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Hr. William Thornton: 

God dag, mine damer og herrer. Jeg hedder Bill Thornton og er freelance speaker 

fra Washington D.C., tidligere ansat ved WPGC radio i Washington. Jeg kan se 

mange kendte ansigter her i dag, og alle som er til sådan et symposium for første 

gang vil jeg byde velkommen til Eastern UFO Symposium her i eftermiddag. Det 

er mig en glæde at præsentere den mand, som skal fungere som ordstyrer i dag. 

Han er en radio-kollega; han er regionalleder for WFBR radio her i Baltimore; 

vært for programmet »Issues on the Air« - panelmedlem i det ugentlige program 

»Conference Call«; og også ledende konsulent for Maryland State Selective 

Board. Han har været aktiv ufolog i mange år. Lad os byde velkommen til 

APRO's ordstyrer hr. Lou Corbin. 

 

 

Hr. Lou Corbin: 

Mange tak, Bill. Jeg er glad for at kunne fungere som Deres ordstyrer i dag. Her i 

eftermiddag skal vi samle vor opmærksomhed om en professor i fysik, en ingeni-

ør i kerne fysik og en psykiater. Symposiets hovedgæst, dr. Allen Hynek vil, tæn-

ker jeg, få mere end bare almindelig opmærksomhed fra alle de tilstedeværende. 

Mens vi går frem gennem rækken af eksperter, vil jeg bede Dem om at nedskrive 

spørgsmål her og der til senere besvarelse. Symposiet vil blive afsluttet med en 

periode med spørgsmål og svar, og alle talere vil være til stede for at svare på 

Deres spørgsmål, så husk på det, mens vi fortsætter. Dette er i store træk Eastern 

UFO Symposiets forløb. Før vi går til eftermiddagens første taler, vil jeg tillade 

mig at komme med en kort personlig kommentar set fra en reporters synsvinkel. 

Jeg har fulgt UFO-sagen fra den dag, Kenneth Arnold første gang så nogle fly-

vende skiver på vestkysten og kaldte dem flyvende tallerkener. Det var helt tilba-

ge i 1947 - førend de fleste af damerne her blev født. Jeg har bemærket en højst 

ejendommelig opførsel hos flyvevåbnet lige fra hin dag og frem til i dag. En op-

førsel, der er fyldt med modsigelser. Een gruppe mener, at der ikke er nogen vir-

kelig grund til at fortsætte UFO-undersøgelserne, mens lærebøger fra flyvevåbnet 

åbenlyst indrømmer, at vort himmelrum besøges af fremmede objekter, som viser 

Uddrag fra Eastern UFO Symposium 

d. 23. januar 1971 i Baltimore, Maryland, USA. 
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tegn på intelligent styring - hvor utroligt det end lyder. Jeg har indsamlet ideer 

og synspunkter fra en stor gruppe videnskabsmænd i den private sektor, og jeg 

har endnu ikke mødt een, som kategorisk insisterer på, at interessen for UFOer 

bør droppes. Enhver reporter, der er sin løn værd, er viet til en konservativ ind-

stilling til den historie. Det gælder i særdeleshed UFO-sagen. Men hvis vi un-

dersøger materialet, vil vi se, at det er mærket af følgerne fra farlige udflugter 

ind i alle slags ubeviselige påstande. Sådan noget har været årsag til at beretti-

gede undersøgelser er blevet udsat, og jeg vil ikke undlade at fortælle Dem, at 

APRO og flere andre organisationer rundt omkring standhaftigt har taget af-

stand fra den slags. Det har ikke været let; UFO-forskningen har været skyde-

skive for adskillige vittigheder og tegneserier i årevis. Jeg nævner denne slags 

behandling specielt, fordi den har fremkaldt en humoristisk holdning hos mange 

af mine kolleger inden for pressen. Jeg ved ikke, om myndighederne bevidst 

eller ubevidst har ønsket at frembringe et miljø, hvor latterliggørelse ville være 

den afgørende faktor, men jeg ved, og jeg er sikker pa, at aile medlemmerne i 

panelet er enige med mig deri, at flyvevåbnet på grund af dette har forhindret 

sig selv i at få værdifuldt bevismateriale. De af os, der indsamler oplysninger, 

ved af personlig erfaring, hvor mange kompetente observatører, der nægter at 

udtale sig på grund af den eventuelle latterliggørelse, de måtte komme ud for. 

Jeg er glad for at have bemærket, at situationen ikke er helt så slem, som den 

har været, men den er stadig slem nok. Vore eksperter i panelet er dog villige til 

at udtale sig, så lad os begynde. Jeg har ikke mødt dem alle. 

Vor første taler hedder Theodore Spickler - han foretrækker at blive kaldt 

Ted. Han er for tiden assisterende professor i fysik ved West Liberty State Col-

lege i Wheeling, West Virginia. Han har taget sin eksamen i fysik ved mit gam-

le universitet i Pittsburgh, og han fik sin afsluttende universitetseksamen på 

Xavier universitetet. I fire år har han undervist på universitetet i Cincinnati, og 

han har deltaget i National Science Foundation Institutes ved universiteterne i 

Texas og Berkeley, Californien, - men lad os få professor Ted Spickler herop 

med sin fremstilling af plasmaproblemet. 
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UFOer og kuglelynsfænomener. 

 

Professor Theodore Spickler: Tak, hr. Corbin. Jeg er noget nervøs, for jeg vidste 

ikke, at jeg var sådan en ekspert. Jeg vil benægte en særlig ekspertise på plasma-

fysikkens og den atmosfæriske fysiks områder. Fysikkens område er så komplice-

ret og mægtigt, at det er meget vanskeligt at blive ekspert i større dele af det. Jeg 

har også haft et problem, da jeg forberedte denne tale. Jeg kender jo ikke tilhører-

ne; jeg kender ikke deres baggrund. Jeg vil ikke kaste en mængde fysik i hovedet 

på dem, men på den anden side vil jeg heller ikke forklejne materialet, for hvis vi 

skal ind på emnet uidentificerede flyvende objekter, bliver vi nødt til at dykke 

helt ned i en vis mængde teknisk materiale. 

Det er blevet foreslået, at uidentificerede flyvende objekter repræsenterer en 

sjælden form for atmosfærisk plasma, der endnu ikke er kendt eller forstået af 

videnskaben. Dette synspunkt er meget overbevisende blevet diskuteret i »Ufos 

Identifies«, en meget overbevisende bog skrevet af Philip Klass, som er elektroin-

geniør ved »Aviation Week and Space Technology«. 

For at undersøge disse »uidentificerede« UFOer må vi være klar over, hvad 

der menes med et plasma. Hvad er et plasma? 

For at forstå plasma, bliver vi nødt til at tale en smule om atomer. Hvad er et 

atom? Inderst findes en kerne; kærnen er positiv ladet, og rundt om kernen farer 

der små, negativt ladede elektroner rundt. Forestil dem et miniature solsystem. 

Hvis atomet får nogle af sine elektroner revet væk fra sig, mister atomet sin neu-

tralitet, idet der normalt er lige så mange positive ladninger i kernen, som der er 

negative ladninger rundt om den. Da elektronerne er negative og kernen positiv, 

neutraliserer de i virkeligheden hinanden. Et atom er normalt alt i alt elektrisk 

neutralt. Hvis man fjernede nogle af elektronerne, der omgiver kernen, får man et 

atom, som mangler et par elektroner. Det kaldes en ion, og den er positivt ladet. 

UFO'er og kuglelyn  
 
PROFESSOR  THEODORE SPICKLER 
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Et plasma består primært af ioner og elektroner. Måske kunne De forestille Dem 

et plasma som suppe med ioner og elektroner svømmende rundt. Dette betyder, at 

et plasma i alt væsentlighed er ustabilt, fordi ionerne, (d.v.s. atomerne, der er po-

sitivt ladede, fordi nogle af deres elektroner er blevet fjernet,) tiltrækker de nega-

tive elektroner, som også svømmer rundt. Elektronerne, de negative ladninger, 

har en tendens til at forene sig med ionerne for at gendanne almindelige, neutrale 

atomer. For at tage det igen vil jeg citere fra Condon-rapporten: »I sit laveste 

energistade indeholder et atom et lige antal elektroner og protoner« (protoner er 

de positivt ladede kernepartikler) - »og det er elektrisk neutralt. Ved at få eller 

miste elektroner kan et atom eller et molekyle opnå en elektrisk ladning. Et ladet 

atom eller molekyle kaldes en ion. Hvis nogle af atomerne i gassen bliver ioner, 

siges gassen at være delvis ioniseret. Når der er nok ioner eller elektroner til at 

påvirke gassens fysiske egenskaber, så kaldes gassen et plasma.« Nogle eksem-

pler på plasmatilstand findes inden i et neonskilt, i fluoriserende lamper, samt i 

den lysende gas man kan se i ild, og selv i et lag af jordens atmosfære, der kaldes 

ionosfæren. 

Muligheden for at plasmaer er ansvarlige for UFO-rapporter vinder tiltro, når 

man træffer på fænomenet kuglelyn. Her er en typisk rapport om kuglelyn: 

Dato: 1939 eller 1940, sensommeren. Sted: Palestine, Illinois. 

Et tordenvejr var ved at trække op. »Jeg husker ikke bestemt, om det regnede 

før hændelsen, men jeg tror, at regnen endnu ikke var begyndt. Min lillesøster var 

gået ind i et soveværelse for at telefonere, da jeg hørte hende råbe og kalde på 

mig. Jeg løb ind i værelset lige i tide til at se en ildkugle dale ned mod gulvet, 

næsten som en luftfyldt ballon ville gøre. Den ramte gulvet og hoppede let op 

igen, ligesom en ballon. Objektet roterede; det rullede og bumpede over gulvet. 

Der kom et blåt glimt, en temmelig høj gnistudladningslyd, lidt damp eller synlig 

røg, og så var tingesten forsvunden. Min søster fortalte mig, at hun havde råbt, 

da hun så den hurtigt flyve ned uden for vinduet, og at den var kommet ned og 

gennem ståltrådsnettet i vinduet«. 

Lyder det søgt? Måske ligesom en lille flyvende tallerken? I de sidste 50 år er 

videnskaben langsomt blevet tvunget til at acceptere dette fænomens fysiske vir-

kelighed. Så sent som i 1961 skrev dr. Silberg i »Journal of Applied Physics«:  

»Spørgsmålet om kuglelynets eksistens er et kontroversielt emne på nuværen-

de tidspunkt, og rapporterede observationer bliver ofte afvist som optiske illusio-

ner.« Dette lyder kendt. 

Kuglelyn er et naturligt fænomen. Det er tilsyneladende et plasma, og det kan 

forklare mange UFO-effekter. For eksempel er kuglelyn sædvanligvis en gløden-

de kugle, der i størrelse varierer fra en lille ært til flere meter i diameter. Måske 

kan der forekomme plasmafænomener, som forårsager kuglelyn i størrelser op til 

10 meter i diameter, der så ville blive kaldt en flyvende tallerken. Kuglelyn frem-

viser farver lige fra rødt til blåt, af og til også grønt og violet. Man ser ofte farver-

ne skifte. Denne beskrivelse er også almindelig blandt UFO-rapporter. Man har 

oplevet kuglelyn knitre, hvisle, summe eller bare stille passere forbi. Varigheden 
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af en kuglelynsobservation kan være så lang som 15 minutter, i hvilken tidsrum 

kuglen kan svæve, bevæge sig mod vinden, stige eller falde - af og til med blaf-

rende uregelmæssighed ligesom et faldende blad. Alle disse karakteristika gælder 

også for uidentificerede flyvende objekter. Lad os høre nogle udvalgte UFO-

rapporter: 

» . . . Han kiggede op og så en cirkelformet lysstråle, som havde et taget neon-

agtigt udseende.« »Han var blevet forfulgt af en rund kugle med et klart hvidt lys, 

som havde et taget omrids.« »... den nederste halvdel af en orange-rød kugle på 

himlen.« 

Selvfølgelig kan enhver flittigt gennemsøge UFO-rapporter og plukke de ob-

servationer ud, som særligt synes at antyde kuglelyn eller plasma. Men Philip 

Klass hævder alvorligt, at et dagslysplasma i forbavsende grad kan narre observa-

tøren; muligvis bibringer det indtryk af et skinnende, reflekterende, metallisk 

objekt. Hvis vi antog, at et plasma indeholdt hvirvlende støv- og smudspartikler, 

ville et sådant plasma så ikke give et indtryk af fasthed? 

Et plasmas elektriske karakter får det til at reflektere radarbølger, ligesom det 

er set for UFO-er. Da et plasma hovedsagelig er et gasfyldt materiale, kan det 

accelerere til høj fart uden anvendelse af særlig stor energi. Bemærk de mange 

UFO-observationer rundt omkring kraftlinier, antenner, elektriske installationer, 

hvor højspændingsenergi forbruges. I stedet for at mistænke rumskibe for at over-

våge os, skulle vi måske forestille os kraftkilderne som naturlige ophav til gunsti-

ge betingelser for plasmadannelse. Hvad med elektromagnetiske effekter, statisk 

støj på radioer og TV, biler der får motorstop, samt forbrændte observatører ved 

nærobservationer? 
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Hvis UFOer er et plasmafænomen, må vi forvente, at deres bevægelser bliver 

påvirket af ladningsfordelinger, som dem der bygges op på fly, biler og andre 

metalindretninger. Muligvis forklarer dette mange UFOers tendens til at forfølge 

biler, lege tagfat og forårsage kollisioner. Jeg kunne blive ved med at opbygge 

tilfælde med plasma-UFOer, men Klass har allerede gjort det udmærket. Hans 

bog er højst overbevisende og har fået mange til at ændre indstilling. Hvis De 

sætter pris på Deres tro på flyvende tallerkener, så hold dem fra den bog! 

Men tiden er nu inde til på en mere nøjagtig måde at behandle plasmaer; hvad 

de kan og ikke kan gøre sammenlignet med UFOer. Når videnskabsmænd bliver 

konfronteret med et nyt fænomen, er det almindelige handlingsforløb at ty til at 

bygge en model. Jeg mener ikke med balsatræ og lim, men en teoretisk analyse. 

En model i videnskabelig forstand er et teoretisk forslag til, hvordan et givet fæ-

nomen muligvis kan være opbygget. Modelbyggeren bruger sin fantasi, samt sit 

kendskab til videnskab til i matematiske terminologier at opbygge en mekanisme, 

som han håber vil forklare fænomenet - eller i det mindste beskrive det. Dette 

kræver en meget kreativ og vidende personlighed. Vi er så heldige, at sådanne 

personligheder har givet sig i lag med kuglelynsproblemet, og de har derved ufor-

varende givet sig i lag med det såkaldte UFO-plasma. 

Pa dette tidspunkt er der ca. 14 forskellige modeller, der er blevet foreslået til 

at beskrive kuglelyn. Jeg behøver ikke at gå ind på dem alle. Kun nogle få har 

været i stand til at modstaå den videnskabelige debats sunde klima, som er de 

fleste teoriers dødsstød. 

Den elementære model af et UFO-plasma er en simpel plasmakugle, som er 

en sfærisk fordeling af ioniseret luft. Det er en temmelig ubrugelig model, fordi 

elektronerne i en brøkdel af et sekund vil slå sig sammen med de positive ioner 

for at danne neutrale gasmolekyler. Med andre ord vil plasmakuglen udsende lys i 

et kort glimt og så være væk. Dette plasmas varighed er klart utilstrækkelig til at 

behandle de fleste UFO-rapporter. 

Det næste skridt er at finde måder, hvorpå en plasmakugle, et plasmoid, kan 

bibeholde sin eksistens, dvs. eksistere et vist stykke tid. Det er muligt at forestille 

sig et antal arrangementer af elektriske felter, magnetiske felter og elektriske 

strømme, som kunne resultere i opretholdelsen af et plasma. Dette er den grund-

læggende tanke bag de stadige anstrengelser for at frembringe en kontrolleret 

fusionsreaktion til kraftformål. Man har lavet nogle detaljerede beregninger i et 

forsøg på at bygge bevaringsmodeller, men Powell og Finkelstein har understre-

get, at man ikke kan komme uden om atmosfærisk tryk. Energi stuvet i et plasma, 

enten termisk, dvs. enten varmemæssigt, elektrisk eller magnetisk, resulterer i 

sidste instans i et udadrettet tryk, som vil sprede ionerne i plasmaet, med mindre 

et højere tryk udefra presser indad på disse. Det eneste ydre tryk, der findes, er 

atmosfærens almindelige tryk. Beregninger viser, at dette begrænser den mængde 

energi, som kan opbevares i plasmaet. Hvis man har en plasmakugle halvt så stor 

som en grapefrugt, er der heri kun mulighed for at rumme energier svarende til 

ca. 100 watt, af hvilke kun nogle få ville vise sig som lys. Så man har ca. 100 
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watt, der varer mindre end et sekund. Det er ikke særlig godt for en UFO. For at 

kunne lave en flyvende tallerken af et plasma, vil vi øjensynlig få brug for at tilfø-

re plasmaet energi fra en ydre kilde. Vi kan ikke lave et plasma på en sådan måde, 

at når det først er lavet, vil det vare, rulle rundt og gøre noget i 10 minutter. 

Der er to principielle mekanismer, man har foreslået for at opnå dannelsen af 

et plasma og den stadige forsyning af energi, der tillader det at eksistere længe 

nok til at skræmme folk. Een mulighed er tilstedeværelsen af et ydre elektromag-

netisk felt - så som radar eller radiobølger. Hvis dette elektromagnetiske felt gen-

nem reflektioner fremkalder et stående bølgemønster, så kunne et plasma opret-

holdes som en spændingsknude, hvilket betyder, at hvis bølgen reflekteres fra 

noget, eller andre lignende mærkelige effekter opstår, så er der områder, hvor 

bølgen vil komme i takt og forstærkes; feltet vil blive stærkt på disse steder. Stør-

relsen på det plasma, der ville dannes, afhænger af radiobølgens frekvens, dvs. 

hvor hurtigt den vibrerer pr. sekund, hvor hurtigt den bliver stor og lille og stor og 

lille. For at opretholde den typiske størrelse på kuglelyn, ville vi behøve et radio-

frekvensfelt i en størrelsesorden adskillige hundrede millioner svingninger pro 

sekund. Hvis man havde en sådan slags højfrekvensradiobølge, kunne en korona-

udladning opstå inden i dette felt. Det elektriske felts intensitet i radiobølgen er 

stærkt nok til at få ionerne i luften til at bevæge sig med høje hastigheder og støde 

voldsomt sammen med luftmolekyler og derved slå disse i stykker, dvs. rive elek-

tronerne af dem, og før man vidste af det, ville man få en begyndende plasmadan-

nelse - man ville få en glødende effekt. 

Hvis nu et UFO-plasma blev opbygget på denne måde, hvad kunne vi så for-

vente? Intet, fordi det elektriske felt, man behøver, må have en intensitet i en stør-

relsesorden på 1000 volt pro centimeter, hvilket er en enorm spænding, selv hvis 

man går ud fra, at man starter med hed gas til at begynde med. Hvad finder man 

rundt omkring i naturen, f. eks. inde i dette rum eller lige udenfor? De naturlige 

elektromagnetiske felter er en milliontedel af en milliontedel af den størrelse - 

selv under en lynudladning. Så vi behøver ikke regne med radio og fjernsynsan-

tenner som mulige plasmakilder. Den elektriske feltstyrke fra sendende stationer 

er ca. 100 gange for svag til at forårsage den dielektriske forstyrrelse, der er nød-

vendig. Laboratorieplasmer er blevet fremkaldt ved at bruge elektromagnetiske 

bølger, men dette er blevet gjort under meget specielle betingelser, når feltets 

intensitet ikke behøvede at være så stor eller var nem at få fra passende strømkil-

der. Så den tanke, at en elektromagnetisk bølge på en eller anden måde danner et 

UFO-plasma, lyder yderst søgt, fordi disse felter simpelthen ikke eksisterer med 

den nødvendige styrke. De er der ikke, de er ikke blevet observeret og der er intet 

til at forårsage dem ! 

Den anden hovedmekanisme til vedvarende energiforsyning for et plasma er 

en jævnstrømudladning. Denne model er sandsynligvis for tiden den mest fore-

trukne, men den har også sine vanskeligheder. Kort fortalt er ideen den, at de 

elektriske feltlinier, der findes i atmosfæren rundt om os hver dag, muligvis kun-

ne koncentrere sig på et lille område og opretholde en plasmakugle. Et alminde-
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ligt lynnedslag kunne udføre den indledende koncentration af feltlinier. Hvis man 

havde noget varm gas og et elektrisk felt på 2000 volt pro centimeter, kunne man 

fremstille et plasma. Teorien er fuldstændig i orden, hvis man har et lynnedslag, 

for så ville man i lynnedslagets bane få meget hed gas og højst tænkeligt en slags 

diskontinuitet sådan, at de elektriske feltlinjer ville samles på dette sted og blive 

ved med at tilføre plasmaet energi, altså opretholde dets eksistens, hvorved plas-

maet ville kunne bevæge sig og foretage foruroligende ting. 

Uden helt normal elektrisk aktivitet i atmosfæren er det normale elektriske felt 

kun en eller to volt pro centimeter, og vi behøver nogle tusinde til at danne et 

plasma. Vi har lige konkluderet, at plasmafænomener, der er udviklet ifølge den 

sandsynligste model, kræver en samtidig tilstedeværelse af lyn eller en lignende 

naturlig udladning. UFO-rapporter sker almindeligvis i fravær af den slags aktivi-

tet og efterlader en fuldstændigt ude af stand til at forklare den mekanisme, der 

evt. kunne have forårsaget et plasma. Det er sandt, at meget sjældne og underlige 

hændelser med lyn er blevet rapporteret på klare dage, hvilket viser, at vi må være 

meget forsigtige med hensyn til hvor sikre vi er på, hvad der ikke kan hænde. På 

den anden side er det blevet foreslået, at disse godt-vejrs lyn hovedsageligt er 

horisontale over meget lange afstande. Nogle lynnedslag er blevet registreret på 

radar, mens de bevægede sig horisontalt over afstande på 55 km. Jeg tror ikke, det 

er muligt at slippe væk fra denne begrænsning. Undtagen lige før og efter et lyn-

nedslag er det atmosfæriske elektriske felt ca. 10.000 gange for lille til at danne et 

plasma. 

Andre teorier er blevet foreslået for at forklare kuglelyn - og dermed UFO-

plasmaer - men de har alle større mangler end de lige nævnte, eller de er absolut 

begrænsede til lynglimt. 

Hvad med koronaeffekter? Man hører en masse om dem. UFO-er ses ofte 

rundt om højspændingskabler og er måske blevet udløst ved koronaudladning. 

Mange af Dem har sandsynligvis ikke hørt om koronafænomener, f. eks. Sankt 

Elms ild - den gløden der forekommer på toppen af skarpe, spidse objekter, ma-

stetoppe osv., eller rundt om elektriske kabler, sædvanligvis under usædvanlig 

elektrisk aktivitet. Koronaen forekommer, når det elektriske felt, der omgiver 

kablerne, overstiger luftens mulighed for at modstå elektrisk sammenbrud. Med 

andre ord, naturligt forekommende ioner i luften påvirkes til at accellerere i en 

tilstrækkelig hastighed til at danne nye ioner, og disse rammer molekyler, hvor-

ved plasma kan dannes. Disse nye ioner accelereres i en proces, der forstærker sig 

selv. Kunne det koronaplasma, der dannes, - det ser ud som et skær rundt om kab-

lerne - kunne dette plasma løsrive sig fra kablerne og bevæge sig rundt omkring? 

Ikke ifølge teorien eller eksperimenter. Feltlinjer samles på små skarpe afbrydel-

ser på wiren så som rifter, snavs, saltkrystaller osv. For disse feltlinjer findes der 

ingen mekanisme til at ændre det område, hvor de samles til et punkt længere 

væk fra kablerne. Når koronaen en gang er dannet rundt om ledningen, skulle 

feltlinjer, der samles rundt om kablet derfor af en eller anden mærkelig, magisk 

grund vælge at samles et andet sted, for at koronaen kan bevæge sig væk fra kab-
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let. Men hvad kunne hindre dette i at ske? Faktisk tilstedeværelsen af plasma; 

dvs. koronaen rundt om kabler ville være tilbøjelig til at skabe en udladning, som 

har en hæmmende effekt på koncentrationen af feltlinjer, hvorfor disse vil være 

mindre tilbøjelige til at samle sig et eller andet sted ud til siden. De er mere tilbø-

jelige til at fremkomme jævnt rundt om kablet. 

Eksperimenter er blevet udført med elektriske ledere for at finde evt. måder, 

hvorpå man kan dæmpe koronadannelser. For at begunstige skabelsen af en intens 

korona blev forholdene i disse eksperimenter med vilje gjort langt mere ekstreme 

end dem, der findes langs med normale højspændingskabler under almindelige 

forhold. Gentagne forsøg har endnu ikke haft held til at producere frit flyvende 

plasma, der har kunnet rive sig løs fra kablerne. 

Det skulle teoretisk ikke ske, og det er heller ikke blevet observeret under an-

vendte eksperimentelle betingelser. At hævde, at en korona kan rive sig løs fra et 

kabel er kun at hengive sig til en desperat ønsketænkning. Energifaktorer fortæl-

ler den samme historie. Under absolut nederdrægtige vejrbetingelser, de værst 

mulige for et højspændingskabel, og såfremt man forestiller sig de bedst mulige 

koronafremkaldende betingelser, store nok til at få en ingeniør ved et el-værk til 

at krybe sammen i rædsel over, hvad der sker, finder vi, at kun ca. 30 watt elek-

trisk kraft pro meter kabel mistes til en evt. korona. Et sidste ord om kraftlinie-

plasma: elektromagnetisk udstråling, der udsendes af kraftlinjer, måles i mikro-

volt pr. meter, dvs. den er 10 milliarder gange for lille til plasmaudvikling og -

støtte. 

Klass anfører, at luftfartøjer danner ioner i vingespidsernes hvirvelstrømme og 

således skaber de rette betingelser for plasmaudvikling. Hvis dette undersøges 

kvantitativt, som dr. McDonald har gjort, opdager man, at intet plasma kan dan-

nes på denne måde. Der er hurtig ligevægt mellem udladningen, der akkumuleres 

på flyvemaskinen (eller bilen, eller personen), og det tab, der indtræffer, hvorfor 

udladningen bortledes. Et plasma kræver en stor koncentration af frie elektroner. 

Dette er vanskeligt at skabe under atmosfæriske betingelser, fordi iltmolekyler 

fejer dem op ligesom miniature støvsugere. 

Det vides, at kuglelyn kan bevæge sig rundt med en fart af nogle få meter pro 

sekund. Det er vanskeligt at forestille sig, hvordan et plasma kan modstå at blive 

revet i stykker ved større hastigheder. Jeg har beregnet, at et plasma på størrelse 

med en typisk UFO, dvs. ca. 10 meter i diameter, og som bevæger sig med 320 

km i timen, hvilket må anses for et roligt tempo, ville blive udsat for et pres i en 

størrelsesorden på 100 gange atmosfærens tryk. 

Jeg har nu givet Dem en ide om, hvor vanskelig plasmadannelse er, men det 

er vanskeligt for mig at give udtryk for det på en letfattelig måde, derfor kan en 

analogi muligvis hjælpe. Lad os forestille os en almindelig dag ligesom i dag - det 

er godt vejr - ingen usædvanlige meteorologiske effekter indtræffer - netop en 

dejlig dag til en flyvende tallerken. Chancerne for at støde på et plasma ville være 

ca. de samme som ens chancer for at gå udenfor og støde ind i en samling luft, 

som på mystisk vis holdt sig på 1.100o C. Hvad får luften til at ophedes til den 
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temperatur? Hvad får den til at holde sig på den temperatur? Hvordan kan det 

være, at den forbliver varm og samtidig bevæger sig rundt? De forskellige teorier 

for elektrisk plasmadannelse er lige så usandsynlige! 

I stedet for at snakke om plasma vil jeg lige pointere, at mange observationer 

omtaler hårde, metalliske objekter med strukturelle detaljer samt skarpe omrids. 

Klass vil gerne have os til at tro, at observatører forestiller sig disse karakteristi-

ka, når de ser på et plasma. Jeg tvivler ikke på et plasmas evne til at narre vidner-

ne, men der er en grænse for den grad af visuel psykose, som jeg vil acceptere. Vi 

må også respektere de mange observationer af menneskelignende væsener, der 

især er rapporteret i fremmede lande. Klass mente, at en undersøgelse af et tilfæl-

de med menneskelignende væsener ville være nok til at slå hele gruppen af obser-

vationer ud. Men man er ydmyg, når man har pløjet sig gennem mere end 200 

landingsobservationer fra bogen »The Humanoids«, udgivet af »Flying Saucer 

Review.« Man behøver kun læse et vist antal beretninger om en meter høje væse-

ner og ægformede fartøjer, før håret på ens hoved rejser sig. 

Når alt kommer til alt er det vanskeligt at bevise, at noget ikke kan lade sig 

gøre. De, der udtalte, at mennesket ikke kan flyve, at en sten ikke kan falde ned 

fra himlen, eller at kontinenter ikke kan bevæge sig, er endt med at blive kvalt i 

deres egne ord. Jeg håber ikke at blive placeret i den situation, og jeg finder det 

vanskeligt at fastslå endeligt, at et plasmafænomen, der for tiden er ukendt for 

videnskaben, ikke eksisterer. Dog er der en tilstrækkelighed i vor videnskab, der 

tillader den at lave beregninger, som definerer grænserne, inden for hvilke visse 

postulerede ubekendte skal falde. Et plasma UFO skal operere inden for så stren-

ge grænser, at de fleste rapporter falder uden for disse grænser. 

Vi bør rette vor opmærksomhed mod en justering af de filtre, gennem hvilke 

UFO rapporter passerer, før de fortjener retten til at blive kaldt uidentificerede. 
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Nogle få af rapporterne kunne måske høre til en kategori af naturligt, atmosfærisk 

plasma, der endnu ikke forstås. De burde indtage deres plads sammen med kugle-

lyn til nærmere studium som et identificeret, naturligt fænomen. Hvad angår re-

sten af rapporterne . . . gad vide, hvor de så hører til? 

 

En tilhører: Ted Spickler, De begrænsede plasmateorien mest på basis af, at der 

ikke findes tilstrækkelig høje værdier i atmosfæren. Der har da været adskillige 

tilfælde af lyn fra en klar himmel. 

Dr. Schwartz: Hallucinationer. 

Professor Spickler: Nej, hør nu her. Jeg må give Dem ret. Jeg må indrømme, at 

problemet med lyn fra en klar himmel er noget, der ikke er fuldstændigt - slet 

ikke er til at forstå. leg har prøvet at finde oplysninger om det, men det er ikke 

lykkedes. Jeg har kun fundet nogle få hentydninger til det, og jeg ville gerne vide, 

om dr. Hynek kunne fortælle noget om det. 

Dr. Hynek: Jeg kan sige dette, jeg er fuldstændig villig til at indrømme, som et 

tankeeksperiment, at plasmaer under visse omstændigheder kan imitere eller rap-

porteres som UFOer. Men jeg kan umuligt se nogen måde, på hvilken et plasma, 

f. eks. kan forklare et tilfælde som Socorro eller mange af de andre kendte fysiske 

effekter. Så hvis teorien i det store hele er gal, tager jeg mig ikke af, om den skul-

le virke indenfor et lille område. 

Hr. Corbin: UFOer er ikke et nemt emne at diskutere. Det minder mig altid om 

missionæren, der vandrede omkring i junglen. Han kom til en fjern landsby og 

sagde til høvdingen: »Jeg vil gå længere ud i urskoven.« Høvdingen sagde: »Nej, 

nej, nej, det er alt for farligt - gør det ikke.« Han siger så: »Hør ingen rigtig mis-

sionær behøver at nære frygt for en sådan udflugt.« Høvdingen sagde: »All 

right.« Så gav han ham noget mad, og missionæren gik ind i junglen. Det må ha-

ve været en Jesuitter-missionær, for han kom altid i vanskeligheder. Nå, men alt-

så, han gik ind i junglen. Han gik et par kilometer hen ad en sti, og så pludselig 

hoppede en løve ud på stien. Han så paå den og udbrød: »Du store kineser, høv-

dingen havde ret, jeg havde uret, der er en løve.« Så knælede han ned, slog kors 

for sig og begyndte at sige et Ave Maria. Så kom løven over til ham, den knælede 

også, slog kors for sig og begyndte at bede. Han så på løven og sagde: »Du er et 

bemærkelsesværdigt dyr.« Løven så på ham og sagde: »Nær ikke for store forhåb-

ninger, jeg beder bordbøn.« 

Så det punkt, jeg vil illustrere her er, at det er meget vanskeligt at komme og 

tale om emnet flyvende tallerkener eller UFOer. Jeg får en følelse af, at hver taler 

måske synes, at han bliver behandlet ligesom missionæren. 

 

Vor næste taler er hr. Thomas M. Olsen. 

Tom er atom-ingeniør, han er for tiden ansat ved Isotopes Nuclear Systems 

Division of Telesyne Corporation, ikke så langt fra, hvor jeg bor i Timonium, 

Maryland. Han vil tale om almindelige træk i 160 observationsrapporter. 
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Hvad kan man få ud af rapportmaterialet? 

 

Hr. Thomas Olsen: Tak, Lou. 

Jeg er glad for at se så mange mennesker her i eftermiddag. Jeg vil dykke lige ned 

i den rapportsamling, hvorpå mine konklusioner i eftermiddag er baseret. 

For ca. 4 år siden udgav jeg en samling af 160 observationsrapporter, l) som 

jeg tror repræsenterer den hårde kerne af observationer, fordi de er så tydelige, 

detaljerede, utvetydige og ukonventionelle, at der kun kan være tre forskellige 

forklaringer: Enten svindel, hallucinationer eller virkelige observationer af et 

usædvanligt fænomen. Denne samling rapporter dækker perioden fra 1947 til 

1964. Der har været en del gode rapporter siden den tid, og nogle forskere har 

fundet interessante rapporter fra før 1947. Mine resultater i eftermiddag er baseret 

på 1947-1964 perioden, men jeg mener, vi kan drage nogle almindelige konklusi-

oner. I denne samling er der rapporter fra arkiverne hos Project Blue Book, 

APRO, NICAP, det britiske »Flying Saucer Review«, Aime Michel, Frank Ed-

wards, Leonard Stringfield m. fl., og de repræsenterer et verdensomspændende 

udvalg. 

Da vi ledte efter overensstemmende detaljer i disse rapporter, måtte vi be-

stemme os for en måde at registrere oplysningerne på. Nogle af Dem husker må-

ske den stive 80-spaltede hulkort formular, som blev benyttet ved det amerikan-

ske flyvevåbens tidlige undersøgelser? 2) 

Vi valgte ikke at katalogisere UFO karakteristika på den made, fordi så snart 

vi havde bestemt os for et format, eller et skema, ville der dukke en anden obser-

vationsrapport op, som faldt uden for formularens indhold. Så vi besluttede at 

undgå at benytte en formular med begramsninger. Se fig. 1. Det er den første side 

af ca. 100 sider med lignende data, på hvilken dato, observationens sted, rapport-

kilden og andre oplysninger gives. Der er nogle memotekniske kodenumre langs 

den venstre side, som jeg vil forklare og nogle andre mystiske numre til højre for 

Hvad kan man få ud 
af rapportmaterialet? 
 
INGENIØR THOMAS OLSEN 
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den. Denne specielle form har den fordel, at man altid kan tilføje en anden beskri-

vende kategori uden at være afgrænset af 80 spalter på et hulkort af en bestemt 

båndlængde på et magnetisk bånd. 

Jeg vil opremse den liste af karakteristika, som vi fandt i samlingen på de 160 

tilfælde. Se fig. 2-5. Jeg vil tage mig tid til at gennemgå det, fordi nogle af dem er 

interessante. I listeføringsorden fra oven og ned er der intet særligt system, bortset 

fra den alfa-numeriske orden af kodenumrene til højre. I nogle tilfælde er der 

underserier af karakteristika, i hvilket nogle systemer er indlysende, men generelt 

er dette simpelthen en vidtspændende liste af beskrivende kategorier, som vi ville 

finde ved at gennemgå rapporterne. Senere vil vi tale om resultaterne med at for-

søge at organisere dem i nogle logiske grupper. 

Mange af de kategorier, der er skrevet på listen her, er tydelige i deres be-

skrivelse, f. eks. »indlysende modvilje hos objektet over for indfaldende lys-

stråler«: Det er rapporter, hvor vidnerne har lyst med en meget kraftig lyskaster 

eller lommelygte - selv en lommelygte - på objektet, og det så ud til at reagere 

kraftigt. Når vi går ned over listen, finder vi nogle kategorier, som er »ikke mær-

kelige,« ifølge dr. Hyneks terminologi, som f. eks. den rapporterede, tilsyneladen-

de afstand fra vidnet til objektet. Hver kategori kan være gældende for et vist an-

tal rapporter, og jeg vil senere omtale dem statistisk. Hvis De ser på kodenumrene 

til højre, vil De opdage, at nogle af dem har de samme to alfabetiske tegn foran, 

hvilket viser en forsøgsvis eller midlertidig gruppering af de rapporterede karak-

teristika. 

På fig. 4 har vi nogle kategorier for konstatering af vidnernes optiske hjæl-

pemidler, kikkerter, teleskoper eller andet. Så har vi fem-seks kategorier med 

ændring af objektets orientering, som rapporteret. »Ændring af vinkelretning for 

at komme mod vidnerne« betyder, at objektet så ud til at svinge rundt mod vid-

nerne, efter det var kommet ned i nærheden af jorden. Vidnernes beskæftigelse er 

taget med i rapportens »ikke mærkelige« karakteristika, samt andre punkter, som 

nogle undersøgere er interesserede i: f. eks. en notits om at rapporten har et foto-

grafi eller en skitse vedlagt. 

På fig. 4 er en opsamlingskategori, som vi håber at få udspecificeret efter-

hånden: »fremspring, spidser og pinde«; dvs. ting, der stikker ud af objektet - 

stoflige eller ikke stoflige. »Halvcirkelformet funklen« kræver nogen forklaring. 

Der synes lysene at bevæge sig rundt om objektets perimeter i en gruppe. F. eks. 

kan der være adskillige oplyste vinduer, eller noget der ligner vinduer, der bevæ-

ger sig sammen i rækkefølge, så objektet først er mørkt, så lyst, mens den oplyste 

række vinduer kommer rundt gentagne gange. Bemærk de mange specielle kate-

gorier af UFO-lyde og så en kategori for lyde i almindelighed, hvor ingen detaljer 

gives. For nemheds skyld ved EDB-bearbejdelsen vises de tre sidste cifre i hver 

kategori som 0,0, og et tal. Hvis det rapporterede objekt er cylinderformet, eller 

ser sådan ud, føjer vi 500 til kodenummeret i vor EDB-bearbejdelse. Hvis katego-

rien mangler helt, altså hvis der f. eks. ikke er nogen lyde, sætter vi et 5-tal til 10-

talskolonnen i koden. 
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Fig. 1. Indexinformationsskema om UFO observationsrapporter. 
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Tilsyneladende pludselig forsvinden eller tilsynekomst 

- momentan slukning. 

Tilsyneladende pludselig forsvinden eller tilsynekomst 

- mærkelig slukning. 

Tilsyneladende pludselig forsvinden eller tilsynekomst.- chok-bølge.  

Tilsyneladende aversion mod belysning med lyskegler.  

Tilsyneladende virkning på dyr.  

Objektet returnerer tilsyneladende lyssignalet.  

Tilsyneladende forsøg på at signalere til vidner.  

Centrale underdetaljer.  

»Lille ægformet indretning« ophængt underneden.  

Primær lyskilde tilsyneladende på undersiden.  

Glimtende røde lys på bunden.  

Generelle underdetaljer.  

Uregelmæssig flyvemåde.  

Tilsynekomst af korridor rundt om en central del.  

Parallelle hvide og røde stråler på underside.  

Tilsyneladende kontrolrum.  

Central cylindrisk konstruktion der bevæges lodret.  

Elektrisk chok, stikken eller kløen, motorstop, strømafbrydelse.  

Lyskilde på kuplen eller toppen.  

Tilsyneladende afstand.  

Lav passage over et køretøj.  

Tilsyneladende afstand over jorden.  

Observeret direkte nedefra - tilsyneladende optisk lysbrydning p. gr. 

afvarmegradient i luften.  

Observeret direkte nedefra: lydløs.  

Observeret direkte nedefra: tilsyneladende dielektriske effekter.  

Svingninger i det lokale magnetfelt.  

Effekt på radio- eller fjernsynsmodtagning.  

Striber, bue, »stang« eller »bjælke« mellem objekterne.  

Lugt-observationer.   

»Engle-hår.«  

»Engle-hår« - pludselig eller eksplosiv udvikling eller udladning.  

Lysende damp med egenskaber der ligner »engle-hårs.«  

Afvigende mørkt område eller halvmåne på objektets solside. 

Adgangsmåde til objektet.  

Tilsyneladende udstødning.  

Udstødning af små, hvide glødende partikler. 

Udskillelse til mange objekter.  

Formationsflyvning.  

Rapporterede UFO-karakteristika og tilsvarende kodenumre 
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Tilsyneladende svingning om flyveretningen.  

Slingrende eller rokkende bevægelse under manøvrering.  

Tilsyneladende rysten eller flimren.  

Bevægelse som »et faldende blad« eller »pendul«.  

Op- og nedadgående bevægelse.  

Uregelmæssig eller rykvis måde at bevæge sig på.  

Tilsyneladende flyveretning langs Square-wave i det lodrette plan.  

Følelse af at blive observeret.  

Vidners indtryk af telepati.  

Parvis flyvning.  

Så ud til at foldes sammen som en faldskærm indtil lysstråle ramte.  

Tilsyneladende flammer nedenunder ved lodret acceleration.  

Tilsyneladende form.  

Jorden opvarmet eller brændt.  

Aftryk på jorden.  

Substans efterladt på jorden.  

Knækkende grene og bark.  

Radioaktivitet i jorden.  

Tilsyneladende udladning af gas eller væske ved acceleration.  

Evne til svæven på stedet.  

Uregelmæssig formation.  

Lyskildens intensitet.  

Øje-hudskade på grund af direkte påvirkning.  

Tab af lysstyrke efter solnedgang.  

Bilmaling-fluorescens efter bestråling på tæt hold.  

Ring aflys langs periferien.  

Lysstråler rettet mod jorden.  

Tilsyneladende retningsbestemt lysstråle.  

Lysstribe skråt opad mod himlen.  

Rødt lys på kanten.  

Lysintensiteten varierer med hastigheden eller accelerationen.  

Farven varierer med hastigheden eller accelerationen.  

Manøvrer forud for og efter udladning af diskosformet objekt.  

Adskillige objekter.  

Adskillige objekter bevægende sig i forskellige retninger.  

Uhyrer eller robotter.  

»Moderskibs« aktivitet.  

Tilsynekomst fra eller forsvinden ind i isoleret sky.  

Tilsyneladende åbning i bunden.  

Periskop-lignende objekt dukker frem fra abningen i bunden.  

Objekter falder ud fra bunden.  

Tilsyneladende operationsfejl eller vanskeligheder.  

Gløden over det hele.  
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Gløden over det hele; tydelig korona, top, bund eller perimeter lys.  

Gløden over det hele; udseende som intern lyskilde på top.  

Observation ved hjælp af kikkert.  

Observation ved hjælp af teleskop.  

Optiske hjælpemidler ved observation - generelt.  

Orientering under vending i høj fart.  

Orientering under flyvning ved konstant fart.  

Orientering under stigning.  

Evne til at opretholde en ikke-vandret orientering.  

Orientering under langsom drejning.  

Sløret omrids på toppen af skrånende cylinder.  

Tilsynekomst af døre eller tilsyneladende åbninger på overfladen.  

Mørkt område på overfladen der ligner dør eller åbning.  

Synlige vinduer mellem midten og toppen, med livlig bevægelse in-

denfor.  

Fremspring, spidser og pinde.  

Klare, skiftende farver.  

Pulserende lyskilde.  

Halvcirkelformet funklen.  

Tydelige punkter, der lyser eller glimter.  

Regelmæssigt pulserende lys vilkårlige steder på overfladen.  

Tilsyneladende rotation.  

Detaljer af roterende ring eller af objektets kant.  

Roterende acceleration før rumlig acceleration.  

Tilsynekomst af røde striber langs overfladen.  

Kombineret radar-visuel observation.  

Forsvinden og tilbagevenden i forbindelse med jager forfølgelse 

(jetjager).  

Overfladeudseende.  

Tilsyneladende identifikationsmærker.  

Vidnets kontakt med objektets overflade.  

Røg: nær objektet.  

Røg: optræder i afstand fra objektet.  

Tilsyneladende røgudladning eller spor ved acceleration.  

Røg: generelt.  

Lyd: fløjt, »hvislen« eller »susen«.  

Lyd: pulserende. (bankende).  

Lyd: summende.  

Lyd: brølende eller snurrende ligesom en bilmotor.  

Lyd: chok-bølge, der følger pludselig tiltagen i lysstyrke.  

Lyd: som en ventilator eller som vingeslag.  

Lyd: ligesom ænder.  

Lyd: generelt.  
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Lyd: landing på landingsbane.  

Fart.  

Størrelse.  

Lokaltid for observationen.  

Observationens varighed.  

Dagslysobservation - tid ikke opgivet.  

Spor: lysende.  

Spor: røg eller damp.  

Spor: rundt om moderskibet.  

Spor: hvid ild.  

Tilsyneladende overgang til trekant-form.  

UFO-nauter: klædedragt.  

UFO-nauter: aktivitet.  

UFO-nauter: udseende.  

UFO-nauter: forsvar.  

UFO-nauter: krigerisk indstilling.  

UFO-nauter: reaktion på lyd.  

UFO-nauter: stemmer.  

Kraftig acceleration eller deceleration.  

Lodret opstigning før vandret flyvning.  

Drejning af vinkelretning for at komme mod vidnerne.  

Orientering nær objektet forlod moderskibet.  

Vidnernes beskæftigelse.  

Fysiologiske effekter: nervøst sammenbrud eller chok.  

Fysiologiske effekter: svimmelhed, hovedpine.  

Fotografi eller tegning.  

Kraftig opadgående acceleration.  

Kraftig nedadgående acceleration.  

Kraftig acceleration samtidig med retningsændring.  

Lodrette band langs siden.  

Skinnende band langs siden.  

Store variationer i hastighed.  

Vejrforhold.  

Tydelig vind.  

Genstande som er blevet løftet, skubbet opad, eller slået tilbage fra 

undersiden af objektet.  

Tydelige lystunger strækker sig ud eller trækker sig tilbage.  

Røde objekter, der sværmer som fugle, flyver lige, flagrer hele tiden. 
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Pålidelighedsfaktor brugt i Hynek-diagrammet  

 

PR= (1- (p)M) · PI · 2
1-N 

 

Hvor de forskellige pålidelighedsparametre defineres: 

p gennemsnits vidne-pålidelighedsfaktor 

M antal vidner 

PI undersøgelsespålidelighedsfaktor 

N rapportens »n'te led« (Første, anden eller tredjehånds beretning, osv.) 

Fig: 6. 

Jeg er stadig forundret over, at man finder så mange tydelige karakteristika i 

så få rapporter. Hvis De er fascineret af talmagi, viser det sig, at der er 160 be-

skrivende kategorier her, hvilket vi ikke vidste, førend vi talte op; det samme an-

tal kategorier, som der er rapporter. Selvfølgelig ser kun 150 af disse kategorier 

ud til at være »mærkelige« fænomener. 

Det er interessant og værdifuldt at vide, hvad der er det maximale antal ka-

tegorier, der blev rapporteret i en eneste observation, for med disse oplysninger 

kan vi konstruere et »pålideligheds«- og »mærkværdighedsdiagram« hvilket er dr. 

Hyneks forslag. Jeg skal definere en rapports sandsynlige pålidelighed. I min of-

fentliggjorte samling er der en diskussion om sandsynlig pålidelighed, baseret på 

det rapporterende vidnes kvalifikationer, det totale antal vidner, rapportens kilde 

og undersøgelse, samt hvordan man havde faet kendskab til rapporten. Dette er 

opsummeret på fig. 6. For at gøre det enkelt, da der var 160 rapporter i undersø-

gelsen, udtog vi skønsmæssigt tre kategorier af sandsynlig pålidelighed for vid-

net. Der er tre mulige værdier af p - mellem 0 og 1, baseret på vidnets kendskab 

til luftfænomener, og om han sædvanligvis arbejdede udendørs og havde mulig-

hed for at se, hvad der foregik på himlen. Vi udtog i hver rapport en gennemsnits-

beskrivelse af vidnets sandsynlige pålidelighed, mellem 0 og 1. »M« er simpelt-

hen antallet af vidner. PI er undersøgelsens pålidelighedsfaktor: det kan have væ-

ret en vældig god observation, men hvis den ikke er blevet undersøgt ordentligt, 

er den måske heller ikke blevet rapporteret rigtigt. Så til sidst »N«, som er endnu 

en måde at bedømme rapportens pålidelighed på. Hvis det er en førstehåndsrap-

port, er 1 minus N nul, og man behøver ikke at mangle tiltro til rapporten, som i 

tilfælde med anden eller tredjehåndsberetninger, som muligvis kan være blevet 

fejlkopieret eller fejloversat i videregivelsesprocessen. 

Nu da »pålidelighed« er defineret, definerer vi så »mærkværdighed« som det 

relative antal beskrivelses-kategorier i hver rapport. Fig. 7 er en plan over mærk-

værdighed for de 160 rapporter. Hver rapport er afsat på diagrammet med pålide-

lighed angivet i en skala fra 0 til 100 langs den nederste linje og mærkværdighed 
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angivet på ordinatskalaen lodret. Vi har skønsmæssigt sat mærkværdigheden til 

l00 i den rapport, som har det største antal mærkelige karakteristika i sig. (»Ikke-

mærkværdige« karakteristika er ikke inkluderet.) I dette rapportsæt ses i øverste 

højre hjørne Socorro-observationen. Denne rapport har 23 ud af i alt 150 mulige  

»mærkværdige« karakteristika. Efter den kommer rapporten fra Boianai, Ny Gui-

nea samt en af Coral Lorenzens rapporter fra Sydamerika. 

Ideen med dette Hynek-diagram er, at vi skal se efter rapporterne i det øverste 

højre hjørne for at kunne opnå troværdige konklusioner ved enhver undersøgelse 

af UFO-fænomenet. Men uheldigvis kan vi ikke få gode rapporter hele tiden, og 

vi må få det bedste ud af dem, vi har. Mange af rapporterne har en tilsyneladende 

værdi på 50 eller derunder, og ikke alle har så mange karakteristika, som de tre i 

det øverste hjørne. 

Måske har De også lagt mærke til en anden ting i dette diagram: det er kvanti-

seret, dvs. punkterne ligger i mere eller mindre regelmæssige intervaller lodret 

eller vandret. Det er fordi vi har et helt antal karakteristika og vidner i hver rap-

port. I Socorro-tilfældet var der beskrevet 23 forskellige karakteristika i den be-

stemte observation, og det svarer til 100 i den lodrette skala. Så vil 22 være et 

stykke længere ned af aksen, dernæst 21 osv. Så kan man trække linier tværsover, 

der repræsenterer de hele værdier i antallet af »mærkværdige« karakteristika. 

Man kan også trække lodrette linjer - dette er ikke så tydeligt. Men der er nogen 

gruppering af punkterne tværsover, fordi vi måtte skønne over vidnernes pålide-

lighed, og vi valgte tre mulige værdier mellem 0 og 1. Der er også et lige antal 

vidner i hver af observationerne, vi har ingen rapporter med 1,3 vidner. 

Fig. 8 er et sammendrag af det totale antal og hyppigheden for hver beskrivel-

seskategori - de, der er opregnet på fig. 2 til 5. Dette er begyndelsen af en meget 

lang tabel, hvor de rapporterede karakteristika er sorteret alfabetisk i spalte 1, 

fulgt af antallet af tilfælde for hvert karakteristika, procenten af 160 rapporter og 

så bare et linienummer. De resterende spalter er mere åbenbare: karakteristika er 

ordnet efter deres hændelseshyppighed. F. eks. er det mest hyppige karakteristika 

»ikke mærkværdigt«; det er simpelthen tidspunktet for observationen, og det var 

kun medtaget i 130 af de 160 observationer. Jeg tror, at vidnerne så ville få et B 

(næsthøjeste karakter i amerikanske skoler. O.A.) fordi kun 81,3 % af observati-

onsrapporterne har observationstidspunktet med. Dernæst er vidnernes beskæfti-

gelse opgivet i 78 % af observationerne. Så kommer vi til de interessante ting, så 

som objektets generelle fremtoning - hvordan så objektet ud? Men der er mange 

observationer blandt dem, der fandt sted om natten, hvor der ikke er anden beskri-

velse af objektet, end lysets klarhed eller dets opførsel - dvs. om det blinkede eller 

skiftede farve - og vidnet har ikke været i stand til at opfatte objektets form. Så 

måske ville det være mere meningsfyldt at se på procenten af dagobservationer, 

som indeholder en beskrivelse af objektets generelle udseende. 

I fig. 9 har vi oplysninger om følgende spørgsmål: Hvordan et bestemt karak-

teristisk træk er indbyrdes forbundet med et andet karakteristisk træk. Siden vi i 

alt har 160 karakteristika, er det en temmelig lang tabel at sætte pæ lærredet eller 
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Fig. 7. Hyneks diagram for 160 UFO observationsrapporter. 
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endog at få skrevet ud af EDB-anlægget. Så vi trykker kun de fem stærkest sam-

menhængende koefficienter3) faldende i absolut værdi. F. eks. er der under »gene-

rel fremtoning« en statistisk bemærkelsesværdig sammenhæng ved objektets »o-

verfladefremtoning«. Dette lyder rimeligt. Hvis man har rapporteret objektets 

generelle udseende, er det sandsynligt, - hvis vi antager, at det er en rigtig ople-

velse - at vidnet også ville være i stand til at lægge mærke til overfladens karakte-

ristika: Om det så ud til at være metallisk eller lavet af plastik. 
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Fig. 8. Hyppighed afrapporterede UFO karakteristika. 
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Fig. 9. Hyppighed og korrelation afrapporterede UFO karakteristika. 
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Uden at se på den statistiske betydning er det noget misvisende at acceptere 

hvert eneste af disse sammenhængs-koefficienter. F. eks. i tredje linie viser den 

anden sammenhængs-koefficient minus 25 (som egentlig er minus 0,25) sammen-

hæng med tidspunktet for et cylinderformet objekt. Jeg tror ikke, det er statistisk 

betydningsfuldt. Hvis vi ser på linie 35, var der kun 12 observationer i den grup-

pe, hvor et cylinderformet objekt blev rapporteret - i det mindste, som vist, hvor 

tidspunktet er medregnet - og det antal tilfælde er lille. Vi håber at undgå denne 

situation ved i udvælgelsesalgoritmen at medregne noget ligesom de studerendes 

T -prøve i statistisk betydning. 

Nu vil jeg løbe ned over listen og opremse de hyppigst forekommende ka-

rakteristika. Dernæst vil vi kaste et blik på disse karakteristikas generelle detaljer, 

som vidnerne rapporterede dem. Jeg vil udelade »ikke mærkværdige« karakteri-

stika på listen. Starter vi så ved begyndelsen, er objektets generelle udseende det 

hyppigst rapporterede karaktertræk. Objektets størrelse er rapporteret i 60 % af 

tilfældene; overfladeudseende i 44 %; man har bemærket farten i 41 %; evne til at 

svæve i 39 % af tilfældene. Her er det interessant at se på sammenhængs-

koefficienten, fordi der er en stærk sammenhæng mellem opnåede oplysninger og 

afstanden over jorden. Hvis vidnet bemærkede, at objektet svævede, er det tem-

melig sandsynligt, at han ville være i stand til at anslå dets afstand over jorden. 

Der er en god positiv sammenhæng mellem oplysninger og afstanden fra vidnet - 

0.26 - og interessant nok en sammenhæng med angivelser af tidspunkter. Med 

andre ord, hvis det blev rapporteret, at objektet svævede, er det rimeligt, at vidnet 

højst sandsynligt ville have tid til at se på sit ur og registrere tidspunktet. 

Fravær af lyd rapporteres i 36 % af tilfældene, og lyskildens bemærkelses-

værdige intensitet nævnes i 32 %; flere objekter i 24 %; stor accelleration i 21 %; 

forekomst af luger eller åbninger på overfladen, sædvanligvis oplyst, i 20 %. Vi 

taler f. eks. her om 32 tilfælde ud af 160, så det er sandsynligvis statistisk betyd-

ningsfuldt. En gløden over hele objektet i 20 %; kombineret forekomst af total 

gløden, oplyste døre, et ioniseret område rundt om objektet, og lys på toppen og 

bunden i 15 % af rapporterne; tilsyneladende rotation af objektet i 14 %; en sling-

rende eller rokkende bevægelse mens objektet manøvrerede eller svævede i 13 %, 

dvs. 21 tilfælde; en kraftig lodret acceleration i 12 % - en ioniseret ring, og dette 

indeholder tilfælde, hvor denne var den tilsyneladende eneste plasmaeffekt, eller 

lysudstråling i 11 % eller 18 tilfælde; en pulserende lyskilde i 11 %; dielektriske 

effekter under objektet i 10 %; en lyskilde i kuplen eller pa toppen i 10 %, eller 

16 tilfælde; store variationer i farten i 9%. 

Nu kommer vi så til rapporter, hvor der ses væsener. Tilsynekomst af et men-

neskeligt væsen eller et besætningsmedlem noteres i 9 % af disse tilfælde eller 15 

af rapporterne. En fløjtende lyd i 9 %; en variation af den udsendte lyskildes in-

tensitet afhængig af objektets fart i 9 %, - osv. ned ad listen. 

Når vi taler om færre end f. eks. 10 tilfælde, er der stor statistisk usikkerhed i 

de konklusioner, vi foretager, og også i koefficientsammenhængen. Men hvis 

man er interesseret i særlige karakteristika ved observationer, kan man kigge ned 
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over listen og se efter bestemte ting, der passer ind i ens yndlingsteori. F. eks. 

fravær af total gløden om natten fra et cylinderformet objekt. Der er kun et tilfæl-

de i denne samling, hvor det er rapporteret, og dets hyppighed er 0,6%. Så vi vil 

ikke gå ind på de kategorier, der er optegnet på listen længere nede, da de er i 

mindretal. 

Lad os nu vende tilbage til fig. 1. Numrene til højre for hver karakteristika-

kode er linienummeret i observationsrapporten og de spalter, ved hvilke beskri-

velsen begynder og slutter. Fremstiller De datasystemer, burde dette være af inte-

resse for Dem. Med disse data til rådighed trykker EDB-anlægget ved gennem-

gang af rapporterne de ordrette redegørelser af hvert karakteristisk træk for os. 

Fig. 10 viser en del af hvad anlægget trykte i kategorien »objektets generelle 

fremtoning«. F. eks. den 14. august 1954 i Vernon i Frankrig: »Jeg kunne se ski-

ven en face. Jeg kunne meget klart se dens cirkulære form.« Osv. således kan 

man løbe igennem disse beretninger og få et almindeligt indtryk af, hvad vidnerne 

prøver at beskrive i hver kategori. 

Jeg vil bruge nogle få minutter på disse ordrette beskrivelser og derved lave 

en foreløbig ordning af de rapporterede karakteristika. Det er bekvemt at dele 

disse karakteristika ind i tre grupper, som jeg kalder 1) UFOen i bevægelse, 2) 

UFOen om natten og 3) UFOen og dens virkning på omgivelserne. Vi kan tilføje 

en fjerde gruppe med UFO-nauter. Vi har allerede i fig. 10 været igennem nogle 

beskrivelser af objektets generelle udseende. Skiven er den mest almindelige, 

men der er også rapporteret et cylinderformet objekt. Personligt tror jeg, at de 

fleste rapporter falder ind under disse to faconer. I nogle tilfælde rapporteres det, 

at objektet kan være sekskantet eller trekantet, men jeg regner disse med til skive-

kategorien. 

Lad os se på de andre karakteristika af et UFO i bevægelse. I tilfælde med »stør-

relse«, som er næsthyppigst rapporteret, ville det være bedre at udtrykke vore 

resultater som en slags grafisk fremstilling eller diagram. Vallee har allerede i 

nogen grad taget hensyn til dette karakteristiske træk.4) 

I vor samling er objektets størrelse ret varierende. Der er en rapport fra en 

pilot, som taler om ca. 20 cm i diameter på et objekt set ved siden af et andet luft-

fartøj, medens andre rapportører har nævnt størrelser op til ca. 200 m i diameter. 

Beskrivelser af cylinderformede objekters størrelse er sjældnere, og almindeligvis 

siges der bare ”stor«. 

 

Objektets overflade-udseende: 

»Det så metallisk ud«. (Igen er hver af disse beskrivelser fra forskellige rap-

porter.) »Objekterne lignede sølvagtige spejle med en rødlig gløden om«. »Deres 

farve så ud til at være bleggrå, og de skinnede som poleret krom«. »Toppen og 

bunden havde en slags grøngrå og brun nuance og mindede om olivenfarvet ca-

mouflage«. »Det var en klar sølvfarve med gråt i den bageste del«. »En mat alu-

miniumsfarve med en glat overflade«. »En skinnende metallisk farve; ingen nitter 

var synlige«. »Den var blå-grå-mat-grå«. 
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Sommer 1953 Hamilton amt, Ohio. . . Et flot otte-formet objekt. 

August 23 1953 Port Moresby, New Guinea . . . som en sølvpil . . . forlænget i 

formen som en kugle . . . meget tydelig, skarp foran, men tilsyneladende stump 

bagved, skønt halen kan have været skjult af spor af damp. Ingen vinger eller 

finner synlige. 

November 1953 Ski, Norge . . . formen var som en tallerken, men denne var ikke 

flad, men meget udbuget på midten og tilspidset mod siderne . . . den side, der var 

oppe under flyvningen havde en kuppel-lignende forstørrelse.  

November 16 1953 San Fernando, Californien . .  en stor sølvkugle. 

Februar 1 1954 San Fernando Valley, Californien . . . en rund kugle. 

Marts 9 1954 Cincinnati, Ohio . . . en mørk, ellipseformet krop, som han be-

skrev som »klart, fast lignende meget en fremstillet maskine«. 

August 14 1954 Vernon nær Paris, Frankrig . . . jeg kunne se en disk os en 

face ... jeg kunne meget klart se dens cirkulære form.  

September 7 1954 Amiens, Frankrig . . . det kunne se ud som en ikke-

færdiggjort høstak, med en omvendt tallerken på toppen . . . det lignede en om-

vendt tallerken. 

September 9 1954 Nelson, New Zealand . . . diskos-formet. 

September 15 1954 Kadori Borsi Mangalda i Indien . . . form som en taller-

ken. 

September 18 1954 Casablanca, Marokko . . . det lignede en grå skive. 

September 26 1954 Chabuil (Drome) Frankrig . . . et stort metallisk objekt, 

cirkulært og temmelig fladt. 

September 26 1954 Col du Chat, Frankrig . . . tilsynekomst af en tallerken med 

bunden opad . . . form som en perfekt skive.  

Oktober 9 1954 R. N-631 nær Briatexte, Frankrig . . . skive. 

Oktober 11 1954 Clamecy (Nievre) Frankrig . . . et rundt objekt. 

Oktober 13 1954 Graulhet (Tarn) Frankrig . . . skive. . . et cirkulært objekt. 

Oktober 14 1954 Meral, Frankrig . . . en kuppel-formet skive, flad i bunden. 

Oktober 17 1954 Varigney (R. D-IO) Frankrig . . . jeg kunne fuldstændig klart 

se objektets cirkulære form, halvkugleformet på toppen.  

Oktober 22 1954 Marysville, Ohio . . . cigar-formet . . . ingen hale, ingen vin-

ger, så ud til at have vinduer. 

November 4 1954 Pardo River nær Pontal i Brasilien . . . lignende to vaske-

baljer sat sammen. 

November 281954 Manila, Philipinerne . . . cirkulær med en kuppelformet top 

og flad bund. 

December 3 1954 Gulfport, Mississippi . . . rund og så flad ud . . . så ud til at 

være to tallerkener anbragt ovenpå hinanden 

Maj 1 1955 Grafenwohr, Tyskland . . . den eneste form, jeg kunne se, var kug-

leformet. 

 
Fig. 10. Typiske beskrivelser i kategorien »generelt« 
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Man kan finde næsten enhver beskrivelse af objektets overflade! Man får ind-

tryk af, at det er en reflekterende overflade, der reflekterer skyernes farve, den 

klare himmel eller jorden. 

Sammen med andre beskrivelser af UFOer i bevægelse finder man detaljer om 

objektets roterende ring eller rand: »Den yderste kant så ud til at være ca. 30 cm 

tyk«. »Et enormt elliptisk objekt med en spaltet ydre rand og en roterende ring 

indenfor«. »Langs objektets ydre kant var der en række propeller på 15-20 cm i 

diameter, anbragt tæt ved hinanden. Disse propeller var monteret på en støtte så 

de drejede rundt i et vandret plan langs objektets kant. De roterede meget hurtigt 

rundt«. »Objektet var omgivet af et tyndt, ringlignende objekt i nogen afstand fra 

objektets midte«. Hvad observatørerne i almindelighed sigter til her - og det er 

forbundet med kategorien af objektets generelle udseende - er en mere eller min-

dre klassisk tallerkenform: en omvendt tallerken med en skål, flad eller ikke flad, 

på toppen af den. 

Ligesom størrelsen varierer objektets hastighed meget, lige fra en svæven og 

til en hastighed på ca. 1600 km i timen. Jeg nævnede de store hastigheds-

variationer, så lad os tage et par eksempler: »De var aldrig fuldstændig ube-

vægelige, men satte farten op eller ned, fløj af og til så langsomt, at de næsten 

svævede, så satte de farten op til ca. 500 km/t«. »Den så ud til at holde sig svæ-

vende i luften, idet den drejede rundt ligesom en top. Pludselig fjernede den sig, 

accelererede og fløj vestpå i en fantastisk fart«. »Da den passerede vort fly, be-

regnede jeg dens fart til at være mellem 950 og 1600 km/t. Den satte farten ned 

og ledsagede os i et kort stykke tid. Vor normale fart var ca. 250 km/t, og det vir-

kede meget mærkeligt, at denne ildkugle kunne bevæge sig i en så fantastisk fart 

og dernæst gå ned til langsom hastighed«, osv. 

 

Voldsom acceleration eller hastighedsnedsrettelse: 

Somme tider skræmmes vidnet meget af dette karakteristika: »Da de fløj væk fra 

ballonens nærhed, bevægede de sig med en voldsom fart, beskrev en bue på ca. 

45 grader i løbet af 2-3 sekunder og forsvandt af syne«. »Lige før den fløj ind i 

skroget, satte den øjeblikkeligt hastigheden ned til hans fart«. »Den fløj væk i en 

let stigende vinkel. Farten var utrolig. Den bevægede sig nordvest mod Tucson, 

blev til en lille plet og forsvandt på ca. 4 sekunder«. »Pludselig accelererede den 

og forsvandt i et nu«. »Efter at have stået stille i ca. 1 minut begyndte den at be-

væge sig sydpå og vendte dernæst om ved at foretage en drejning på 180 grader«. 

»Det tog kun tre sekunder for den at forsvinde ud af hans synsfelt, da den fløj 

væk«. 

Vi nævnede før objektets evne til øjeblikkelig slukning eller mærkelige fors-

vinden. Jeg tror ikke, at det altid skyldes den kraftige acceleration. Jeg mener at 

UFO-erne kan forsvinde pludseligt ligesom et plasma med få spor. 

 

Hastig opadgående acceleration: 

»Det passerede ham, krydsede ind foran ham og for ud af syne i en stejl og næ-
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sten lodret stigning«. »Efter at objektet fløj der forbi, begyndte det at stige med en 

fart, der næsten var umulig at følge med øjet«. »Det var ude af syne på sekunder, 

idet det steg lige op med en fantastisk fart«. »Objektet forsvandt pludseligt på 

sekunder i en opadgående, nærmest lodret stigning«. 

 

Uregelmæssige detaljer i bevægelsen: 

En uberegnelig eller stødvis måde i bevægelsen: 

»Objektet fulgte en brudt bane, der generelt var karakteriseret ved hurtige og 

korte zigzag-bevægelser«. »Genstandene fløj, to og to i hurtige zigzag«. »Vi kun-

ne se den flyve lavt over dalen, idet den her og der for af sted i stor fart, medens 

den af og til satte farten op eller standsede nogle sekunder for så at fortsætte 

igen«. 

 

Tydelig svingning omkring flyveretningen: 

»De fløj i meget stor fart og så ud til at drive om deres tværakse«. »Den bevæge-

de sig i en bølgende bane, men i lige kurs«. »Objektet var i en meget lav højde, og 

dets regelmæssige bølgelignende kurs fik det til at dukke ned bag bakkerne nogle 

få gange«. »Sølvkuglen blev ved med at flyve. Den bevægede sig op og ned, ja, 

endog sidelæns, idet den fløj med en svingende bevægelse«. 

Når man ser på den enkelte rapport, er det af og til vanskeligt at få et indtryk 

af, hvordan objektets bane var. 
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En slingrende og rokkende bevægelse mens de manøvrerer: 

»Den svævede der over marken og rokkede langsomt fra side til side, ligesom en 

robåd, der ligger for anker i roligt vand«. »Den fløj hurtigt forbi, sagtnede så 

farten og begyndte at stige dovent i cirkler. Mønsteret, den lavede, var som et 

faldende egeblad, blot opad i stedet for nedad. Den foretog disse kredsbevægelser 

et par minutter«. »Den så ud til at slingre i luften, mens den langsomt fløj ned 

mod jorden«. »Pludseligt standsede UFOen midt i flyvningen. Den svævede, 

slingrede eller vippede fra side til side nogle øjeblikke, så vendte den om i modsat 

retning og genoptog sin kurs. Den gentog denne opvisning to gange«. 

De sidste 2-3 beskrivelseskategorier kan alle være beslægtede - det lyder, som 

om der er en forbindelse mellem dem. 

Det næste er den særlige undergruppe med faldende blade eller pendulbe-

vægelse: »Vi så den tage farten af i nogle sekunder, og så begyndte den at komme 

ned. Idet den mistede højde, begyndte den at flagre som et blad, eller hvis De 

foretrækker det, at svinge som et pendul«. »Ottekanten svingede som et pendul på 

den kurvede kurs opad. Den begyndte at gå nedad som et faldende blad«. (De 

samme ord igen i en helt anden rapport.) »Et af objekterne forlod formationen og 

fløj i zigzag-linie ned mod jorden«. 

 

Og så nogle oplysninger om objektets orientering, mens det stiger: 

»Det steg brat op, så ud til at accelerere og forsvandt hurtigt af syne. Det fløj af 

sted i en let stigende vinkel«. »Objektet fjernede sig, fløj skråt opad ca. 15 m og 

begyndte så at stige lodret op«. »Det stod på højkant, strøg så lodret op«. »Den 

store diskos hældede opad, idet den accelererede opad gennem skyerne«. »Ob-

jektet vippede let nedad og begyndte så langsomt at dale«. De af Dem, der er in-

teresserede i aerodynamik, kan måske drage nogle konklusioner ud fra disse be-

skrivelser. 

 

Evne til at svæve: 

»Den svævede over gårdens bygninger«. »Den så ud til at hænge ca. 2 m over 

jorden«. »Den svævede nær ved jorden«.  

Ved at se på denne kategori er der ingen tvivl om, at de rapporterede objekter 

har evnen til at forblive stationære i luften.  

Kategorien med lodret stigning før vandret flyvning; i vor statistiske sammen-

fatningstabel havde dette en høj hyppighed:  

»Objektet steg lodret op, drejede væk og forsvandt, idet det stadig vandt høj-

de«. »Den steg lodret opad ca. 30 meter, og mens den stadig vandt højde, drejede 

den mod øst«. »Objektet steg svagt, fløj over hvedemarken, drejede pludseligt og 

fjernede sig mod nordøst«. Det ser ud til at være en praktisk måde at få et luftfar-

tøj op over forhindringer og op i luften! 

 

Om cylinderformede objekters generelle udseende har vi: 

»En lang smal cylinder, tilsyneladende hældende i en vinkel på 45 grader. Objek-
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tet var hvidligt, ikke lysende og meget klart afgrænset«. »En lang, buttet cylinder, 

der hældede 45 grader«. »To enorme objekter, der enten var cigarformede eller 

cylindriske«. »En stor, stille, lysende masse, der tilsyneladende hang over den 

nordlige flodbred. Den kunne sammenlignes med en gigantisk cigar, der stod på 

højkant«. I disse tilfælde er der næsten ingen tvivl om, at objektet mere eller min-

dre var cylinderformet. Bemærk, at de sædvanligvis forbindes med beskrivelser 

af, hvad vi kalder moderskibsaktivitet: Hvis De ser på sammenhængskoefficien-

ten for den kategori (linje 39 på fig. 9), vil De finde en stærk sammenhæng mel-

lem rapporter om cylinderformede objekter og diskosformede objekter. 

Den anden hovedgruppe af karakteristika, jeg nævnede, »UFO-en om natten« 

er, synes jeg, endnu mere interessant end »UFOen i bevægelse«. Jeg tror, at en 

forklaring på UFO-fænomenet sandsynligvis kommer fra den rapporterede tilsy-

nekomst om natten snarere end fra nogen anden beskrivende kategori, fordi vi her 

har flere oplysninger om helhedssystemet. Der er beskrivelsen af en ioniseret 

ring, eller hvad der forekommer at være en ionisering rundt om objektet; lysets 

dynamik; rotation af individuelle oplyste åbninger; en bevægelse af en gruppe af 

disse åbninger rundt om objektet - samt objektets gløden over det hele og dets 

relation til disse andre lyskarakteristika. En effekt, der ikke er særlig hyppig i 

denne gruppe, men som nok skal forklares på samme måde, er rapporten om »lys-

tunger«, som jeg kalder dem; de strækker sig udad og trækker sig tilbage fra ob-

jektet, som om de er dele af et slags felt, der produceres af objektet og ioniserer 

luften meget uensartet. 

Jeg tror, jeg hellere må slutte her. Jeg håber med tiden at kunne offentliggøre 

disse resultater i deres helhed, og så vil enhver, som er interesseret, få lejlighed til 

at gennemgå alle detaljerne. Sådan et studium burde foretages af en gruppe men-

nesker på grundlag af en større rapportsamling. 160 rapporter er for lille en sam-

ling til at undersøge de interessante karakteristika langt nede på hyppighedslisten, 

som f. eks. det tilfælde, jeg lige har nævnt med lystungerne, der strækker sig ud 

og trækker sig tilbage ved objektets rand. Der er allerede rapporter nok til at fore-

tage sådant et studium og få gode statistikker af de nederste kategorier. Det er 

uheldigt, at Condon-kommissionen ikke gjorde det, da den afgjort havde størrelse 

og midler dertil. Resultaterne ville have været meget interessante. Måske kan 

nogle af Dem, der her er til stede finde ud af noget. Tak. 

 

En tilhører, hvis navn er John Munday fra Newport News, Virginia: »Jeg ville 

gerne spørge om Deres plancher vedrørende mærkværdighed versus troværdig-

hed. Socorro havde en meget høj faktor, så jeg spekulerer på, om De har talt med 

Philip Klass, og om han har undersøgt og analyseret dette tilfælde?« 

 

Thomas Olsen: »Jeg tror, han omtaler dette tilfælde, Socorro observationen, i 

sin bog, og jeg ved, han har kendskab til detaljerne, og selvfølgelig havde han en 

meget stærk overbevisning om, at tilfældet ikke var et ægte, uforklarligt fænomen. 

Jeg tror, at dr. Hynek senere vil vise os sit mærkværdighedstroværdigheds-
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diagram«. (fig. 7). 

 

Lou Corbin: »Dr. Hynek, undersøgte De Socorro tilfældet på stedet?« 

 

Dr. Hynek: »Det gjorde jeg. Lad mig først sige, at jeg ikke er enig med Philip 

Klass i, at det var et plasma, heller ikke med Menzel i, at det var et fupnummer. 

Der er for mange uoverensstemmelser. Først og fremmest gjorde jeg på den tid 

bogstavelig talt mit bedste for at rive glorien af tingene, fordi jeg følte, at det var 

mit job - hvis jeg da kunne. Jeg gik endog så vidt, at da jeg dengang havde en 

student, som havde en tante, der boede i Socorro, fik jeg studenten til at instruere 

tanten om at spørge rundt omkring og se, om hun kunne finde noget om Zamora 

eller hans baggrund, der ville kaste nogen tvivl over tilfældet, men Zamora var 

fuldstændig ren som en engel. Vi udspurgte endog drageren i byen om hans gode 

ry, men der var ikke noget dårligt at bemærke. Og arrene, de brændte mærker var 

der; Coral og jeg - fru Lorenzen og jeg - så dem selv. Jeg vandrede rundt i hele 

egnen for at se, om der var andre, lignende mærker, idet jeg tænkte, at det måske, 

når alt kom til alt, var en naturlig hændelse i den del af landet, men jeg fandt 

ingen. Så jeg føler simpelthen, at hverken Klass eller Menzel har bevist deres 

synspunkter«. 

 

Thomas Olsen fortsætter: Jeg tror, jeg nævnede, at de mest interessante ka-

rakteristika er de, som er dårligst bevist. Statistisk set er de længst nede på listen. 

Jeg kan fortsætte min kommentar til førnævnte spørgsmål med kommentaren til 

et andet spørgsmål om dematerialisation eller forsvinden. Noget af det mest for-

bløffende er netop den slags rapporter, synes jeg. Som dr. Hynek bemærker, er 

det meget sandsynligt, at mange af disse rapporter med dette særligt karakteri-

stiske træk, kan skyldes vidnets subjektive reaktion pa observationen som sådan, 

og at vidnet ikke har set objektets kraftige acceleration, da det forsvandt. Men 

dette særlige karaktertræk synes imidlertid at være temmelig godt bevist. Objek-

terne forsvinder virkelig hurtigt, og det ville være interessant, hvis vi var i stand 

til at fastslå, at dette er et ægte karaktertræk; dvs. øjeblikkelig eller næsten øje-

blikkelig forsvinden. Hvad angår hypoteser vil jeg gerne tilføje, at den ikke-

jordiske hypotese ikke nødvendigvis er den eneste, der virker tiltrækkende, især 

på grund af de - forekommer det os - store afstande, der er involveret. Jeg hader at 

sige det, fordi det lyder som science fiction - men jeg tror, at et alternativ til ob-

jektets mulige, øjeblikkelige forsvinden er muligheden for at rejse i tid. Der er en 

meget interessant afhandling om dette - ikke som afhandlingens hovedemne, men 

det er refereret i en afhandling af Roger McGowan fra Redstone Arsenal; 

»Advances in Space Science« fra for ca. 8 ar siden, og titlen på afhandlingen er 

»Extraterrestrial Intelligent Automita.« Der godtgør han på en overbevisende 

måde, at med vor hurtigt avancerende teknologi og på grund af vanskeligheden 

ved at bevise en negativ hypotese, så kan vi ikke sige, at det aldrig vil blive mu-

ligt, fysisk eller teoretisk, at bygge en tidsmaskine. Det vil sige, hvis vi går langt 
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nok ud i fremtiden, og ikke forinden udsletter os selv, så bliver vi måske i stand 

til at udvikle en sådan. 

 

Dr. Hynek: Jeg vil gerne stille et spørgsmål.  

 

Lou Corbin: Ja, selvfølgelig. 

 

Dr. Hynek: Jeg håber, det er tilladt et medlem af panelet at spørge et andet med-

lem af panelet om noget. Jeg er meget interesseret i hr. Olsens arbejde, og jeg 

ønsker at komplimentere ham for det fine stykke arbejde, han har gjort. Jeg er 

bare bekymret over, at det stadig kun drejer sig om 160 rapporter. Hvornår når De 

op på 3060? 

 

Thomas Olsen: Jeg tror ikke, det er fysisk muligt for en person at gennemgå så 

mange tilfælde i løbet af et liv. Det kræver en samlet kraftanstrengelse. 

 

Lou Corbin: Jeg hører fra salen et spørgsmål, om det er muligt, at menneskelige 

væsener fra nogle af disse påståede fartøjer kunne færdes på gaderne og være så 

lig os, at vi ikke ville være i stand til at opdage forskellen. Hvad mener De om 

det, hr. Olsen? 

 

Thomas Olsen: Der er ingen rapporter i mine optegnelser om menneskelige væ-

sener i tilknytning til objekterne. Alle de UFO-nauter, der er beskrevet, er små 

væsener, kun omkring 1,00-1,20 meter høje, undtagen i eet tilfælde i Flatwoods, 

West Virginia, hvor kun et uhyre er beskrevet, og det er beskrevet mere som et 

metallisk objekt end som noget levende. Vi kender jo alle sammen kontaktrappor-

terne, som er lige modsatte, idet de beskriver menneskelige folk. 

 

Coral Lorenzen: Jeg har noget at tilføje her. Vi talte om dette lidt tidligere. Jeg 

har specialiseret mig i rapporter med UFO-nauter, og hvor det drejer sig om så-

danne, synes jeg, Tom ramte hovedet lige på sømmet. Vi har ingen rapporter, der 

viser, at de ligner os særlig meget, vel? 

 

Lou Corbin: Well, UFO sagen går videre. Vi har bevæget os med imponerende 

statistisk præcision hos de sidste to talere, og nu er det på tide at indkalde en psy-

kiater. Det er lige netop, hvad vi nu vil gøre. 

Vor tredje taler er psykiater. Men jeg kan forsikre Dem for, at der ikke er no-

gen betydning i den orden, i hvilken vore talere bestiger talerstolen i dag. Det 

minder mig om en meget kort historie om en dommer. Dommeren var retsfor-

mand i en sag - og han lyttede til alt, han fik en masse psykiatriske rapporter, han 

fik alt til at glide, og til sidst gik juryen ud; juryen kom tilbage; han spurgte: »Er 

De nået til en kendelse?« Formanden svarede: »Ja, Deres nåde.« Dommeren 

spurgte: »Hvilket resultat er De kommet til?« Formanden sagde: »Vi finder den 
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anklagede uskyldig.« Dommeren så på ham og sagde: »Hvordan i alverden kan 

De se dette imponerende vidnemateriale og komme til det resultat, at den ankla-

gede er uskyldig?« Juryens formand så på ham, smilede og sagde: »Sindssyge, 

Deres Nåde.« Og dommeren: »Hos dem alle tolv?« 

Vi synes nu, at vi er lidt bedre end den jury til at præsentere vor sag. 

Vor tredje symposium-taler bringer andre aspekter ind i vort undersøgelses-

område. Det er dr. Berthold Eric Schwarz, psykiater med privat praksis i 

Montclair, New Jersey. Jeg kunne fortælle meget om hans baggrundsundersøgel-

ser, men det ville tage det meste af aftenen. Lad mig hurtigt give Dem det signa-

lement, at han har fremragende akkreditiver: Han er medlem af American Psychi-

atric Association, har specialist-anerkendelse i American Board of Psychiatry and 

Neurology og medlem af det vigtige American Association for the Advancement 

of Science. Schwarz er også forfatter og foredragsholder, psykiatrisk medlem af 

Mayo Foundation, og han har kastet sig ud i det udfordrende og lovende felt: Pa-

rapsykologi, (oversanselig opfattelse) og ufologi - og det er jo i sig selv en stor 

mundfuld, ikke? Jeg tror ikke, De vil være uimponerede, nu da jeg vil bede dr. 

Schwarz komme frem og foretage sin præsentation. 

 

 

Kildehenvisninger:  

 

1. Thomas M. Olsen: »The Reference for Outstanding UFO Sighting Reports« 

November 1966. UFO Information Retrieval Center Inc. Riderwood, Maryland 

21139. 

 

2. Leon Davidson: »Flying Saucers, An Analysis of The Air Force Projekt 

Bluebook Specialreport No. 14«. Ramsey N. J.: Ramsey-Wallace Corp. 1966,(3. 

udgave) side 8. 

 

3. Maurice G. Kendall og Alan Stuart: »The Advanced Theory of Statistics, Vol. 

1: Distribution Theory«. London: Charles Griffin og Company, Limited 1963 (2. 

udgave) side 141. The Bivariate Binomial Distribution.  

 

4. Jacques og Vanine Vallee: »Challenge to Science, The UFO Enigma«. Chica-

go: Henry Regnery Company, 1966 side 166. 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

Hvem ser UFO’er  
 
DR. PSYKIATER BERTHOLD E. SCHWARZ 

Hvem er det, som ser UFOer? 

 

Dr. Schwarz: UFOer: Intet andet emne er mere sensationelt, aparte eller kontro-

versielt; intet andet emne polariserer folk eller enkeltpersoner i så høj grad; intet 

andet emne viser en sådan kamp mellem godtroenhed og fanatisme, beviser kon-

tra optisk illusion, realiteter kontra trang til mystik, påstande og modpåstande. 

Folk slås for deres yndlingshypoteser eller teorier. Er UFOerne ikke-jordiske? 

Kommer de små mennesker - eller menneskelignende væsener - fra andre verde-

ner? Er de ikke-jordiske fra et parallelt univers? Skønt dette emne har tiltrukket så 

megen opmærksomhed, er der dog skrevet forbavsende lidt om det inden for psy-

kiatrien. Hvis der er nogle læger til stede, eller især psykiatere, er de her uden 

tvivl på grund af deres interesse for beslægtede emner til UFO-fænomenerne. 

Emner som angst, paniske reaktioner og forvirring. Lægerne er interesseret i at 

fokusere på vidnet som et menneske og alt hvad deraf følger - hans forvirring, 

mulige stemninger og personlige forandringer, tab af bevidsthed, automatisme, 

hukommelsestab, midlertidige lammelser, paræstesi, svaghed, hentæren, forbræn-

dinger, hedefølelser, øjenskader, kortvarig blindhed, hæshed, hudlæsioner, påstå-

ede strålingseffekter, helbredelser, antagede tilfælde med telepati, telekinese og 

forudviden. 

Vi undrer os over de kontroversielle kontaktoplevelser. Disse ofte højst per-

sonlige hændelser er så ladet med dynamit, at undersøgere tit ikke ønsker at un-

dersøge dem. Dog kan de indeholde data, der kan anvise mulige løsninger på my-

steriet. 

Utvivlsomt ved De alle, at en psykiater er en medicinsk læge, som speciali-

serer sig i diagnose og behandling af nervøse, mentale og psykosomatiske syg-

domme. Hans teknik er ligesom kollegernes i andre medicinske grupper. Han må 

lære sin patient at kende, lytte til hans beretning og søge en omhyggelig sygdoms-

forklaring. Han har adgang til resultatet af den fysiske undersøgelse (eller han 
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  foretager den selv) og til alle laboratorieundersøgelser. Han tager neurologiske 

prøver - en specialiseret måde, hvorpå man kan vurdere centralnervesystemet for 

at udelukke eller overbevise sig om, at der ikke er en sygdomskomponent, så som 

svulst, eller en type krampagtig forstyrrelse, der kunne bidrage til den påståede 

UFO-oplevelse. Mange af disse ting, jeg hentyder til, kunne sættes i forbindelse 

med UFO-oplevelsen.  

Psykiateren bruger også en anden teknik: elektroencefalogram eller hjernebøl-

geoptegnelser, hypnose samt psykoterapi - en proces, hvor lægen tilbringer lang 

tid med sin patient for at finde ud af, hvad der sker i hans liv. Ofte er det ikke pa-

tientens opfattelse af tilfældet, der giver en fornuftig forklaring, men de faktorer, 

der motiverer ham og som findes dybt i underbevidstheden - handlekraft, følelser, 

drømme, tidligere oplevelser, ting der gør ham vred, uden at han sædvanligvis er 

klar over det. Psykiateren prøver at bringe disse følelser ind i bevidstheden. Grad-

vist samler han data, - hårde og entydige facts - og han er derved i stand til at se, 

hvordan de passer sammen. Han vil kunne spørge sig selv, om de opnåede data er 

for UFO-tildragelsen eller ej. 

Blandt sine fremgangsmåder har psykiateren en enestående metode gående ud 

på at studere familien kaldet »samarbejdsteknikken«, hvor psykiaterhold studerer 

forskellige medlemmer af familien eller, for at ekstrapolere til UFOerne, studerer 

vidnet, vennerne eller andre tilknyttede, relevante personer. Efter at have studeret 

alle de mennesker, der er involveret, mødes lægerne privat og sammenligner og 

checker alle data. Jeg ville tro, at i ufologi kunne man lære meget af denne frem-

gangsmåde, da den har været af så betydelig værdi i studiet af mange former for 

afvigende og mangelfuld adfærd, spiseproblemer, alle slags psykosomatiske lidel-

ser m.v. 

I ufologi kan psykiateren også være til hjælp ved at vurdere vidnets tro-

værdighed. De førnævnte fremgangsmåder kan være af værdi, når man skal prøve 

at vurdere »numre«, bedrag eller løgn. Jo mere tid vi tilbringer med patienten, jo 

flere oplysninger får vi. Hvis vi tilbringer 1-3 timer med en patient, har vi ofte 

data nok til en arbejdsdiagnose. Men igen er det ofte ønskværdigt og muligt at 

tilbringe 20 timer, 50 timer, 100 timer eller mere med en patient. Fra studiet af en 

patients journal kan psykiateren så være til hjælp ved at finde holdepunkter for en 

forklaring. 

Ved sådanne fremgangsmåder er det for eksempel muligt for psykiateren at 

fastslå, om UFO-hændelsen var et naturligt fænomen, en fejlopfattet san-

seoplevelse, eller en del af en adfærdsreaktion. Vi beskæftiger os ikke så meget 

med, hvad der skete, men hvordan det skete. Gennem en psykoterapiproces er 

psykiateren i en enestående position til at opsamle detaljer. 

I et person-til-person, læge-patient forhold åbner folk sig. De vender sig til 

lægen for at få hjælp, og de fortæller ham alle slags ting, som de aldrig ville sige 

offentligt, foruden ting, som de savner forklaring på. De taler om de subjektive 

virkninger. De taler om »før og efter« UFO-hændelsen: »De forstår, doktor, det er 

meget mærkeligt, men efter dette . . . «, osv. 
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De er måske interesseret i, hvad den psykiatriske UFO-litteratur består af. 

Eftersom der ikke findes særligt meget, skal jeg kort nævne det. De vil sikkert 

gerne vide hvilken del af UFO-problemet, den har fokuseret på. Er den rent teore-

tisk, eller er denne litteratur baseret på studier af aktuelle hændelser og arbejde i 

marken? 

Den ledende »UFO-psykiater« er afdøde Carl Jung, en menneskehedens vel-

gører på så mange felter; en herre, der skrev sin doktorafhandling om me-

diumistiske fænomener omkring århundredeskiftet; en mand, som foretog klassi-

ske studier over ungdomssløvsind - den mest mystiske og problematiske sygdom 

inden for psykiatrien - foruden hans arbejder om drømme, kunst og antropologi. 

Mod slutningen af sin karriere skrev dr. Jung en bog ved navn »Flying Saucers.« 

1) Hvad var hans konklusion? Maske kan vi prøve at opsummere hans synspunk-

ter: Jung mente, at mange UFO-observationer og -oplevelser var produkter af en 

myte. Det var noget, vidnet selv var ophavsmand til. Et sådant vidne er en, der på 

en eller anden måde er besat af f. eks. problemer om truende tilintetgørelse p. gr. 

af atom-katastrofer og lignende ting som ængstelse og terror. Ud fra sådanne ind-

flydelser følte Jung, at folk havde grund til at »se« UFOer. Men Jung udelukkede 

ikke - og jeg tror, at han ændrede mening hen mod slutningen af sit liv - at disse 

UFO-oplevelser kunne være rumskibe, at de kunne være årsag til myten. 

Nu kommer vi til dr. Benjamin Simon, den berømte psykiater fra Boston og til 

familien Betty & Barney Hill. 2) Kom dr. Simon ikke også til den konklusion, at 

observationerne var ægte? Men han rejste spørgsmål ved oplevelserne om bord på 

skibet. Var dette måske den sekundære udformning, en fantasi-reaktion på den 

overvældende oplevelse af, hvad familien Hill følte? På ingen måde, lig hvad 

Jung sagde, var der et behov på grund af skræk, frygten indeni og den panik, de 

kom ud for. De måtte fremstille en gud-lignende alvidende, almægtig og alle-

stedsnærværende type, hvorefter sindet spiller dem nogle puds, ligesom i vore 

drømme. Af mange forskellige årsager vil tingene fremstå ligesom i forklædning, 

og i dette tilfælde kan det være kommet til udtryk som en tur om bord i et UFO. 

Den fremragende hollandske psykiater dr. A. M. Meerloo, en mand, De måske 

ikke har hørt om, »den psykiatriske renæssances mand«, som er pioner på så 

mange felter, inklusive psykiatriens parapsykologiske aspekter. Dr. Meerloo, som 

har skrevet mere end 500 afhandlinger i sin karriere, skrev i 1967 en artikel i et 

svejtsisk lægetidsskrift. I introduktionen til artiklen beskriver han en patient, han 

havde for mange år siden og som fortalte ham om besætningen på en flyvende 

tallerken. Meerloo blev næsten narret. Idet jeg omskriver hans tanker, sagde han: 

»Det må være sådan. Det er virkeligt. Det kunne være noget stort.« Han diskute-

rede det med sine kolleger indtil . . . patienten forsøgte at begå selvmord. Dr. Me-

erloo sagde, at dette bragte ham tilbage til stædig, skeptisk realitet. Han ville stille 

flere spørgsmål og tænke. Denne hændelse forandrede hans mening om påståede 

UFO-ture. I sit studium rejste han tvivl om den fremragende psykiater fra Boston, 

som behandlede det par, som var om bord på et UFO. Dr. Meerloo spekulerede 

på, om denne læge selv kunne have været en del af en forbigående psykose med 
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de to mennesker, der havde været om bord på UFO-en? Dette er bare for at vise 

Dem, hvor fuldstændigt uenige to fremragende eksperter kan være på deres egne 

felter. Måske er det, fordi vi har så få fakta, at vi har så megen uenighed. 

I sin artikel redegør Meerloo for nogle af de problemer, som en psykiater tæn-

ker på, når han vurderer disse UFO-oplevelser, - alle psykiatere opfatter dem for-

skelligt. Vi husker alle, det vi ønsker at huske; vi glemmer det, der er ubehageligt, 

og som vi ikke ønsker at have med at gøre. Hukommelsen bliver forvrænget af 

emotionelle faktorer, ens tidligere oplevelser, ens håb og alle ens bevidste og ube-

vidste tanker og følelser. Meerloo beskrev Isakower-fænomenet. For eksempel 

ser en patient under behandling måske op på loftet eller på væggen, og han kan 

have en projektion fra sit nethinde, fra den del af øjet, der ser (visuelle stimuli). I 

midten (af det visuelle felt) er der en blind plet, der hvor synsnerven er. Af for-

skellige eksperimentelle grunde og andre, kan denne plet blive hvid, den kan bli-

ve sort, den kan blive enhver farve, man ønsker. Nar patienten er i forbindelse 

med sin læge, kan han have den type oplevelse, og han kan vende tilbage, dvs. 

han kan vende tilbage til en tidligere opførselsmåde. Han tænker måske på, om 

denne plet er moderens bryst, et gammelt minde, projektionen af brystet med 

brystvorten (UFO?). Det kunne være moderens øje (dvs. det onde øje). 

Kan De huske, hvad jeg sagde tidligere om, at vi ønsker at skille teori og spe-

kulation fra fakta? Meerloo henledte opmærksomheden på netop det. Han var i 

øvrigt den, der dannede ordet hjernevask og foretog megen tidlig forskning inden-

for dette område efter den anden verdenskrig. 

I sin UFO-artikel beskrev Meerloo avisens, radioens og fjernsynets vældige 

påvirkning; vore relationer til andre og hvordan vi påvirkes i vore tanker og følel-

ser, og hvordan sådanne opfattelser kommer frem i vore drømme. Disse påvirk-

ninger kan komme frem ved en kryptomnesia-proces; måske er det det, han tænk-

te på med Boston psykiateren og familien Hill. Kryptomnesia eller skjulte minder 

er noget, der er hændt os, men som vi har glemt. Han nævner også optiske illusio-

ner. Som De ved, er øjet et uperfekt kamera; stirren, skelen, sygdomme så som 

grøn stær, grå stær, nethindesygdom, optisk nerveskade, efterbilleder, vitamin-

mangler - alle disse betingelser kan forårsage opfattelsesfejl. Andre forandringer 

vedrørende sanseopfattelsen forårsages af hysterisk blindhed, kar-forandringer, 

narkotika og alkohol. I ethvert UFO-tilfælde må vi således stille os selv mange 

spørgsmål. 

Halvdelen af alle visuelle forstyrrelser, der ikke vedrører brillers lysbrydning, 

har en følelsesmæssig oprindelse. Som enhver øjenlæge kan fortælle Dem, er 

dette en meget almindelig situation. Før jeg kom her i eftermiddag checkede jeg 

med en kollega, dr. Farrant, som har været klinisk professor i øjensygdomme i 

mange år. Men han fortalte, at han aldrig havde fået en UFO-beretning fra en 

patient. Derfor kommer vi igen ned på jorden med et rungende bump - vi må være 

praktiske og afbalancere det teoretiske med det, vi erfarer. Vi kan rejse teoretiske 

spørgsmål, men hvis de ikke bakkes op af solidt bevismateriale og fakta, kan vi 

lige sa godt gå videre til andre sager. 
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Den fysiske forvrængning af billeder er blevet nævnt. Andre faktorer er luft-

spejlinger, temperaturinversioner, meteorologiske fænomener osv. Men fra et 

psykiatrisk synspunkt er alt, hvad vi ser, forbundet med hele vor personlighed, 

alle vore forventninger, alt det, vi ønsker at se, og hvad vi ikke ønsker at se. Der 

er den ydre verden - alt det, som er rundt om os i vort miljø. Der er også den indre 

verden, - f.eks. det, der sker inden i legemet: Har vi insulin-reaktioner? Har vi få-

et alkohol for nylig? Har vi været ængstelige og rystede af en eller anden grund? 

Alle disse baggrundsfaktorer kan være meget vigtige, især ved vurdering af nær-

observationer, landinger og tilfælde med menneskelige væsener. En anden faktor, 

som Meerloo nævner som forklaring på UFOer, er den personlige søgen efter 

magi. Dette tillægges folk, der er drevet frem af frygt for det ukendte. Hele ver-

den smuldrer omkring os. Samfundet forværres og, ifølge nogle, står vi på en skil-

levej. Bliver det bedre eller bliver det værre? På grund af dette globale problem 

og på grund af tidligere konflikter for individet, må vi overveje hele dets person-

lighed. Som Meerloo udtaler, kan den flyvende tallerken-kult måske blive et para-

noia, et mentalt forsvar mod den atomare udslettelses terror, et middel til at neu-

tralisere det intolerable, eller en måde til at gøre os selv immune over for vor egen 

rædsel. Kult-tilhængere kan i UFOerne søge frelsere. Overnaturlige luftfartøjer 

bliver syndebukke for ængstelige og nervøse folk. Hvis det er det, Meerloo me-

ner, må man nok spørge sig selv om, hvor vi så står? Lidt sund fornuft kan måske 

hjælpe. Hvor mange virkelige UFOtilfælde har dr. Meerloo studeret? Ikke mange! 

Derfor må man stille mange mange flere spørgsmål. Kort fortalt, blandt andre 

psykiatere, som har foretaget arbejde med ufologi, har der været dr. Sidney Wal-

ker. I »Kongresberetningen« fra 1968 offentliggjorde han en meget fin liste over 

alle de undersøgelser af den hjernegymnastik, lægen ville gennemgå, når han 

skulle vurdere UFO-oplevelser. 

En anden psykiater, som har studeret UFOer, er dr. Mark Rhine. Doktorerne 

Grinspoon og Persky præsenterede en afhandling om UFOer ved AAAS-kongres-

sen i 1969. (AAAS = American Academy of Arts and Sciences.) De fremhævede 

regression og Isakower-fænomenet eller, overfladisk sagt, at brystet eller fallos-

symbolet som værende en flyvende tallerken. Disse synspunkter er ofte geniale, 

men jeg undrer mig over, hvorfor disse ærværdige læger ikke tilbragte nogen tid 

sammen med UFO-observatører og fik førstehåndsdata, før de skrev deres af-

handlinger. 

Baggrunden for min egen UFO-interesse er, at jeg har haft min egen private 

praksis i 15 år. Jeg har behandlet mere end 4000 patienter og givet tusindvis af 

timer med psykoterapeutiske behandlinger. Jeg har selv set disse patienter. At 

arbejde med dem er ikke blevet overdraget til nogen anden. Måske tænker De på, 

hvor ofte jeg har set folk komme ind med UFO-symptomatologi? Når De f. eks. 

læser overskrifterne i aviserne, tænker De måske på, om sådanne folk var psykoti-

ske og havde vrangforestillinger eller hallucinationer. Hvis noget sådant er tilfæl-

det, har jeg som psykiater ikke oplevet det Jeg har spurgt mine kolleger ved Essex 

County Medical Center, det lokale amtssygehus og det største amtssygehus i De 
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Forenede Stater. Det har mere end 3000 patienter. Det var muligt for mig at kon-

trollere dette dengang med direktøren, dr. Henry A. Davidson, som også er redak-

tør af »American Journal of Psychiatri« og redaktør af »Journal of the New Jersey 

Medical Society.« Hos mere end 30.000 patienter fra århundredeskiftet og indtil 

nu var der ikke et tilfælde, hvor UFOer var det ledende, fremtrædende symptom. 

Så vi må stille os selv det spørgsmål: Hvorfor insisterer aviserne på, at de menne-

sker, som påstår, at de har set UFOer, er psykotiske og fyldt med hallucinationer? 

Hvis det forholder sig som aviserne og andre fortæller os, burde medicinske skrif-

ter, psykiatriske journaler og hospitaler være fyldte med sådanne tilfælde! 

Den store tænker, Jung, den mand, som havde mod til at nedfælde sine syns-

punkter i sin bog, har nævnt, at da han var helt opslugt af emnet UFOer, kom 

nogle af hans patienter, der tilsyneladende ikke kendte til hans interesse, med 

UFO-materialer. Han tilskrev dette en telepatisk udveksling med sine patienter. 

Jeg har selv haft mange sådanne oplevelser, (falske positive UFO-oplevelser - 

beslægtet med dr. Jan Ehrenwalds Doctrinal Compliance).  

Jeg kan forsikre Dem om, trods alle uhyggelige UFO-påstande, at jeg indtil 

dato aldrig er stødt på noget overnaturligt. Men dette er et meget indviklet pro-

blem. UFO-oplevelserne er særligt vigtige, fordi mange mennesker er involveret, 

og de må forklares. Vi må spørge os selv: Vidnets tidligere oplevelser i livet, hans 

psykopatologi - den måde, han ser tingene på - de ting, han har »glemt«. Forkla-

rer alle disse ting UFO-oplevelsen? Dette er, hvad Meerloo og mange andre synes 

at mene. Eller farver disse faktorer måske oplevelsen? Eller følger de i nogle til-

fælde oplevelsen og lejligheden, ængstelsen og den paniske reaktion? Igen må vi 

være meget praktiske. 

Min egen interesse for UFOer er blevet vakt af disse spørgsmål, fordi jeg i 

mange år i mine første psykiatriske undersøgelser har forespurgt om mærkelige 

oplevelser, som mine patienter måske har haft, inklusive dem med mulige UFO-

er. I ingen tilfælde var deres sjældne UFO-respons forklarlige ved psykopatologi 

alene. Mine tidligere psykiatriske undersøgelser havde drejet sig om psykiatriens 

forbindelse med parapsykologien. Jeg har haft det store held at kende og studere 

så begavede paragnostikere som Henry Gross, Jacques Romano, Gerard Croiset, 

og i de sidste år Joseph Dunninger. 

Ved påstået UFO-forbundet telepati, profeti, poltergeist og andre mærkelige 

kontaktfænomener var jeg således i stand til at bruge mine tidligere erfaringer 

med begavede paragnostikere, telepati i læge-patient forholdet, forældre-barn 

telepati, og studiet af visse religiøse tilhængere, som prøver deres tro med slange-

prøver, ildprøver og stryknin. Under nogle af mine UFO-studier var jeg så heldig 

at kunne gøre brug af den berømte vandsøger, Henry Gross' synspunkter og ev-

ner, og senere den berømte Joseph Dunningers bemærkelsesværdige telepatiske 

evner ved at undersøge nogle kontaktberetninger og nærobservationer. Disse pro-

jekter er stadig i gang. 

Ved gennem længere tid at følge folk, som har haft UFO-oplevelser, kan psy-

kiateren afdække meget mere materiale, end hvad der måtte fremkomme ved en 
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første samtale. Blandt mange mærkelige reaktioner støder vi af og til på bizarre 

rapporter om MIS (mænd i sort) fænomener. Man kan undre sig over, om denne 

slags uhyggelige situationer specielt forfølger nogle af de mennesker, som ser 

UFO-er? Er det hele en tilstand af forstærket mistanke - en paranoid tilstand, der 

kræver en psykiaters hjælp? Eller er det noget, der omhyggeligt skal checkes ved 

at få de hårde fakta frem? I de tilfælde, jeg har studeret, er jeg ikke stødt på noget, 

der ikke kunne forklares som en nødvendig sikkerhedsreaktion. Dog er der data, 

der efterlader spørgsmålet ubesvaret. Der er nogle andre mærkelige UFO-

beslægtede ting så som lugteopfattelser: De lugte, der følger i nogle UFO-

oplevelsers kølvand. 

Vort problem er at prøve at forstå, hvad vidnerne prøver at fortælle os; hvor-

dan deres forskellige oplevelser kan være relevante, hvis de altså er det. Lad mig 

give Dem et eksempel på, hvordan såkaldte »normale« sunde mennesker kan få 

deres sind påvirket. En aften diskuterede min ven og nabo, børnelægen dr. Bar-

tholomew A. Ruggieri, og jeg forskellige ting, hvorefter vi gik udenfor. Pludseligt 

så vi et stort hvidt objekt på størrelse med en fuldmåne bevæge sig langsomt og 

stille over himlen. Det er unødvendigt at sige, at vi blev meget overraskede. Jeg 

havde ikke den ringeste ide om, hvad det var, og beskriver kun, hvad vi så. »Kom 

med ind, Bart, vi vil bruge vort udstyr lige med det samme, mens oplevelsen er 

frisk. Du dikterer din rapport, jeg dikterer min; alle detaljerne.« Nogle måneder 

senere var dr. Farrant, nogle få andre venner og dr. Ruggieri på besøg. Emnet 

UFOer kom på tale, og jeg sagde: »Bart, husker du, hvad vi så den aften?« Han 

svarede: »Hvad? Så jeg noget den aften? Nej, du tager fejl. Jeg ved ikke, hvad du 

taler om.« Dr. Ruggieri er en oprigtig og ærlig mand. Han er også en mand, som 

har gennemgået en omfattende træning i børnepsykiatri. »OK«, sagde jeg, »sindet 

spiller os et puds. Bart, jeg vil vise dig en mundtlig beretning, og hvis du insiste-

rer på det, kan jeg også finde optegnelsen.« Han læste den maskinskrevne version 

af sin optegnelse og sagde: »Ih, du store, det er mig.« 
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Hvordan kan dette ske for nogen, der er kyndig i psykodynamik, og som er 

videnskabeligt trænet? Ca. et år senere hændte en lignende reaktion for dr. Ruggi-

eri, og han blev endnu en gang kun overbevist ved hjælp af sine egne maskin-

skrevne optegnelser. Nu husker han selvfølgelig hændelsen - når man to gange 

har været ved alteret, glemmer man det ikke. Måske siger De: »Ja, det er en mor-

som oplevelse, og den passer på os alle, på et eller andet tidspunkt.« 

Lad os tage et beslægtet eksempel. Det drejer sig om en mand, en succesrig 

ingeniør, intelligent, dygtig til de ting, han beskæftiger sig med. Det er ferietid, og 

han griller mad uden for sin hytte ved en sø. Hans datter, Mary Jane er med ham. 

De kigger over søen på klinterne, og de ser noget, der muligvis er et UFO. Jeg må 

tilføje, at datteren i mange år har haft krampeforstyrrelser og har haft dermed 

forbundne emotionelle problemer. De forbløffes begge over dette og diskuterer, 

hvad det mon kan være. Nu kendte jeg den herres kone godt - engang havde jeg 

talt i hendes kvindeklub om emnet UFOer. Dengang undrede jeg mig over, hvor-

for hun var så interesseret i det emne. Så mens jeg var ved at checke nogle mulige 

UFO-hændelser i nabolaget, mødte jeg en ung mand, som var datterens ven. Den 

unge mand spurgte mig: »Vidste De, at Mary Jane har set et UFO sammen med 

sin far?« Så fik jeg hele historien, og jeg traf pigen, som bekræftede den. Jeg hu-

sker, at jeg dengang tænkte: »Nå, det forklarer hendes mors interesse.« Jeg havde 

imidlertid også truffet faderen, men hvorfor havde han ikke bragt emnet på bane 

og fortalt mig om det, da han blev spurgt? Han er videnskabeligt trænet, så det 

kunne være af værdi, - men han sagde aldrig noget. For at komme til pointen, så 

troede faderen, at han hjalp sin epileptiske datter ved at benægte oplevelsen for 

hende. »Du så ikke noget; du så overhovedet ikke noget. Det var intet glem det.« 

Dette, mine damer og herrer, kan være ligeså emotionelt skadeligt (at nægte no-

get, der sker - som med dr. Ruggieri) som den anden side af sagen - at se ting, der 

ikke er der, samt at overdrive. 

En læge må være meget praktisk for at hjælpe sine patienter med at befri dem 

for symptomer. Han må lytte til dem, ellers er han ikke til megen hjælp. Hvis vi 

var lige så opmærksomme og omhyggelige med UFO-problemer, som vi er med 

sager fra hverdagens praksis, kommer vi måske nogle af svarene nærmere. Er 

denne UFO-oplevelse et produkt af psykopatologi alene? Er den farvet? I hvilken 

udstrækning? Hvordan og hvorfor? Hvordan kunne vi f. eks. forklare oplevelsen, 

hvor en ung mand rejser sig fra en tung søvn og går hen til vinduet, fordi han hav-

de en drøm om, at der var et UFO udenfor. Han ser et UFO og erfarer senere af en 

nabo, som var ude at gå med hunden også så det samme UFO. Hvordan kan vi 

forklare den oplevelse, som en eminent fysiolog kom ud for, mens han arbejdede 

i sit laboratorium uden vinduer på øverste etage i en moderne bygning. Pludselig, 

som dumpet ned fra himlen, får han den tanke: »Jeg skal forlade dette kontor med 

det samme og gå ind i det andet værelse og se ud ad vinduet, hvor jeg vil få en 

flyvende tallerken at se.« Det skete! Jeg kender manden, men han sagde: »Fortæl 

ikke mit navn. Diskuter det aldrig med en kollega, fordi det vil ødelægge mig.« Så 

der er andre aspekter af sagen, vi også må undersøge, såsom ubevidst benægtelse 
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eller glemsel som i dr. Ruggieri's eksempel, bevidst benægtelse for at hjælpe dat-

teren, som i ingeniørens eksempel, samt undertrykkelse af hændelsen for ikke at 

latterliggøres som i fysiologens tilfælde. 

Disse måder at reagere på erfares ofte fra de mange kontaktberetninger, idet 

beretningerne ofte bliver »misfarvede«. For at tage en analogi fra bakteriologi-

området, kan man blive meget syg af visse mikroorganismer, da de kan være død-

bringende, hvis ikke de bliver behandlet rigtigt. Kontaktpersonens beretning er 

måske blandet med bevidste løgne og ubevidste forvrængninger. En førende for-

sker på dette felt, John A. Keel, har skrevet et omfattende materiale om dette van-

skelige problem. Ved at gennemgå gamle tilfælde, kan vi måske derved gøre en 

opdagelse. Der er måske nogle grundlæggende faktorer, der fik den førnævnte 

unge mand og fysiologen til at reagere, som de gjorde! Der kan være noget om, at 

der på en eller anden made er blevet pillet ved deres sind, at de er blevet påvirket 

af, hvad der findes bag UFOerne. Måske har nogle af de tilstedeværende et svar. 

Der er en herre her blandt tilhørerne, som personligt og sammen med sine sønner 

var involveret i et af de mest berømte landingstilfælde i De Forenede Stater. Han 

var så venlig at tillade mig at komme til hans hjem og checke hans oplysninger. 

Jeg håber, at han snart vil skrive familiens oplevelse ned. I hans tilfælde mangle-

de nogle meget fascinerende og spændende facts i de originale rapporter. Selv om 

visse data skulle være i modstrid med andre, burde de ikke af den grund censure-

res væk. Ved at samle alle data fra psykiatere, sociologer, antropologer, forret-

ningsfolk - hvem som helst.- (og ved at være omhyggelig, kritisk og være ærlig 

over for sig selv) - kan vi måske finde ufologiens vise sten og få puslespillets 

brikker til at passe sammen. 

Jeg kunne godt lide at vide, hvor mange af de tilstedeværende der er her på 

grund af en personlig UFO-oplevelse, De selv eller Deres familie har haft, og om 

De har rapporteret oplevelsen? Eller hvor mange af Dem, der skrev det ned, da 

det skete? Havde De selv det emotionelle mod til at nedskrive Deres subjektive 

svar; om De f. eks. havde svien, da De urinerede bagefter, eller om De følte en 

bedring i den ischias, De har haft i mange år, osv.? De siger måske: »Hvad har 

dette at gøre med UFOer?« Skønt mine erfaringer er begrænsede, har jeg fundet 

mange data, i det materiale jeg har gennemgået. Hvis vi samler tilstrækkeligt af 

den slags materiale, ligesom f. eks. dengang dr. Hynek gjorde opmærksom på 

UFO-dyretilfældene, kan vi måske se paralleller. 

Som en advarsel tænker jeg på en ung mand, som undersøgte en UFO-

observation. Han blev meget interesseret i emnet. Han læste en masse af det po-

pulære materiale. Han blev meget rystet og havde kroniske panikanfald. Det ville 

være naivt af mig at sige, at det populære materiale forårsagede hans forstyrrelse, 

men han forsømte sit arbejde, og hans familieliv brød sammen. Til sidst kom det 

dertil, at manden kiggede ud ad vinduet efter bilerne, der kørte forbi, og ventede 

på, at MIS (mænd i sort) skulle banke på døren om natten. Han sad i sin lænestol 

med et gevær i armene og ventede på at blæse hjernen ud på enhver, der måtte 

komme gennem døren. Ligesom med mange andre ting har UFO-undersøgelsen 
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sin medgang, modgang og farer. Jeg kunne give Dem andre eksempler som dette, 

men heldigvis er de ikke almindelige. De kom ikke til mig som sådan, men jeg 

måtte ud og studere dem. Denne særlige mand havde i øvrigt været indlagt gen-

tagne gange. Hvis De tænker på, om man - fordi man engang har været indlagt f. 

eks. på grund af en følelsesmæssig sygdom - så vil få invalideret sin vurderings-

evne, så må svaret blive nej, - måske endog tværtimod. Det er indviklet, og hvert 

tilfælde må studeres for sig selv. Vidnet kan være den mest sandfærdige person i 

verden, han kan være Deres chef eller en anden, De stoler på, men hans UFO-

beretning må undersøges lige så grundigt som enhver anden rapport. Vær ikke 

uvillig til at rapportere Deres oplevelser lige meget hvor bizarre eller hvor langt 

ude, de er. En nedladende eller fordømmende holdning er lige så forkastelig, vi-

denskabeligt set, som en meget godtroende. 

Jeg tænker på min gode ven og lærer, den berømte kvindelige psykiater, dr. 

Adelaide Johnson, som døde i 1960. I en af sine mange fascinerende afhandlinger 

fremkom hun med en erklæring, som jeg tror også kan gælde for en stor del af 

UFO-problemet - ens indstilling ved et interview. Jeg citerer hende: »Vi kan nu 

se, at for mange år siden blev patienter ladt i stikken eller drevet ind i psykose p. 

gr. af vor svigtende evne til at tro dem, fordi vi var overbevist om, at meget af 

deres beretning var fantasi.« 

Jeg fremhæver ikke den ene side frem for den anden, at tro eller ikke at tro, 

men jeg lægger vægt på at indsamle fakta.  

Den store astronom, Camille Flammarion, pioner inden for parapsykologien 

og ufolog for mange år siden, skrev: »Det ukendte af i dag bliver sandhed i mor-

gen.« Så find ud af, hvad det er!  

 

En tilhører: Han har hørt beretninger om væsener, der er en meter høje. Har den 

medicinske videnskab nogensinde udtalt sig om, hvilken slags planet eller hvad 

der ellers kunne begrænse størrelsen af et menneskeligt væsen? Er det felt nogen-

sinde blevet undersøgt? 

 

Dr. Schwarz: Nej, jeg tror ikke, det medicinske samfund, professionelt eller i of-

fentlig litteratur, har været særlig interesseret i dette, desværre. Men privat er det 

noget andet. Jeg mindes på stående fod ikke at have hørt nogen meninger om det. 

 

Coral Lorenzen: Jeg husker ikke navnet på den pågældende doktor, - jeg tror, 

han var antropolog, - der udtalte sig til pressen for nogle år siden. Han antog, at 

hypotetiske beboere på Jupiter ville være meget korte, meget brede, sandsynligvis 

behårede for at beskytte sig mod kulden, - og vældig stærke. Dette er karakteri-

stisk for de små, behårede dværge, om hvem vi har mange, mange rapporter. 

 

Lou Corbin: Særligt i de sydamerikanske rapporter, ikke? Jeg undrer mig altid 

over, hvor intelligente de kan være, når de kan finde på at besøge jorden. Men det 

er noget andet! 
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En tilhører: »Der har, så vidt jeg ved, været et par observationer, hvor taller-

knerne ser lysere ud i intensitet, når de forsvinder. Antyder dette noget?« 

 

Dr. Hynek: Det gør det sikkert. Det, det kommer an på, tror jeg, som også dr. 

Schwarz har understreget, er rapporten om, hvad der blev set, og hvad der virke-

ligt hændte. Og, når alt kommer til alt, når en person er under psykisk belastning 

og ser noget, som han er fuldstændig ukendt med og ikke har et ordforråd til at 

beskrive, kan man ikke tage en rapport for gode varer. Det er lidt ligesom, når 

man beder fem mennesker se på en ildebrand og beskrive den; man kan få fem 

helt forskellige historier. Det eneste, man kan være sikker på, er, at de beskriver 

en ildebrand og ikke et bankrøveri. I dette tilfælde tror jeg, De kan være sikker 

på, at det var en mærkelig hændelse, men detaljerne i den ville kræve en hel del 

udlugning og overvejelse om, hvorvidt et objekt, når det siges, at det forsvandt, så 

virkelig gjorde det - eller ikke gjorde det? Forsvandt det øjeblikkeligt, eller hvad? 

Er De enig med mig i dette? 

 

Dr. Schwarz: Ja, jeg tror, det er korrekt. 

 

Dr. Hynek: Dr. Schwarz' tale var vældig interessant. Naturligvis har jeg kendt dr. 

Schwarz gennem nogen tid, men jeg ved ikke, om han også er klar over, at Max 

Cade, forfatteren til bogen »The Taming of the Thunderbolt« også er en velkendt 

hypnotisør? Da jeg var i London sidste gang, bad jeg Max om at lave et eksperi-

ment for mig. 

Nu ønsker jeg ikke, at De misforstår mine motiver til dette eksperiment. Det 

blev ikke lavet for at bevise noget som helst, men det skal ses i den sammenhæng, 

at der er mange aspekter indeholdt i UFO-problematikken. Jeg bad Max om at få 

fat i et menneske, som var nem at få bragt i en god og dyb hypnotisk trance. Me-

dens jeg var til stede, skulle Max så hypnotisere ham og indgive ham den hypno-

tiske antagelse, at når vi havde drukket te, så skulle han gå ud i haven, hvor han 

ville se et UFO. Det gjorde Max så. Snart fik vi te, og pludselig opdagede vi, at 

Derek manglede. Hvor var han? Han var smuttet ud i haven. Jeg må lige fortælle, 

at da Derek var imod alt, hvad der hedder UFOer, havde Max ikke benyttet ud-

trykket UFO under hypnosen. Han sagde i stedet følgende til ham: »Når du er 

kommet ud i haven, vil du se mod den nordøstlige del af himlen, og der vil du se 

en genstand, som du aldrig før har set magen til. Den vil kun være der kort tid, 

kun omkring 20 sekunder. . . «, og så sagde han nogle andre ting, som jeg ikke 

kan huske nu. 

Nå, da vi havde opdaget, at Derek var smuttet ud i haven, gik vi andre også ud 

og gjorde vort bedste for ikke at komme til at se op på himlen. I stedet nussede vi 

rundt og så på blomsterne osv. Pludselig udbryder Derek: »Hov, se der, - kan I 

ikke se det? Der er det.« Jeg havde naturligvis min båndoptager tændt, - og han 

beskrev genstanden som en sort fodbold med små genstande efter sig. Jeg kunne 

ikke få ham til at bruge udtrykket UFO. Det nægtede han pure. Men han tegnede 
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det for mig, - hvilket altså viser, at der muligvis kan eksistere UFO-observationer, 

som stammer fra selvhypnose. Men lad mig tilføje, at jeg er ganske sikker på, at 

der ikke er tale om nogen form for hypnose, når fem mennesker kommer kørende 

i deres bil, som bliver stoppet af et UFO - og videre i den dur! Derimod syntes jeg 

blot, at denne oplevelse ville udgøre et interessant supplement til vores UFO-

kendskab. 

Et af de punkter, som jeg ved dr. Schwarz har bemærket sig - er, at UFO-

rapporter er meget oprigtige, - og det stemmer overens med mine 20 års UFO-

erfaringer. Jeg kan godt sige, at hvad der mere end noget andet har gjort indtryk 

på mig i min forskning er, at for de personer, som har haft oplevelsen, er den vir-

kelig! Det er ingen drømmeagtig eller taget oplevelse. Den star knivskarpt for 

observatørerne. Meget ofte får vi at vide fra folk, som aldrig har studeret UFO-

sagen, at UFO-vidner udtaler sig valent og usikkert, som refererede de en drøm. 

Der er bestemt ikke noget usikkert ved dem med undtagelse af, at de mangler ord, 

som dækkende kan beskrive deres oplevelse, - hvilket i øvrigt gælder såvel for 

videnskabsmænd som for uuddannede. Jeg har talt med mange, som f. eks. lede-

ren af et kendt fysiklaboratorium, som havde lige så svært ved at beskrive, hvad 

han havde set, ligesom De og jeg ville. Man kan også bruge en anden sammenlig-

ning. Hvis vi f. eks. havde bedt Arkimedes om at konstruere os en atomreaktor, 

ville han simpelthen ikke vide, hvad vi talte om, idet han ikke havde ord for det. 

Det er netop det indtryk, jeg har fået fra mange af de mennesker, som jeg har for-

hørt gennem de sidste 20 år. Jeg har formentlig forhørt mange hundrede menne-

sker, og jeg har helt bestemt læst tusinder af rapporter, men det er altid det sam-

me: De savner ord for deres oplevelse. 
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Et lille hjælpemiddel, jeg benytter, er at sige: »Hvis De nu på en eller anden 

måde var i stand til at få en eller anden ting, De kendte til at svæve op på himlen, 

hvilken genstand ville så i formen ligne det, som De så?« Hyppigt får jeg svaret: 

»Hvis jeg nu tog to tallerkener og limede dem sammen . . . «. Det er en beskrivel-

se, jeg har faet masser af gange. 

Jeg har nogle citater fra breve, jeg har fået, nogle af dem fra Blue Book's arki-

ver, og de illustrerer ganske udmærket UFO-observatørernes reaktioner. Jeg er i 

øvrigt lige så interesseret i den person, som har haft UFO-oplevelsen, som i selve 

observationen. Man kan drage en sammenligning mellem en UFO-forsker og en 

astronom. Hvis f. eks. astronomen får et besynderligt svar gennem en spektrosko-

pisk analyse af en galakses hastighed, ville han helt bestemt afvise det, hvis ikke 

han kendte spektroskopets pålidelighedsfaktor. Observatørerne er UFO-forske-

rens »instrumenter«, og han må selvfølgelig også kende disses pålidelighed. 

Astronomen vil undersøge, hvorledes spektroskopet har opført sig tidligere, lige-

som han vil undersøge, om der er nogen, som har pillet ved det. Observatørerne 

er altså vores instrumenter, som vi må kalibrere ud fra. Den bedste måde at gøre 

dette på (og det emne vil jeg meget gerne uddybe med dr. Schwarz) er at se hvor-

ledes disse observatører har opført sig i deres daglige gøremål de sidste 5-10 år. 

Hvis f. eks. spektroskopet gennem de sidste 5-10 år »har opført sig ordentligt« og 

givet pålidelige resultater, er der ikke grund til at mistænke det, såfremt det skulle 

give et uventet svar. 

På samme måde må man ræsonnere, at såfremt UFO-observatøren har opført 

sig som en respektabel borger hidtil, er der ingen fornuftig grund til, at vi ikke 

skal tro, hvad han beretter. 

Her er nogle citater fra observatører: »Hvis ikke det var fordi jeg havde vid-

ner, som også så, hvad der skete, tror jeg ikke, at jeg ville have sagt et ord til 

noget menneske.« - - »Jeg er 72 år og opvokset her på gården, hvor jeg bor. Der-

for har jeg ikke noget motiv overhovedet til at finde på en eller anden historie.« 

»Vi har en forretning i byen og er kendt af folk, hvorfor jeg ikke er den type, som 

vil ringe Dem op for sjov. Jeg ved ikke, hvad det var, vi så, men vi så noget, og 

det var så virkeligt som noget kan være.« »Mike, Craig og jeg er spejdere i 73-

troppen, og vi kan sige på spejderære, at dette hverken var fup eller nogen illusi-

on.« Til slut skal jeg blot nævne en alvorlig reaktion: »Selv om jeg kun er et barn, 

så beder jeg Dem tro mig.« 

Folk ser ting, men hvad er en  UFO? Dr. Condons definition var, at det er en 

hvilken som helst ting, som mystificerer observatøren, hvilket efter min mening 

er en meget dårlig definition, fordi den kun giver os problemer. Jeg er helt sikker 

på, at jeg kan finde tusinder af mennesker, som ikke kan kende forskel på Venus 

og et hul i jorden. Fordi en eller anden bliver mystificeret af et eller andet, bety-

der det ikke, at dette er en UFO. 

Før en UFO kan kaldes en UFO, bør den udsættes for nøje undersøgelse. Jeg 

anser ikke en rapport for at dreje sig om en UFO, medmindre det sete forbliver 

uforklaret, selv efter fyldestgørende undersøgelser foretaget af kompetente perso-
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ner, dvs. personer, som må forventes at være i stand tit at identificere det sete, 

såfremt det overhovedet er identificerbart! 
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HVAD ER APRO? 
 

APRO, Aerial Phenomena Research Organization var USA's største UFO-

organisation. APRO formåede at knytte et stort antal videnskabsmænd fra 

alle grene af videnskaben til sig, ligesom APRO havde repræsentanter i de 

fleste lande. APRO udgav medlemsbladet: »APRO BULLETIN«. 

 

 

HVAD ER SUFOI? 
 

Skandinavisk UFO Information, SUFOI, er Skandinaviens største og æld-

ste UFO-organisation. SUFOI har gennem siden 1957 indsamlet observa-

tionsrapporter og offentliggjort materialet gennem medlemsbladet »UFO-

NYT«. 

SUFOI har kontakter med alle væsentlige UFO-organisationer verden 

over og kan derfor orientere læserne om aktuelle nyheder fra hele jorden. 

 

SUFOI 

Skandinavisk UFO Information  

Postboks 95 

6200 Aabenraa                       
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