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Farvefoto af rumvæsen fra 1947? 
 
Den 5. maj 2015 bliver en verdenssensation afsløret på National Auditorium i Mexico City. Begivenheden 
i det 10.000 sæder store auditorium streames live på nettet og handler om to farvedias, som viser et 
rumvæsen fra en nedstyrtning ved Roswell i New Mexico. Publikum vil få vist en dokumentarfilm om 
analysen af de to billeder fra 1947. 
 
De to farvedias af en alien blev efter sigende fundet i 1998 i et pulterkammer i et hus i Sedona, Arizona. 
Husets ejere, det barnløse ægtepar Bernard og Hilda Ray, var døde, og huset skulle rengøres for at blive 
klargjort til salg. 
 
Kvinden, der stod for oprydning og rengøring, fandt en æske fyldt med flere hundrede gamle dias. Hun 
beholdt æsken og satte den i sin garage. Her kom den til at stå i 10 år, inden hun kiggede nærmere på 
indholdet. Der var fotografier af mange kendte personer, heriblandt Clark Gable, Bing Crosby og præsident 
Dwight D. Eisenhower. 
 
På undersiden af æskens låg var der tapet en konvolut med to dias, som så langt mere interessante ud end 
alle de andre. Kvinden viste de to billeder til en bekendt, som er ven med Adam Dew, indehaver af 
videoproduktionsselskabet Slidebox Media. 
 

 
De to ”Roswell-slides” tilhørte ægteparret Bernard og 
Hilda Ray. Bernard Ray var geolog med 
olieefterforskning som speciale og arbejdede i 
oliefelterne nær Roswell. Hilda Ray var advokat, 
privatpilot og havde mange indflydelsesrige bekendte. 
Dette foto siges at vise det ene af de to sensationelle 
Roswell-slides. 
(Foto: Slidebox Media) 
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Videoproducenten Adam Dew er et ganske ubeskrevet blad i ufosammenhæng og ville sammen med 
vennen finde nogen, der er eksperter i Roswell-hændelsen fra juli 1947. Deres valg faldt desværre på Don 
Schmitt og Tom Carey. Ikke mindst førstnævnte herre har tidligere haft et afslappet forhold til sandheden 
(se fx Det ægte Area 51?). De to ”eksperter” har fået analyseret Roswell-billederne, og Adam Dew har 
dokumenteret hele processen i en dokumentarfilm. 
 
Dokumentarfilmen vises den 5. maj 2015 på National Auditorium i Mexico City. Don Schmitt og Tom Carey 
skal præsentere filmen og svare på spørgsmål. Det hele er iscenesat af journalisten og tv-manden Jaime 
Maussan. 
 
Jaime Maussan er en kendt tv-person i Mexico, hvor han har et ugentligt, to timer langt ufoprogram (Tercer 
Milenio TV). Maussan er berygtet i ufokredse for at præsentere den ene vilde og utroværdige ufohistorie 
efter den anden. Hans interesse for emnet opstod i juli 1991 i forbindelse med en total solformørkelse i 
Mexico, hvor der var mange ufooplevelser og blev lavet utallige videooptagelser af et ukendt objekt (= 
planeten Venus). 
 
Maussan har siden 1991 været dygtig til at markedsføre ufooplevelser og gøre det til en levevej. Han er – 
set ud fra en økonomisk synsvinkel – uden tvivl den rigtige til at markedsføre de to nye fotografier af en 
Roswell-alien. Han har da allerede også udtalt, at der findes en køber til billedrettighederne. 
 
Når de to Roswell-slides præsenteres den 5. maj 2015, er det præcis 20 år siden, at en anden tv-producer, 
Ray Santilli, i teatersalen i Museum of London præsenterede den såkaldte Roswell-obduktionsfilm. Som det 
vil være mange læsere på ufo.dk bekendt, nåede Ray Santilli at score kassen på tv-rettigheder m.m., inden 
fupnummeret blev afsløret. Det er næppe for vovet at antage, at vi snart kan fortælle noget tilsvarende 
om de to Roswell-slides her på ufo.dk. 
 
Læs mere: 

 Kodachrome - A Documentary - Official Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=jL0MvHpieaE  

 http://badufos.blogspot.dk/2015/02/a-skeptic-at-ufo-congress-2015-part-3.html 

 http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2006/um06-070.php 

 http://hoaxes.org/archive/permalink/alien_autopsy 

 Roswell, SUFOI 2013 (print, e-bog, udlån) 
 
Med venlig hilsen 
Kim Møller Hansen 
formand, SUFOI 
Kim_moeller_hansen@gyldendal.dk 

 
Det er SUFOI’s formål med ufo.dk at formidle velunderbygget viden om ufomyten samt viden om 

fænomener, der kan skabe ufooplevelser. 
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