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Rumvæsen er en mumie 
 
Hvordan gik det med verdenssensationen, som skulle afsløres den 5. maj 2015 i National Auditorium i 
Mexico City? Kunne arrangørerne fremvise beviser for, at de to såkaldte Roswell-dias viser en alien fra 
1947? Og hvordan oplevede tilskuerne forestillingen? 
 
Begivenheden den 5. maj var iscenesat af den mexicanske tv-vært og ufofantast Jaime Maussan og blev 
streamet live på nettet. Det kostede 20 dollar at kigge med, men da hele arrangementet lugtede af svindel 
og hurtige penge, har mange sikkert afholdt sig fra at overvære begivenheden. Efter reaktionerne at 
dømme har de nærige sparet håndører uden at gå glip af noget. 
 
Video-seancen på nettet var elendig, blev adskillige gange afbrudt af fejlmeddelelser og var samlet set en 
stor skuffelse. Selv hardcore rumskibstilhængere og Roswell-troende har i dagene efter svært ved at skjule 
deres skuffelse over ”bevismaterialet”. Folk var blevet lovet at se de to dias og beviser for, at de viser ægte 
aliens fra Roswell-nedstyrtningen i juli 1947, men kun motivet på det ene dias blev fremvist, og det, man 
kunne se, ligner mest af alt en mumie fotograferet på et museum. 

 
Det ene af de to 
verdensberømte ”Roswell-
dias”. Billedet er i 
virkeligheden taget på et 
museum og viser højst 
sandsynligt en egyptisk 
mumie af et barn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tilskuerne i National Auditorium i Mexico City måtte ikke medbringe fotoudstyr, hvilket dog ikke har 
forhindret, at der alligevel er sluppet billeder ud af det, som blev vist i salen. Billederne har cirkuleret lystigt 
på nettet, og det er lykkede mange bloggere at finde andre lignende eller næsten identiske fotos, som med 
sikkerhed er taget af udstillingsgenstande på diverse museer.  
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Egyptisk mumie fundet ved Thebes i 1856 og 
udstillet på The National Museum of Natural 
History, en del af The Smithsonian Institution i 
USA. Dette foto er fremskaffet af Isaac Koi. I 
2012 skrev antropologen David Hunt en artikel 
om den videnskabelige analyse af den lille 
mumie. 
(Foto: The Wistar Institute) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thebes-mumien nederst 
sammenlignet med det ene 
”Roswell-rumvæsen” øverst. 
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Mange har analyseret gengivelser af det offentliggjorte Roswell-dias, og opmærksomheden har især været 
rettet mod det hvide rektangel i billedets nederste højre hjørne. Det kunne godt være et skilt, som normalt 
beskriver genstande på et museum. Billedet viser et rumvæsen siger bl.a. Jaime Maussan, Adam Dew, 
Richard Dolan, Don Schmitt og Tom Carey – og ikke en mumie. De fastholder, at skriften på skiltet er 
ulæselig, mens andre ved simpel billedbehandling er nået frem til, at skiltet er håndskrevet, og at første 
linje fortæller: ”Mumie af en to år gammel dreng”. 
 

Overskriften på museumsskiltet ved den sensationelle Roswell-alien er forholdsvis nem at tyde. De øvrige 
linjer er der mere tvivl om: ”MUMMIFIED BODY OF TWO YEAR OLD BOY. At the time of burial the body was 
clothed in a xxx-xxx cotton shirt. Burial wrappings consisted of these small cotton blankets. Loaned by the 
MR. Xxxxxx, San Francisco, California.” 
 
Læs mere om sagen på www.ufo.dk 
 
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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