFO'et”.
Et udsnit af filmstrimlen med
”Christchurch-UFO'et”.
Mikrodensitometermåling af
filmbilledet med det løkkeformede lys.

På en optagelse af ”Christchurch-lyset” er kameraet tilsyneladende roligt, medens lyset som beskrevet tidligere bevæger sig mod højre i forhold til flyet. På
filmen starter den lysende aftegning med at være en tynd ellipse omgivet af en
rød1ig tåge med den bageste venstre del vippet op i en vinkel på 450. Fyrre sekunder senere havde aftegningen forandret form til en tyk ellipse uden den røde
tåge, ja endda til en trekantet form ind imellem. Maccabees målinger af disse små
billeder viser, at aftegningerne er så kraftige, at filmens farvekorn er blevet gennemtrængt, og de nøjagtige farver ikke kan bestemmes.
Så skiftede David Crockett til den defekte 240 mm linse og optog den filmsekvens, der har været vist i amerikansk TV. I denne sekvens ses den store (2 mm
på filmen), uskarpe aftegning ”skrumpe” ind til et lille (0,2 - 0,3 mm) kraftigt lys,
der senere får en størrelse på ca. 1 mm igen. Denne sidste aftegning er et spejlbillede af det første store billede, hvilket tilsyneladende støtter den antagelse, at
Crockett simpelthen i sin indstilling af linsen har passeret det korrekte fokuseringspunkt på ”uendeligt” ved ”15 fod-mærket”. Han er fortsat med at defokusere
igen uden at vide, at hans SUN-zoom-linse var defekt. Se 3 faser af disse optagelser på fig. 13.
På nogle af de skarpe optagelser af dette lys, antager lyset imidlertid en klokkeform, der tydeligt er mere lysende forneden end foroven. Se billedet på fig. 14.
Dette stemmer med en tidligere beskrivelse, som Crockett gav, da han anvendte sin 100 mm-linse. Selv når aftegningerne bliver til lysende striber på
grund af, at kameraet ryster under optagelserne, er den nederste del af striben
kraftigere lysende.

Brand hos David Crockett
Den originale film blev indtil den 20. august 1979 opbevaret i en brandsikker
boks i David Crocketts hjem. På denne dag brændte Crocketts hus ned til grunden. Han var selv ude at rejse, medens konen og børnene var hjemme. Både familien og filmen slap heldigvis uskadt fra branden. En heldig opbevaring har derfor
bevaret den originale film for eftertiden.

Elektromagnetiske forstyrrelser?
Mange opmærksomme TV-seere har gjort opmærksom på en interessant detalje
ved filmen. Som tidligere omtalt i dette kapitel, filmede David Crockett i flyets
cockpit bl.a. et lille lysende instrument. Dette instrument opførte sig lidt ejendommeligt, og nogle seere mente, at det måske var flyets kompas. Da der jo samtidig
var UFO-fænomener i området, kunne en usædvanlig opførsel af kompasset være
endnu et stærkt indicium for UFO-fænomenets reelle tilstedeværelse i området.
Da David Crockett senere på et møde i London blev spurgt om denne detalje,
kunne han afkræfte ”det løbske kompas”, idet han kunne fortælle, at der blot var
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tale om en brændstofmåler til en af flymotorerne. Dr. Richard F. Haines havde
også spurgt kaptajn Bill Startup herom. I et brev dateret 23. april 1979 meddelte
Startup dr. Haines:
”Deres brev refererer til Deres interesse for elektromagnetisme. Så vidt jeg
ved, var brændstofmåleren til motor nr. 1 det eneste instrument, der viste en sådan ændring. Det skete, da vi fløj mod lyskilden. Viseren svingede i højst 10 sekunder. Jeg tillagde det ikke nogen betydning; det var måske bare dens tur til at
flimre. Der blev ikke aflæst nogen tydelige kompas- eller RMI-afvigelser, og der
var heller ingen forstyrrelser i radiokommunikationen. På trods af de rapporterede radarobservationer med afstande helt ned på 2 - 4 km bag os, kan jeg roligt
sige, at jeg ikke kender til nogen væsentlige forstyrrelser.”
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Fig. 14. Lyset antager her en klokkeform, der
er lysende forneden.
Fig. 13. Den defekte ”Sun” zoom-linse forstørrede lyskilden op til en sløret aftegning. Ses her i tre faser.
Fig. 15. Planeten Venus filmet fra Clarenceflodens bred den 3. januar 1979.
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Kapitel 6
Forklaringerne

Der fremkom pa meget kort tid mange mulige og is~r umulige forklaringer pa
begivenhederne i december 1978. Lad os begynde med det New Zealandske Flyvevabens efterforskning.

RNZAF's rapport
Royal New Zealand Air Force (RNZAF) barslede den 25. januar 1979 med en
rapport, der foregiver at løse hele mysteriet. Pressen fik kun en 3-siders pressemeddelelse, da selve rapporten ikke er offentligt tilgængelig.
RNZAF's konklusion lyder som følger: ”De uidentificerede radar og visuelle mål, som fornyeligt er blevet rapporteret af fly og lufthavnsradarer ud for
Sydøens nordøstkyst, skyldes naturlige, men usædvanlige atmosfæriske fænomener.”
Men det bliver man jo ikke meget klogere af. Der har i UFO-kredse været
mange kritiske bemærkninger til pressemeddelelsen, der bl. a. nævner, at: ”Forud
for denne konklusion har undersøgelsesofficeren interviewet alle de vigtigste vidner…” Dette passer ganske enkelt ikke!! Rocky Wood, der er leder af Earth
Colonisation Research Association (ECRA) i New Zealand, spurgte den 26. januar 1979 David Crockett og Quentin Fogarty om netop denne passage i rapporten.
Crocket svarede: ”Vi er ikke blevet interviewet af Flyvevåbnet eller DSIR. Jeg
er ikke blevet spurgt om, hvilket kamera jeg anvendte, filmtypen eller andre formentlig væsentlige informationer.” Crockett har senere sammen med Dr. Maccabee talt med DSIR (Department of Scientific and Industrial Research).
I pressemeddelelsen hedder det endvidere: ”...det var betegnende, at da det
store lys blev filmet (i tidsrummet 02.18 - 02.32) af et TV-hold ombord i Argosyfragtflyet, rapporterede hverken Christchurch eller Wellington om sammenfaldende mål på deres radarskærme.”
Det skal fastslås, at radarkontrollen i Wellington ikke gjorde noget forsøg på
at opnå radarkontakt, idet man der troede, at både flyet og ”UFO'en” var uden for
radarens rækkevidde. Det vides ikke, om radarkontrollen i Christchurch gjorde
noget forsøg pa at opnå radarkontakt med flyet og/eller ”UFO'en”. Men presse-.
meddelelsen vildleder offentligheden ved ikke at fortælle, at flyets egen radar
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opfangede det filmede objekt.
Kaptajn Bill Startup har denne kommentar til flyvevåbnets undersøgelser:
”Der foregår et eller andet, og jeg tror, de skjuler det ... De har ikke forklaret det
sete bedre end nogen anden.” Han fortalte også, at mange af de i rapporten nævnte fænomener (bl.a. planeter) var ting, som piloterne allerede var opmærksomme
på. ”En masse specialister har forsøgt at få forholdene angående den nat til at
passe med tidligere kendte facts.”

Irelands rapport
Den mest detaljerede rapport uden for UFO-kredse er udarbejdet af dr. William
Ireland fra afdelingen Physics and Engineering Laboratory under Department of
Scientific and Industrial Research (DSIR). I den 30 sider lange rapport ”Unfamiliar Observations Of Light In The Night Sky”, der kom i december 1979,
behandler dr. Ireland ca. 27 uidentificerede lys og radarekkoer, observeret i perioden fra den 20. december 1978 til den 10. januar 1979. Ireland behandler således
både Randles og Powells observation den 20/21. december, filmholdets observation den 30/31. december samt andre mindre kendte UFO-observationer indtil den
10. januar.
Filmholdets observation analyseres grundigst, og vi vil i dette afsnit indskrænke omtalen til netop denne begivenhed. Det skal dog bemærkes, at forklaringerne
på 20. december-hændelsen går på mistolkninger af planeterne Venus og Jupiter,
samt at radarekkoerne skulle skyldes usædvanlige atmosfæriske forhold eller
ukendte årsager (!)
Ireland har sine oplysninger fra Bruce Maccabees ”What really happened in
New Zealand”, avisartikler (hovedsageligt fra Evening Post, Dominion og Wairarapa Times Age), Geophysical Observatory, New Zealand Meteorological Service, Marlborough Harbour Board, Ministry of Transport, Ministry of Agriculture
and Fisheries samt interviews med vidnerne: Cordy, Causer, Startup og Crockett.
En del af rapportens data er ifølge dr. Maccabee ukorrekte, idet de alene stammer fra avisartiklerne, og mange åbne spørgsmål kunne utvivlsomt være blevet
besvaret af vidner, hvis de var blevet spurgt! Men nu til Irelands forklaringer:

By-belysning
Ireland mener, at lysene fra byen Christchurch ikke kan udelukkes som årsag til
de lys, der blev observeret klokken 00.10, 00.12, 00.15 og 00.27. Ifølge Ireland
blev de uidentificerede lys observeret på disse tidspunkter i retning af Christchurch. - Dette stemmer imidlertid ikke overens med vidnernes udsagn. Lysene blev set i retning af Kaikoura og var meget kraftigere end bylysene fra Kaikoura. Lysene observeret klokken 00.27 lige før flyet nåede Kaikoura Øst var i en
retning ca. 500 til venstre for Christchurch. Desuden ”glemmer” Ireland at give
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en forklaring på 3 kraftige lys, der blev filmet af David Crockett i tidsrummet
00.17 - 00.27 (det nøjagtige tidspunkt kendes ikke). Maccabees beregninger viser,
at lysene fra byen Christchurch ville have været for svage til at forårsage de kraftige lys på filmen.

Fyrtårne
I tidsrummet 00.28 - 00.36 så man fra flyet adskillige mål i retning af Kaikoura,
samtidig med at radarkontrollen i Wellington opfangede målene. Ireland mener,
at flybesætningen observerede fyrtårnet på Point Kean på spidsen af Kaikoura
Halvøen. Dette fyrtårn blinker 2 gange hver 15. sekund.
Andenpiloten Robert Guard har fortalt, at han ikke kunne se bylysene fra
Kaikoura under observationen af lysene til højre for flyet. For at efterprøve Irelands hypotese om, at det var lys fra Point Kean, de skulle have set, iagttog Startup og Guard Point Kean på en senere flyvetur. De bekræftede, at de trods en meget omhyggelig iagttagelse af Kaikoura Halvøen, kun så to blink, som kunne tilskrives Point Kean-fyrtårnet. Denne iagttagelse blev gjort under ture nord- og
sydpå ad samme rute. Andenpiloten har kategorisk erklæret, at det ikke var lys fra
Point Kean, han så den 31. december 1978.
Ireland giver ingen forklaring på det mål, som radarkontrollen i Wellington
opfangede bagved flyet, efter at det havde passeret Kaikoura Øst.
Den næste interessante hændelse er ifølge Ireland det meget strålende lys, som
blev set klokken 02.51 ca. 37 km foran flyet, og som blev set på radaren i Wellington. Crockett filmede lyset, og Ireland mener, at det orange blinkende lys er
hovedlyset fra indsejlingen til havnen i Wellington. Dette lys blinker med et hvidt
lys en gang pr. sekund.
Maccabee beviser med en illustration i sine notater til Irelands rapport, at det
område, der oplyses af havnelyset i Wellington, slet ikke skærer flyveruten. Selvom man antager, at hovedlyset ved en fejltagelse lyste for langt mod vest, er det
for ”svagt” til at kunne producere det intense lys på filmen.
Ireland påpeger endvidere, at flyet omkring klokken 02.51 befandt sig i et
område, hvor der langs kysten findes mange fyrtårne, der kan have forårsaget
lysene, der blev set af flybesætningen. Det drejer sig om følgende fyrtårne: CapeCampbell, Brothers, Baring Head og Pencarrow.
Sidst men ikke mindst nævner Ireland, at planeten Jupiter klokken 02.51 kun
var 8o øst for flyets kurs og 27o over horisonten. Det er muligt, at filmholdet kunne misfortolke Jupiter og lysene fra fyrtårnene; men piloterne har fløjet denne
rute utallige gange, og desuden fungerede piloterne som en slags ”UFO-filter”.
De fortalte løbende filmholdet, hvad man så, og hvad der var kendte og ukendte
lys.
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Blæksprutte-fiskerbåde
Perioden med de mange UFO-observationer i New Zealand faldt sammen med
tilstedeværelsen af en stor fiskerflåde, der fiskede efter blæksprutter. Under dette
fiskeri anvendes meget kraftige projektører. Lysene sidder i en række langs rælingen ca. 2 meter over dækket. Hver båd har ca. 50 pærer på hver 3 eller 4 kilowatt
svarende til 300.000 - 400.000 candelas.
Hovedfladen pa omkring 30 både fiskede ved Mernoo Bank 44 oS, 176oØ om
morgenen den 31. december. Mindst 20 både var denne nat undervejs mellem
fiskepladserne, og adskillige både fiskede ud for Karamea, Farewell Spit og i
Tasman Bay. Se kortet med de indtegnede fiskerbåde i Fig. 16. Lyset fra nogle af
disse både ses på et foto taget fra en meteorologisk satellit klokken 00.30 (NZDT)
den 31. december. Hovedflåden blev set fra Argosy-flyet i en afstand af 220 km.
Ifølge Ireland skal fiskerbådene meddele deres positioner til Ministeriet for
Landbrug og Fiskeri; men Maccabee har af ministeriet fået oplyst, at autoriserede
både kan fiske lovligt bl.a. i Pegasus Bay (havet nordøst for Christchurch) uden at
opgive deres position, så længe de bliver uden for 12 mile-grænsen.
Kort efter starten fra Christchurch observerede og filmede man i tidsrummet
02.18 - 02.32 et kraftigt lys. Ireland har beregnet dette lys til a) at befinde sig under 1,5 km's højde (og kan derfor være på havoverfladen) og b) at være stationært. Ireland konkluderer derfor, at det observerede lys stammer fra en fiskerbåd,
der fiskede i pegasus Bay. Ifølge listerne over fiskerbådenes positioner, var der
ingen fiskerbåd, hvor ”UFO'en” blev set; men Ireland mener, at der alligevel godt
kan have været en. Det afgørende er imidlertid ikke, om der var en båd der eller
ej. Som det fremgår af fig. 17 med tilhørende tekst, var det ukendte mål ikke stationært, og en fiskerbåd ville ikke kunne sejle så hurtigt. Startup så klokken ca.
02.32 et lys, der dukkede op foran flyet for derefter at bevæge sig nedad og under
flyet. Ireland mener, at dette lys var Jupiter(?). Endelig skulle det kraftige lys,
som piloterne så klokken 02.55 bagved Woodburne, stamme fra 2 fiskerbåde, der
fiskede i Tasman Bay 155 km fra flyet.

Ireland konkluderer:
”Af de ca. 27 tilstrækkeligt veldokumenterede observationer af nattelys, der er
undersøgt i denne rapport, er der ikke en eneste observation, der ikke kan forklares. De foreslåede lyskilder var tilstede på observationstidspunkterne og må ignoreres af vidnerne, såfremt observationerne skal forblive uidentificerede.
Under det meget omtalte ’møde’ (UFO-filmen) ser der ikke ud til at være
hændt noget unaturligt, bortset fra vidnernes indtryk af begivenheden. Det er
næsten sikkert, at dette UFO var en blæksprutte-fiskerbåd med et kraftigt lys.
Initialerne UFO burde derfor henvise til Uvante Observationer i stedet for Uidentificerede Flyvende Objekter.”
Bemærk, at Ireland skriver ”næsten sikkert”. Er han l00% sikker på at objektet
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Fig. 16
43

var en fiskerbåd? 99% sikker? 90%?
Irelands forklaringer virker ikke særligt overbevisende. Han påpeger i rapportens indledning, at føhnvinde og anticykloner ved de østlige kyster ved Canterbury
og Wairarapa ofte er årsag til, at radarsignalerne udbredes unormalt: men det er
bemærkelsesværdigt, at han ”glemmer” at forklare de mange radarbekræftelser på
de visuelle observationer.
Kort efter rapportens offentliggørelse blev Crockett og Startup interviewet af
Wellington-avisen ”Dominion” (4. december 1979). Crockett sagde: ”Jeg er overhovedet ikke enig med rapporten. Jeg tror, man skal have oplevet og set det for at
forstå, at vi ikke kiggede på et almindeligt lys. Objektet fløj over os, under os og
rundt om os, da vi fløj i 14.000 fods højde. Lyset var alt for kraftigt til at komme fra
en blæsprutte-fiskerbåd. Det var så kraftigt, at nogle filmbilleder er overbelyste.”
Crockett mente også, at en anden ting var vigtig - UFO'en eller UFO'erne fulgte
flyet adskillige mil. ”Det burde være indlysende for enhver, at flyvemaskiner kan
flyve hurtigere end fiskerbåde kan sejle.”
Bill Startup kommenterede rapporten således: "Jeg er slet ikke enig. Fiskerbåde
fisker ikke i dette bestemte område - vi har set disse både gennem mange år, og vi
kender mønstrene.”
* * * * *

Øvrige forklaringer
Når man i det følgende læser de øvrige forklaringer pa UFO'erne over New Zealand, kan det virke alarmerende, at tilsyneladende kompetente astronomer og andre
eksperter kan udtale sig så ukvalificeret. Men her må vi tage i betragtning, at fagkundskaben ofte bliver bedt om en kommentar umiddelbart efter begivenhederne, uden at man kender de nærmere detaljer. For at dæmpe gemytterne lidt ned,
giver man så nogle plausible standardforklaringer som Venus, Jupiter, meteorer
m.m.. Disse ”eksperters” dilemma består bl.a. i, at hvis de tier, udlægges det straks
som tegn på, at de skjuler noget eller ikke evner at forklare fænomenet. Og hvis de
udtaler sig, og forklaringerne ved nærmere efterprøvelse viser sig at være grebet ud
af den blå luft, vokser offentlighedens mistillid til deres ekspertise. Men lad forklaringerne tale for sig selv…

De visuelle iagttagelser
1) Jupiter (og Saturn) - Robert Lanigan-O'Keeffe, ansat ved Mount Stromlo Observatoriet, foreslog over for pressen, at det var Jupiter. Især efter en undersøgelse
af en video-optagelse af det klare ”Christchurch”-lys. Denne optagelse syntes at
vise, at lyset var omgivet af 4 måner. Disse ”måner” ses dog ikke på den origina44

Fig. 17 Illustrationen viser flyets kurs lige efter starten på Nordturen, placeringen af radarmålene og de rapporterede observationsretninger.
Flyradaren opfangede første gang (ved A) objektet 300 til højre for flyet i 5,6
kilometers afstand, og sidste gang (ved B) 600 til højre i 21,3 kilometers afstand.
C er observationsretningen klokken 02.27. Observationsretningerne D, E, F, G
og H er udregnet på grundlag af vidneudsagn fra dem, som kiggede til højre for
flyet, samt ud fra det faktum, at kameramanden var i stand til at filme i ca. 84
sekunder efter, at han havde skiftet linse pa kameraet.
Observationsretningerne I og J er henholdsvis den første og sidste retning til
lyset, set af kaptajn Startup under drejningen til venstre. Til sammenligning
viser pilen TJ retningen til planeten Jupiter. Hvis radarobservationerne ”kunne
smides væk” som værende ”unormale”, og kun de visuelle observationer accepteredes, kunne Irelands hypotetiske båd være placeret ved (S) . Dette ville passe
nogenlunde med observationsretningerne A, B, C, D, E, F og G, men ikke H, I
og J. I øvrigt ville en fiskerbåd ved (S) vedvarende blive opfanget af flyets radar, medens flyet flyver ad den sydvestlige kurs.
le filmoptagelse, der blev undersøgt af Maccabee.
2) Venus - er UFO-skeptikeren Philip Klass' ”foreløbige konklusion” med filmen
som eneste grundlag. Den britiske UFO-journalist Norman Oliver og lederen af
New Zealands Mount John Observatorium, David Mabin, er enig med ham.
Dette er et ”bedre valg”, eftersom retningen og højden støtter ”nordtursUFO'erne” bedre (men ikke ”sydturs-UFO'erne”... de befandt sig i vestlig retning), men der er stadig et fældende faktum: Venus stod ikke op før klokken
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03.04, lokal sommertid, selv i flyets højde. Bemærk iøvrigt, at andenpiloten
udpegede Venus for resten af de ombordværende mod flyveturens afslutning.
Astronomen dr. Frank Bateson og meteorologen dr. Don Thompson mener, at
objekterne kan have været Venus, som blev set via spejlinger. Thompson siger,
at de atmosfæriske betingelser for spejlinger var perfekte på det tidspunkt, da
UFO'erne blev filmet. Han mener desuden, at ændringer i luftens fugtighed kan
have været årsag til, at fænomenerne blev set på radar.
3) Fly - lige fra ”ikke-planmæssige fly” foreslået af den britiske amatørastronom patrick Moore, ”et tophemmeligt fjernstyret amerikansk militærfly” foreslået af en tidligere efterretnings specialist fra Royal Air Force til ”helikoptere,
der opererer illegalt om natten”. Radarkontrollen i både Wellington og Christchurch og RNZAF bekræfter, at der civile eller militære fly var i nærheden af
Argosy-flyet.
4) Meteorer - som ikke er brændt op i atmosfæren, er utroligt nok foreslået af
den britiske radioastronom Sir Bernard Lowell (i dagbladet ”Courier Mail”,
Brisbane, den 3. januar 1979). Siden hvornår er meteorer begyndt at stå stille
foran et kamera i adskillige minutter?
Ifølge ”Daily Mails” New York-korrespondent Nigel Nelson skal astronomen, dr. J. Allen Hynek, have angrebet Sir Bernard Lowell temmelig kraftigt og
sagt, at Lowells ”meteorforklaring er en af de dummeste forklaringer”, han har
hørt. ”Det er fuldstændigt usandsynligt… Det er videnskabelig uansvarlighed...
Han skulle undersøge dataene, før han stiller sig an, som om han var ufejlbarlig.”
Endog prof. Ronald Brown fra Monash University i Melbourne støtter Lowells teori i den australske presse. Adrian Berry, der er videnskabelig korrespondent for ”Daily Telegraph”, mente, at besætningen simpelthen ikke kunne
vurdere ”meteoritternes” hastighed… Det samme gælder åbenbart så også for
radaren og filmkameraet!
5) Mutton-fugle - New Zealand-ornitologen J. Harrows foreslår, at UFO'erne
var ”Mutton-fugle (en skråpe-art i det sydlige Stillehav), der fløj ind mod land
for at parre sig, og som reflektere de lysene fra en japansk fiskerflåde i området.” Hvis dette skulle være tilfældet, måtte det have været en mægtig dag for
ornitolog-studerende. Så ville det vist have våret første gang, man har observeret overlyds-mutton-fugle, der af ukendte årsager havde meget travlt med at
komme i gang med arbejdet. Sådanne fugle har utvivlsomt været udstyret med
asbestfjer.
6) Bobler af forurening - der kommer op fra havet. Til 3.060 meters højde? Og
på størrelse med et fly?
7) Kuglelyn - (også ”plasma”, ”naturfænomener”, ”meteorologiske fænome46

ner”) - således sagde Duncan Lunan, britisk rumfarts- og astronomi-skribent, og
den norske rumfartsekspert Erik Tandberg.
Kuglelyn forekommer sædvanligvis i forbindelse med tordenvejr. Tre timer
med begivenheder, hvoraf nogle varer adskillige minutter samt lysenes intense
udstråling gør denne hypotese usandsynlig.
8) Balloner med lys - lysintensiteten er for stærk, hastigheden er for stor, og
der er ingen officiel bekræftelse fra vejrstationer m.v.
9) Svindel - Englands kongelige astronom Sir Martin Ryle anser det hele for at
være et svindelnummer.
Det forekommer tvivlsomt, om piloterne ville medvirke til og dække over et
svindelnummer. En eventuel afsløring kunne få ubehagelige konsekvenser for
dem. Piloterne kan formentlig heller ikke have noget økonomisk udbytte af en
sådan historie, da det er TV-stationen ”Channel 0”, der har ophavsretten til
filmoptagelsen. Og i givet fald skulle svindelen også være aftalt med flyvelederne i to lufthavne.

Radarobservationerne
1) Defekt udstyr? MTI-radaren i Wellington skulle kun vise mål i bevægelse .
Nogle af de uregelmæssige mål blev faktisk set i bevægelse på radaren så hurtige som 111 km/t eller mere, hvorimod andre mål ikke efterlod sig spor på radarskærmen, hvilket antyder, at de var stationære. Ifølge dr. Maccabee kunne et
stationært objekt sætte MTI-filteret ud af funktion, hvis målets overflade vibrerer, eller hvis det bevæger sig frem og tilbage. En ændring af det tilbagevendende signals fase eller frekvens kunne også udføres af en plasma.
Bryan Chalmers berettede, at de uregelmæssige mål kun forekom under
MTI-bearbejdniningen. Da der blev lukket for den, forsvandt målene.
2) Dielektriske afbrydelser? forårsaget af Clear Air Turbulence (CAT) (lufthvirvler). Ifølge flybesætningen var luften helt rolig, og man kunne anvende
den automatiske højdekontrol. Denne forklaring kan helt udelukkes.
3) Brydning af radarsignalerne i atmosfæren, så radaren opfanger objekter
på jord- og havoverfladen såsom skibe.
Det er rigtigt, at flyvelederen i Wellington ikke havde en radar til højdebestemmelse, men på grund af de undersøgelser han foretog, var der intet der tydede på en unormal brydning af radarsignalerne. Det stemmer også overens
med målingerne fra vejrballonen, opsendt den 30. december kl. 23. Kun i 3.400
meters højde var der et lille område, som kunne forårsage en svag ”bøjning” af
radarsignalerne.
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Tænk på hændelsen, hvor flyet tilsyneladende blev fulgt af et radarekko i ikke
mindre end 36 sekunder. Hvis en unormal udbredelse af radarsignalerne skulle
have forårsaget dette, skulle den have haft nøjagtig samme ”flyveretning” som
flyet. Den skulle ydermere have haft den samme ”flyvehastighed” i 36 sekunder
(3 sweeps). Et fly kunne have gjort dette. Men der var intet fly. Hverken en fiskerbåd eller en bølge på havoverfladen kan have fløjet med flyets hastighed og
forårsaget dette radarekko, og det er helt sikkert, at ingen ”naturlig” radarrefleks
kan følge flyet i så lang tid.
4) Radarsignalerne ramte Argosy-flyet, reflekterede på et stationært mål
(f.eks. et skib) og dannede et ekstra radarmål på skærmen. Flyet fløj i over
3,7 kilometers højde, så den ekstra strækning, et dobbeltreflekterende radarsignal
ville tilbagelægge, ville uvægerligt vise sig på radarskærmen. Denne mulighed
kan altså også helt udelukkes.
Efter meget grundige undersøgelser af alle relevante data, og efter at alle kritikere
har været hørt, når dr. Bruce S. Maccabee frem til nedenstående liste over observationer, der stadig er uopklarede!

UFO'er
21. december 1978:
* observationer fra Woodburne fra omkring midnat og frem til klokken et (og
tilsyneladende samtidige visuelle observationer og mal på radaren i Wellington).
* observationer af lys tilsyneladende lige over jorden nær Clarence-flodens
munding. Observationerne gjort fra det første Argosyfly til Christchurch, ført
af kaptajn Randle.
* observation af et meget hurtigt radarmål, samtidig med at et blinkende lys fløj
ind foran det andet Argosy-fly, ført af kaptajn Powell.
31. december 1978:
* observationer af usædvanlige lys over Kaikoura. De varierede i lysstyrke og
så ud til at udsende lysstråler skråt nedad.
* blå-hvide lys, (eller det samme lys, der dukker op 3 gange), der blev filmet,
medens flyet fløj sydpå forbi Kaikoura-kysten.
* det meget store radarekko af flyet på radaren i Wellington, som omgående fik
radaroperatøren til at rapportere et flyvende objekt, der ”fløj i formation med
flyet.”
48

* observation af et lille lys med et grønligt skær, der i kort tid tilsyneladende
fløj langs flyets højre side, og en samtidig radarmelding pa et mal til højre for
flyet.
* radar- og visuelle mål, der så ud til at følge flyet, da det lagde an til landing i
Christchurch.
* et stort og stærkt lysende objekt, der fulgte flyet under og lige efter, at der
blev opfanget mål på vejrradaren, da flyet fløj mod nordøst bort fra Christchurch.
* et hurtigt flyvende, kraftigt lys, der blev set af kaptajnen over flyet, hvorefter
det ”falder ned” til venstre for flyet og måske endda flyver under flyet.
* et blinkende lys, der med stor hastighed ”rullede og drejede” og ”faldt ned”,
samtidig med, at der var et "”stort” radarekko på radaren i Wellington.
* * et periodisk blinkende lys, der varierede fra blændende hvid-gul til svag rød
og orange, og som blev filmet. Det er muligvis det samme lys, der refereres til
ovenfor.
* to orange lys, der dukkede op over landområdet, og som kan have bevæget sig
nordpå fra Woodburne mod Picton.
Alle disse observationer er af dr. Bruce S. Maccabee klassificeret som Uidentificerede Flyvende Objekter.
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Kapitel 7
Andre observationer

Clarence River UFO-filmen
UFO-observationerne den 21. og 31. december 1978 fik en enorm presseomtale,
hvilket naturligvis fik folk til at kigge mere opmærksomt på nattehimlen. Også i
dette tilfælde oplevede man, at der kom en forøget strøm af meldinger om UFO'er. Der kom også flere film til.
Den 3. januar 1979 - altså kort efter offentliggørelsen af den originale UFOfilm - kunne ABC-TV's David Hartman i showet ”Good Morning America” fortælle om en ny UFO-film fra New Zealand. Frem på TV-skærmen tonede så journalist Terry Olsen og fysikeren Michael Collins fra New Zealand samt dr. J. Allen Hynek fra Center For UFO-Studies, USA.
Journalist Terry Olsen fortalte, at han sammen med en kameramand, Frank
Kazukaitis og lydmanden Lloyd McFadden fra New Zealands TV-1 havde filmet
en UFO fra Clarence-flodens bred med et 16 mm filmkamera, et almindeligt objektiv og en 600 mm telelinse. Lydmanden, der havde ”vagt”, medens kameramanden tog sig en lur, observerede en ”rødlig gløden”, det steg op fra havet. Efter
at være blevet vækket, filmede kameramanden lyset, da det langsomt steg op.
Lyset havde en hvid-gul farve og lyste på vandet. Lyset så ud til at være tre gange
så stort som en almindelig stjerne. Lyset kom til syne klokken 03.15 og blev set i
3½ time, før det forsvandt på den lyse morgenhimmel. Lysets opadstigende bevægelse kunne ikke ses med det blotte øje, men kunne tydeligt ses gennem 600 mmlinsen.
Terry Olsen blev af dr. Hynek spurgt, om han kunne se planeten Venus på
himlen samtidig med den påståede UFO. Hertil svarede han, at han ikke ville
kunne kende Venus, hvis han så den. Hynek spurgte også, hvorledes lyset bevægede sig, set gennem 600mm-linsen. Her til blev der svaret, at lyset bevægede sig
opad og mod venstre. Dette svarer nøjagtigt til Venus' banebevægelse på Sydhimlen. Kameramanden havde aldrig før prøvet at anvende denne 600 mm-linse, og
det er svært at afgøre, om det filmede lys er i fokus eller ej. Se i øvrigt et enkeltbillede fra denne film i fig. 15.
Denne film er også blevet underkastet visse undersøgelser, der viser, at der er
tale om en (delvis mislykket) optagelse af planeten Venus.
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Man fristes til at tro, at New Zealands TV-1 har sagt til sig selv: ”Hvis
’Channel 0’ kan filme en UFO i første forsøg, sa kan vi også!!”
Der fremkom også andre fotooptagelser fra New Zealand fra denne periode,
men disse optagelser har vist sig at vise normale lyskilder, der intet har at gøre
med UFO-iagttagelserne den 21. og 31. december 1978.

McDonald-UFO'et
Men ikke alle observationer i området var mistolkninger af kendte himmellegemer eller svindel. På et møde i Kensington i London den 23. juni 1979 holdt
Rocky Wood fra ECRA i New Zealand et foredrag om 21. december og 31. december hændelserne. Her fortalte han også om en interessant begivenhed, som
ikke kan være inspireret af de to andre hændelser, da den allerede fandt sted den
17. december 1978.
Hændelsen blev offentliggjort dagen før 21. december-observationen i
”Marlborough Express”. Der var 13 vidner, deriblandt Frank Mc Donald og hans
kone Peggy. Frank McDonald gav NUSC (New Zealand UFO Study Centre) en 7
siders rapport med 9 tegninger og andre væsentlige informationer. NUSC har
undersøgt sagen i godt 2 måneder, og den foreløbige konklusion er, at der er tale
om et uidentificeret flyvende objekt. Hændelsen beskrives sammenfattet således:
Søndag den 17. december 1978 kl. 12.50 gjorde Peggy McDonald sin mand
opmærksom på et mærkeligt lys, der svævede lige over det største højdedrag,
hvor Cook-stræde-færgen sejler ind til Picton. Lyset så ud til at følge højdedragets konturer. Så svævede det i 1 minut, fløj nordpå tæt ved halvøens spids og
svævede igen, før det med en slags bølgebevægelse fløj mod Waikawa Bay. Det
tog lyset 9 minutter at forsvinde bagved bakkerne mellem Waikawa Bay og Watamonga Bay, hvorefter det satte hastigheden kolossalt op. Da det befandt sig
over Kaikawa Bay, så det ud til at være under og foran det højeste fremspring i
landskabet i bugtens fjerneste side. Det svævede i to minutter, medens det krydsede bugten. Dets udstråling - der på et tidspunkt var kraftigere end en stor stjernes
- svandt ind til et lys på størrelse Med et knappenålshoved, hvorefter det blussede
op igen til den oprindelige størrelse, før det forsvandt.
McDonald ringede til RNZAF's flyvebase i Woodburne og fik at vide, at det
måske kunne være et faldskærmsblus. Med de flyveegenskaber, der her lægges
for dagen, kan den forklaring godt være lidt af en kamel at sluge.
En politibetjent i Picton har på samme tidspunkt set et kraftigt lys. NUSC forsker videre i denne sag og prøver at få beretninger ind fra nogle af de øvrige vidner.
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UFO på radar
Der er også tidligere gjort radar-visuelle iagttagelser af UFO-fænomener i New
Zealand:
Om morgenen den 7. juni 1968 blev et UFO fulgt adskillige hundrede miles
på radar af radaroperatører ved Department of Civil Aviation. Objektet blev først
set af to medlemmer af Tauranga Flyveklub, sydøst for lufthavnen. De beskrev
det som værende ”langt, hvidt og med en form som en cigar”. Radaroperatøren i
Auckland fortalte personalet ved Civil Aviation i Rotorua om objektet, og herfra
kontaktede flyvelederen i Tauranga lufthavn kl. 05.25. Begge lufthavne oplyste,
at der intet fly befandt sig i det område, hvor radar-ekkoet kunne ses på skærmen.
Den interesserede læser kan i ”UFO's over The Southern Hemisphere” af Michael Hervey finde mange UFO-beretninger fra denne verdensdel.
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Kapitel 8
Presseomtalen

De New Zealandske ”nytårs-UFO'er” fik en ganske pæn pressedækning i Danmark. Alle danske aviser omtalte observationerne, og ved at sammenholde avisudklippene ser man tydeligt, at der i store træk er anvendt samme kilde.
Hændelsesforløbet for henholdsvis den originale UFO-optagelse og Venusfilmen fra Clarence River er blandet godt sammen, hvilket også gælder de billeder, der anvendes til at illustrere artiklerne med. Men selv i aviserne i Australien
og New Zealand herskede der stor forvirring. Dette er vel heller ikke så underligt,
antallet af hændelser taget i betragtning.
I nogle aviser fik historien endog lidt ekstra kolorit - de utydelige lys på filmen blev til tallerkenformede objekter med kuppel på oversiden eller til ægformede objekter!
Danmarks Radio kunne i radioavisen den 2. januar 1979, kl. 19.00 bringe en
rapport fra Claus Toksvig, der havde set filmen på engelsk TV:
”Speaker: Et australsk TV-hold har filmet en gruppe uidentificerede flyvende
genstande over New Zealand. De forfulgte ifølge TV-folkene deres flyvemaskine
i mindst 25 minutter. Men også fra andre øjenvidner indløber der nu rapporter om
UFO'er over New Zealand og Australien.
Britisk fjernsyn har bragt udsnit af det australske TV-holds 20 minutter lange
TV-optagelse af UFO'erne, og vores korrespondent i London fulgte med i de tre
minutters transmission.”
Claus Toksvig: ”Det, der slog mig personligt, var ikke billedernes kvalitet,
selv om de i sig selv var usædvanlige. Men det er mig bekendt ikke ofte sket, at
menneskelige og filmiske iagttagelser er blevet bekræftet af radarekkoer. Der er
tale om en serie observationer. Selv om videnskabsmænd i dag siger, at luftkaptajner ikke er særligt trænede i astronomi, så er både kaptajner og flyveledere
specielt trænede i at observere.
Indtil andet er bevist, har der i New Zealands luftrum i perioden fra 21. december gentagne gange været fysiske genstande, hvis identitet er ukendt.
Det New Zealandske Luftvåben tager sagen alvorligt nok til at holde 2 fly i
beredskab. Ikke i forsvars-, men i iagttagelsesøjemed.
Britiske astronomer siger som med en mund, at det er hysteri. Hvorfor i al
verden skulle besøgende fra en anden klode beskæftige sig med at genere luftkap53

tajner: Det ligger ligesom i luften, at de gerne ville tilføje - og så over New Zealand!!
De billeder, jeg så i fjernsynet, viste to slags fænomener: en kugle, der lignede
billeder af planeten Jupiter, men som bevægede sig anderledes hurtigt, og en hel
serie lysende genstande af form som bajerske pølser bøjet i neonrør, som sprang
rundt med en forbløffende fart og tilsyneladende uden formål.
Astronomer siger, at der må være tale om meteoritter, rummets affald, der
brænder op i Jordens atmosfære. Det er muligt, men de første filmbilleder af en
meteoritstorm er sandelig heller ikke nogen kedelig oplevelse. CLAUS TOKSVIG,
LONDON. --- ”
Berlingske Tidende bragte den 4. januar 1979 i lighed med mange andre dagblade en omtale af begivenhederne samt et udsnit af de mange ”forklaringer” der på
daværende tidspunkt ”var på markedet”. Man bragte også et billede fra New Zealand-UFO-filmen sammen med et billede af planeten Venus. I den tilhørende billedtekst stod der, at ”sådan ses planeten Venus netop nu fra Mount John Observatoriet i New Zealand”. Det ville skam have været en virkelig sensation, hvis
dette havde været korrekt. Venus-billedet viste tydelige skyformationer; men set
og fotograferet fra et hvilket som helst observatorium på Jorden kan Venus under
ingen omstændigheder ses som mere end en lysende skive uden nogen form for
tydelige detaljer. Det anvendte billede (godt nok af Venus) er da også taget fra
den amerikanske rumsonde Mariner 10 i en afstand af kun 700.000 fra Venus.
Samme aften var man i TV-avisen også inde pa Venus-forklaringen og gentog
den samme billedsammenligning. Dog anførte man her, at billedet stammede fra
Mariner 10.
Studievært Georg Metz: ”Nu er begrebet UFO'er igen blevet aktuelt. Det er
de mystiske fænomener, der af og til bliver set på himlen. Forleden blev der filmet
sådan nogle fænomener ved New Zealand.”
Bent Henius: ”UFO betyder uidentificeret flyvende objekt, det vil sige en
flyvende genstand, man ikke ved, hvad er. Det er aldrig nogen sinde bevist, at
disse genstande stammer fra andre kloder, selv om astronomerne i dag ikke tvivler på, at der må våre liv mange steder i universet.
Der er heller ikke meget, der tyder på, at denne genstand, filmet ved New Zealand, er et rumfartøj fra en anden klode. Man har gættet på, at der kunne være
tale om refleksioner af lys fra en japansk fiskerflåde, hvis det hele da ikke er en
nytårsspøg.
Men optagelser indeholder også dette billede, som skulle være en UFO. Her
mener videnskaben dog, at det drejer sig om planeten Venus. Den er meget ofte
blevet forvekslet med UFO'er, og den ser i virkeligheden sådan ud, fotograferet af
den amerikanske rumsonde Mariner 10.”
Georg Metz: ”Der er på radarskærme i området blevet iagttaget ukendte
genstande, men et fly fra New Zealands Luftvåben, som blev sendt op på en døgnlang undersøgelse, rapporterede intet unormalt.”
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Kapitel 9
Tekniske data
Tekniske data for Sydturen:
Tid:

Kl. 23.46 den 30. december til kl. 01.01 den 31. december
1978.

Vejret:

Det var et udmærket flyvevejr, uden mærkbare afvigelser fra
en normal temperaturændring fra jordoverfladen og til 4.270
meters højde (14.000 fod). Der var et lavt skydække over Wellington med en sigtbarhed på ca. 60 km ud over havet. Vinden
i flyvehøjden (4.270 m) kom fra vest med en max. hastighed
på 19 - 28 km/t. De atmosfæriske forhold var tilstrækkeligt
rolige til, at autopiloten og den automatiske højdekontrol (som
er trykfølsom) kunne anvendes. Radaren i Wellington viste
ingen mærkbare inversionseffekter.

Vidner i flyet:

5 (pilot, andenpilot, journalist, kameramand, lydmand).

Flyets hastighed

da det steg: 287 - 333 km/t.

Flyvehøjde:

4.270 m

Flytype:

4-motores propeldreven transportmaskine, 2 mands besætning
(Argosy, SAE).

Filmkamera:

Bolex H 16, EBM Electric 16 mm refleksfilm kamera. Det
kørte med 24 billeder/sek. på Sydturen, og en Kern varioswitar zoom-linse, 16-100 mm ved f./1.9. Roterende lukker
foran film planet med 160o åbning.

Filmtype:

Fujicolor type 8425, 16 mm, ASA 400 farve omvendefilm.
Normal fremkaldelse.
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Anvendt radarudstyr:
Radaren i Wellington:
Type

Marconi 264,50 cm (587 MHz), 500 kilowatt.

MTI-indstilling:
(Moving Target
Indicator)

Radarmål med radialhastigheder større end 28 km/t bliver
opfanget under MTI-indstillingen. Observationer af kendte
radarmål med og uden brug af MTI-indstilling viser, at
MTI'en forbedrer systemets følsomhed. Kraftige mål opfanget under MTI-indstillingen, vil - ved ”normal indstilling” - være svage eller mangle helt.

Impulsgentagelseshastighed:

Automatisk varieret mellem 6 frekvenser på gennemsnitlig
500/sek.

Impulsvarighed:

2,7 mikrosekund.

Rotationshastighed:

12 sek./omløb (sweep).

Azimuth (horisontal) 2,1o ± 0,2o
stråle-bredde:
Antenneforstærning:

30 dB over en dipol.

Polarisation:

Horisontal.

Absolutte afstandnøjagtighed:

1% af fuld skalaindstilling.

Relative afstandsnøj- (sat af radarekkoets størrelse pa skærmen) ca. 1.852 m på
maksimum rækkevidde.
agtighed:
Maksimum rækkevidde:

278 km i 3.048 meters højde.

Antennehøjde:

ca. 520 m over havets overflade.

o
Opadrettet hældning ca. 4 (ingen højdeopløsning - overflademål opfanges ind
til 56 - 93 kilometers afstand).
på centret af den
sendte sløjfe:
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Skærm:

PPI-scope (radarskærm) med en diameter på 31 cm, inddelt i cirkler for hver 18,52 km ud til 278 km (150 sømil).

Antal vidner:

2 (flyveleder og tekniker).

Radaren i Christchurch:
Type:

Marconi 264, 50 cm, 50 kW.

MTI-indstilling:

Som Wellington-radarens, men knap sa fintmærkende.

Maksimum rækkevidde:

185 km i 3.048 meters højde.

Antennehøjde:

37 m over havets overflade.

Opadrettet hældning ”Usynlighedskegle” udgående fra antennen og stigende
på den sendte sløjfe: med 100 fod/sømil (16½ m/km). Radarmål kan ikke registreres neden under denne kegle under normale atmosfæriske forhold.
Antal vidner:

1

Tekniske data for Nordturen:
Tid:

Kl. 02.16 til kl. 03.15 den 31. december 1978.

Vejret:

Det var udærket flyvevejr. I flyvehøjden 3.962 m var der
sydvestlige vinde med en hastighed på 19 - 28 km/t. Der
var et lavt skydække over Christchurch fra 366 m til 914
m, spredt med lave skyer over havet og en mulig skybanke
74 km øst for Sydøen. Så snart flyet var kommet op gennem skyerne, var sigtbarheden uendelig.
I Blenheim var vejrforholdene følgende: nordvestlige vinde med en hastighed på 19 - 28 km/t. Sigtbarheden var 60
km, med 1/8 skydække i 1.200 meters højde. Temperaturen
var 15o C. Besætningen kunne anvende den automatiske
højdekontrol, da den endelige flyvehøjde var nået.
5 (pilot, andenpilot, kameramand, Australien-journalist,
Christchurch-journalist).

Antal vidner i flyet:
Flyvehøjde:

3.962 m (13.000 fod).
57

Filmkamera og filtype:

Samme som på Sydturen, men der blev optaget med 10
billeder/sek. Der blev tillige anvendt en SUN Macro-zoom,
80-240 mm linse ved f./4.
Denne linse viste sig at være ukorrekt justeret. Ved fuld
zoom var objekter langt borte faktisk i fokus allerede ved
l5-fod mærket på objektivet.
Dette betyder, at fjerne objekter (som lysene) var ude af
fokus, nar linsen var indstillet på uendeligt. Dette kan forklare, hvorfor en del af filmen viser en stor uklar afbildning, der trækker sig sammen til en mere lysende og meget
mindre form, som derefter igen bliver til en stor, uklar,
defokuseret form. Denne aftegning er ledsaget af et tydeligt spejlbillede af den defokusere aftegning.

Radar i Wellington:

Samme som for Sydturen.
1

Radar i Christchurch:

Samme som for Sydturen.

Antal vidner:

1

Flyets vejrradar:
Type:

M.E.L. Equipment Co., E 190 series, 3 cm (9375 MHz) 15
kW.

MTI-indstilling:

ingen.

Virkemåde:

”Mapping-mode” (”kortlægningsindstilling”), en vifteformet stråle, der rækker fra 3o til ca. 15o under flyets ”horisont”.
De fleste større fly har radar om bord. Antennen er anbragt
i flyets næse og kan drejes (”tiltes” (vippes) således, at den
enten som vejrradar afsøger luftrummet i flyveretningen
eller afsøger området under sig, og på et PPI-scope
(radarskærm) viser et kortlignende (map = kort) billede af
det terræn, der overflyves.

Azimuthal
~ ca. 500 fra flyets front.
(horisontal) bredde:
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Omdrejningshastihed:

ca. 3 sek./omløb

Impulsgentagelsehastighed:

400/sek.

Impulsvarighed:

2,2 mikrosekund.

Strålebredde:

3,5o

Rækkevidde:

278 km, 93 km, 37 km (radaren blev anvendt på indstillingen med 37 kilometers rækkevidde).

Skærm:

Sektorinddelt skærm med cirkler for hver 9,3 km og 15 o
azimuth-mærker.

Teknisk data for billedanalysen:
Den filmede lyskildes lysstyrke (I) kan beregnes ved hjælp af ligningen:

I=

Ei · Ai · R2
T · AL

·e (3,9 R/V)

hvor I er i lumen/steradian (d.v.s. candelas - cd.), Ei er filmplanbelysningen i Im/
m, Ai er aftegningens areal, R er afstanden til lyskilden. T er linsens transmission
(antages at være 80%), og AL = D2/4 er arealet af objektivets åbning.
Ved f/1.9 er D = 10 cm/1,9 = 5,26 cm. Sigtbarheden, V, beregnet ud fra overfladedata, var omkring 70 km. Baggrundssværtningen for filmen (sværtning = log10 af filmtransmissionen) udregnet af Maccabee, rækker fra 0,4 til 0,2, medens
den k1are førerstrimmel pa filmen er på ca. 0,12.
Sværtningen af de tre farver (rød, grøn, blå) på de dele af filmen, som ikke er
blevet belyst (f.eks. den sorte baggrund) ligger fra 2,1 til 2,3. Fotofirmaet Fuji's
offentliggjorde karakteristika for denne highspeedfilm viser, at den normale tæthed går fra ca. 0,10 til 2,3 - 2,7 for de tre farver, og at filmens ”speed-pointdensity” (norma1sværtningen; værdien for en god eksponering) er 0,90. Værdien
ma faktisk have været nærmere 0,80, eftersom det øverste tæthedsområde i denne
serie af film, der blev anvendt, var en smule lavere end normalt. Ifølge ANSI
standard, når en ASA 400 film sin normalsværtning, når den belyses med en flux
på 0,025 Im sek./m2 . For kameraets 0,044 sekunds eksponering (ved 10 billeder/
sek.) bliver det 0,57 Im/m2. (Flux er et mål for gennemstrømning/areal).
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De målte tætheder for billedet med ”løkken” afviger fra normalsværtningen
med 0,4 - 0,6 enheder, hvilket antyder, at billedets belysning var 10 0,4 = 2,5 til
100.6 = 4 gange normalsværtningen. Anslås forsigtigt en belysning på 3 gange
normalsværtningen fås Ei = 1,7 Im/m2. Det totale areal af billedet, som har en
tæthed på 0,4 eller mindre (3 x normalsværtningen eller mindre) = 0,003 cm 2. Idet
vi går ud fra den laveste radarbestemte afstand til lyskilden, giver ligningen en
værdi på 260.000 cd. Hvis afstanden var 35 km, ville værdien stige kraftigt til 2,5
x 106 cd.
En alternativ forklaring pa stribens længde på 4,1 mm og dens lysstyrke er, at
kameraets lukker et øjeblik er holdt op med at rotere. Dette forekommer ved slutningen af nogle scener gennem hele filmen. Der var på det nævnte billede imidlertid ingen forøgelse af eksponeringen af den sorte baggrund, hvilket ville have
kunnet ses som en synlig eller målelig rødfarvning af hele filmbilledet (som det
kan ses ved de øvrige billeder). Desuden afslører de tilstødende billeder, at dette
ikke var slutningen af en scene, og løkken svarer til de foregående og følgende
billeder, der bar præg af at være taget med et håndholdt kamera.
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Efterskrift

Dr. Bruce S. Maccabees næsten 2 år lange efterforskning af observationerne og
filmoptagelserne fra New Zealand har bl.a. bevirket, at en nyoprettet fond, som sit
allerførste projekt, har finansieret en rapport, skrevet af dr. Maccabee, om de foretagne undersøgelser i denne sag.
Fonden er oprettet i USA i 1979 til støtte for UFO-forskningen. Initiativet til
fonden kommer fra 10 kendte amerikanske og engelske videnskabsmænd, ingeniører og redaktører. Blandt disse initiativtagere finder man bl.a. Eugenie Clark
(professor i zoologi ved University of Maryland), Richard F. Haines, (psykolog
ansat ved NASA), Richard C. Hendry (professor i fysik ved John Hopkins University) og Lou Purnell (ansat ved Smithsonian Institution Air And Space Museum i Washington).
Fonden har til formål at yde økonomisk støtte til forskningsprojekter, der vil
øge den videnskabelige viden om - og den offentlige interesse for - UFOfænomenerne.
New Zealand-UFO-filmen vil utvivlsomt blive behandlet i mange nyudgivelser verden over, og som en af de første har UFO-skeptikeren Robert Sheaffer
bebudet en ny UFO-bog, hvor også New Zealand-filmen spiddes på hans kritiske
pen.
UFO-gruppen CENAP (Centrales Erforschungsnetz Aussergewöhnlicher
Phänomene) i Mannheim i Vesttyskland kan ikke umiddelbart tilslutte sig begejstringen over filmoptagelserne fra New Zealand. Kort efter, at filmen havde været
vist i tysk TV, købte CENAP en 16 mm filmkopi af disse UFO-optagelser.
CENAP's medarbejdere Hansjürgen Köhler og Werner Walter har ved flere lejligheder haft mulighed for sammen med professionelle filmfolk at gennemse hele
filmen billede for billede og sammenholde filmsekvenserne med Fogartys kommentarer på det tilhørende lydbånd. Man har i CENAP hæftet sig ved udseendet
af forskellige enkeltbilleder i filmen, der efter CENAP's opfattelse antyder, at
selve filmen ikke viser egentlige UFO'er, men almindelige lys af forskellig slags,
filmet bevidst ”mystisk” af kameramanden.
I de mange udenlandske tidsskrifter, som SUFO modtager dagligt fra hele
verden, dukker der til stadighed nye ting op omkring filmen. Nye ting, som vi
løbende informerede om i vort tidsskrift UFO-Nyt, der dengang udkom 6 gange
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årligt. Vi betragter ikke i SUFOI hændelserne i New Zealand den 21. Og 31. december 1978 for at være afsluttede sager. Vi vil fortsat følge udviklingen på denne front og bidrage med efterforskning, hvor dette er muligt.
Vi er i SUFOI af den opfattelse, at disse observationer er så interessante, at de
nu efter dr. Maccabee's grundige undersøgelser, fortjener en større udbredelse.
Dr. Maccabee har ydet en beundringsværdig arbejdsindsats i denne spegede
sag, og han er i dag den videnskabsmand (med elektronik, optik og laser som
speciale), der har haft bade film og vidner på nærmeste hold. Med baggrund i sine
undersøgelser er dr. Maccabee ikke i tvivl:
New Zealand-observationerne fra fly og på radar samt filmoptagelserne skyldes kun een ting:
UIDENTIFICEREDE FLYVENDE OBJEKTER.
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”Jeg har fløjet siden 1944, og jeg kender en stjerne
eller planet, nar jeg ser en. Dette lignede ikke noget,
jeg før har set.”
Luftkaptajn Vern Powell
”Der er et kraftigt radarekko, der flyver i formation
med jer nu… Kan befinde sig til højre eller til venstre.
Jeres radarekko er blevet dobbelt så stort.”
Radarkontrollen i Wellington-lufthavnen til Argosyflyet
”Piloten har netop fortalt os, at han vil afvige fra den
planlagte kurs og styre lige mod objektet for at se,
hvad der sker.”
TV-journalist Quentin Fogarty
”Jeg var virkelig glad for resultatet. De siger i Australien, at det er den mest fantastiske UFO-film, der nogen sinde er blevet optaget.”
Filmfotograf David Crockett
”Jeg har ingen anelse om, hvad vi så. Det så ikke ud
til at være fjendtligtsindet.”
Luftkaptajn Bill Startup
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