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Kære støttemedlemmer og æresmedlemmer
SUFOI har hermed fornøjelsen af at sende dig SUFOI Årsrapport 2022.
Året 2021 har ligesom 2020 været præget af den uendelige Pentagon-ufo-historie, som stadig fylder i medierne, især
de amerikanske. Vi forsøger på ufo.dk at dække virakken, så godt ressourcerne rækker. For at gøre det lettere for
besøgende på ufo.dk at finde SUFOI's artikler om sagen, har vi oprettet kategorien Pentagon-ufoerne.
Pentagon-sagen rummer uklarheder og løse ender, påfaldende personsammenfald, vennetjenester,
tvivlsomme økonomiske transaktioner, navneforvirring, selvpromoverende politikere, manglende kildekritik,
mikrofonholderi og manipulerende mediefolk. Sagens mange aspekter viser, hvordan en myte udvikler sig.
Vi fik rigtig mange henvendelser fra medierne i det forgangne år ifm. Pentagon-ufo-sagen. Langt de
fleste måtte vi skuffe, da vi ikke kunne dele journalisternes begejstring for de ”sensationelle nyheder” fra Pentagon.
Med få undtagelser (bl.a. Avisen Danmark) var medierne ikke interesseret i at høre, at der stort set ikke var noget nyt
under Solen i denne sag:
• Kronvidnet Elizondo har ikke fortalt noget, som de fleste seriøse ufointeresserede ikke vidste i forvejen.
• De såkaldte Pentagon-videoer er heller ingen sensation, selv om Elizondo gerne vil give os alle det indtryk, at
de kun er blevet frigivet fra Pentagons arkiver takket være ham. Videoerne har cirkuleret på nettet, før
Elizondo blev mediedarling, og der er fundet sandsynlige forklaringer på, hvad videoerne viser.
• Det er ikke nyt, at amerikanske myndigheder undersøger folks ufooplevelser. Det gjorde flyvevåbnet allerede
første gang under Project Blue Book i perioden 1947-69. Der blev indsamlet 12.000 rapporter og brugt mange
ressourcer på analysearbejdet, dels for at få afklaret, om ufoerne udgjorde en sikkerhedstrussel (hvilket de
ikke gjorde), dels for at imødekomme offentlighedens behov for at blive taget alvorligt. Det sidste lykkedes
ikke. Project Blue Book udviklede sig til et PR-mareridt, og mange ufoentusiaster fik en oplevelse af, at
ufoundersøgelsesprojektet havde været en syltekrukke, der skulle skjule de virkelige tophemmelige
undersøgelser.
• Det er heller ikke nogen sensationel nyhed, at veltrænede kamppiloter fra tid til anden observerer og
registrerer tilsyneladende ukendte objekter. Det er sket mange gange før i ufomytens historie, og der er i de
fleste tilfælde fundet naturlige forklaringer på oplevelserne.
• Endelig er det ingen nyhed, at amerikanske piloter bliver opfordret til at indberette deres observationer til
myndighederne. Det blev allerede normal procedure i august 1953 (jf. Air Force Regulation 200-2).
Det er forstemmende, at så mange medier naivt og uden kildekritik bliver ved med at videreformidle historier (læs:
skriver af fra hinanden), som i den grad er old news i ufokredse. Rigtig mange mennesker nærmest insisterer på at
blive bedraget, og nyhedsmedierne står i denne sag i allerforreste linje, fordi det skaber nyhedsstof og klik på nettet.
På foreningens vegne siger jeg dig tusind tak for din støtte i 2021 og håber, at du også i 2022
finder vores arbejde værd at støtte.
Kim Møller Hansen
formand for Skandinavisk UFO Information (SUFOI)
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Forsvarsministeren om ufoer
På en skriftlig forespørgsel i Folketingets Forsvarsudvalg har forsvarsminister Trine Bramsen udtalt sig om
ufoer i dansk luftrum. Det er formentlig første gang siden 1946, hvor de såkaldte ”spøgelsesraketter” var
til debat i Rigsdagen, at ufoer bliver nævnt i Folketingsregi.
Af Ole Henningsen

Forsvarsminister Trine Bramsen udtalte sig skriftligt den 2.
december 2021 om ufoer i dansk luftrum som svar på
spørgsmål nr. 25 rejst i Forsvarsudvalget den 10. november
2021 af medlem af Det Konservative Folkeparti og
forsvarsordfører Niels Flemming Hansen. Spørgsmål og svar

kan i sin helhed læses på Folketingets hjemmeside.

Spørgsmålet fra folketingsmedlem Niels Flemming
Hansen lyder:
”I juni måned 2021 offentliggjorde det
amerikanske forsvarsministerium Pentagon, at man har
observeret ikke under 143 flyvende objekter, som man
ikke kan forklare. Pentagon oplyser, at man har
observeret fysiske flyvende objekter, som i adskillige
tilfælde bevæger sig på måder, som ikke kan forklares. I
80 tilfælde er objekterne observeret samtidigt på flere
typer overvågning, som for eksempel radar. Pentagon
oplyser, at fænomenerne kan udgøre en
sikkerhedsrisiko. Kan ministeren oplyse, om danske
styrker indenfor de seneste ti år har observeret
lignende fænomener enten i dansk luftrum eller i
udlandet, herunder om ministeren kan oplyse, om der har været fænomener, som er dokumenteret ved
teknologisk overvågning, som for eksempel radar eller lignende samt om ministeren deler Pentagons
opfattelse af, at sådanne fænomener kan udgøre en sikkerhedstrussel?”
Forsvarsminister Trine Bramsens svar lyder:
”Forsvarskommandoen har til brug for besvarelsen af spørgsmålet oplyst, at Forsvaret i den
adspurgte periode ikke har registreret indrapporterede hændelser, der enten visuelt eller ved
radarsystemer har observeret flyvende objekter, hvis adfærd og oprindelse var uforklarlig.
Forsvarskommandoen har endvidere oplyst, at borgerhenvendelser bliver henvist til
Skandinavisk UFO Information, der i 2009 fik overdraget Forsvarets dengang eksisterende dokumenter.
Forsvarskommandoen vurderer, at flyvende objekter, hvis flyvehøjde, intention og
oprindelse ikke er kendt, teoretisk set kan udgøre en sikkerhedsrisiko for den generelle lufttrafiksikkerhed
og at det i sagens natur ikke kan udelukkes, at uidentificerede flyvende objekter, potentielt ville kunne
udgøre en sikkerhedstrussel.”
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Forsvarsministerens svar i Folketingets Forsvarsudvalg gav stor medieomtale, men især med baggrund i et
Ritzau-telegram, der gengav dele af spørgsmålet og dele af svaret. Så kunne journalister og
redaktionssekretærer give deres besyv med i overskrifter og opsætning. Det er formentlig første gang siden
1946, hvor de såkaldte ”spøgelsesraketter” var til debat i Rigsdagen, at ufoer bliver nævnt i Folketingsregi.
B.T. satte historien i gang
Det var dagbladet B.T., som satte gang i hele historien i denne omgang. Man havde kontaktet
forsvarsordfører Niels Flemming Hansen og briefet ham om Pentagon-videoerne og den længe ventede
Pentagon-rapport, der blev offentliggjort i juni 2021 med titlen ”Preliminary Assessment: Unidentified
Aerial Phenomena“. (Læs også SUFOI’s samling af artikler om Pentagon-ufoerne).
B.T. bringer indholdet af spørgsmål og svar i Forsvarsudvalget under overskriften ”Trine
Bramsen: Ufoer kan være farlige”. B.T. borer videre i sagen og får en skriftlig udtalelse fra Trine Bramsen.
Udtalelsen bringes under overskriften ”Forsvarsministeren uddyber ufo-kommentarer: Der HAR været
hændelser”.
I udtalelsen hedder det: ”Personligt tror jeg ikke på ufoer som vi ser dem på film. Men der
HAR været nogle hændelser, som det amerikanske forsvar ikke har kunne forklare.”
Forsvarsministeren fortsætter sin skriftlige kommentar til B.T.:
”Det forholder det danske forsvar sig helt rutinemæssigt til, og konklusionen er, at der ikke
er observeret noget i Danmark. Så når Forsvaret bruger ordet ’teoretisk sikkerhedsrisiko’, må det nok tolkes
som et usandsynligt scenario.”
På B.T.’s spørgsmål til, om Forsvaret har kontakt med amerikanerne om ufo-spørgsmålet,
skriver forsvarsminister Trine Bramsen:
”Nej, den kontakt har der ikke været, og jeg lægger mig op af, at der ikke har været en
eneste observation i Danmark.”
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B.T. strammer den vel rigeligt, når man i overskriften citerer Trine Bramsen for at sige ”Der HAR været
hændelser”. Så får man uvilkårligt det indtryk, at der har været ”hændelser” i Danmark. Først nede i
teksten nævnes det, at der refereres til amerikanske hændelser, og at ministeren igen pointerer, at der ikke
har været en eneste observation i Danmark.
Forsvarsordførere om ufoer
Under overskriften ”Forsvarsordførere om ufoer: Fænomenerne skal tages alvorligt” følger B.T. op på sagen
med udtalelser fra medlemmer af Forsvarsudvalget, hvor Niels Flemming Hansen tilføjer:
”Jeg har læst Pentagons rapport med stor interesse. Når man læser den, så må man jo
erkende, at der ER noget, men vi ved ikke hvad det er. Jeg er glad for at forsvarsministeren anerkender, at
der teoretisk set kan være en trussel og at der er tale om et reelt spørgsmål.
Derfor vil jeg gerne sige tak til B.T. for at gøre mig opmærksom på den problemstilling. Der er
jo ikke nødvendigvis tale om grønne mænd fra rummet, men man må erkende, at man ser et eller andet.
Jeg synes det vil være en god idé, hvis ministeren jævnligt spørger amerikanerne til hvad de oplever, så vi
måske kan komme det nærmere hvad det er for noget. Det er noget, som skal tages alvorligt.”
På B.T.’s forespørgsel siger Søren Espersen, forsvarsordfører for Dansk Folkeparti:
”Det er et fint svar fra ministeren. Jeg mindes ikke, at det er noget som vi har talt om i
forsvarsforligskredsen, men det viser sig, at det ikke er et emne, som vi skal grine af, men faktisk tage
alvorligt. Jeg er sikker på, at vores efterretningstjenester følger med i det og kommunikerer med vores
allierede.”
Eva Flyvholm, Enhedslistens forsvarsordfører, får B.T. også lokket en beskeden kommentar
ud af: ”Jeg synes ministerens svar er fornuftigt og udramatisk. Jeg må dog sige, at mit fokus er mere på
andre ting end lige ufoer. For eksempel de sikkerhedspolitiske spørgsmål, som der er relateret til
klimaforandringerne.”
Der flyver noget rundt
B.T. tager endnu en omgang i manegen og citerer major Karsten Marrup, sektionschef for Center for
Luftoperationer ved Forsvarsakademiet, under overskriften ”Dansk major om ufoer: Vi skal ikke diskutere,
om der flyver noget rundt. Det gør der”. Han citeres videre i B.T.:
”Vi skal ikke længere tale om nogen har set noget eller
om der findes nogen, der flyver rundt i luften. Det gør der. Der er noget,
som flyver rundt og som vi ikke kan forklare hvad er.
Når noget er i vores luftrum eller vores allieredes luftrum,
så er det jo en sikkerhedsrisiko. Sådan er det også her, da vi ganske
enkelt ikke ved, hvad det er for nogle fænomener, som der er tale om.
Mange af hændelserne, som man har observeret, har man set på flere
radarsystemer samtidigt. Det betyder, at der er noget, der flyver.
Et enkelt elektronisk system kan vise noget forkert. Men flere systemer
kan ikke uafhængigt af hinanden vise det samme og så er det bare en
teknisk fejl. Derfor kan vi dokumentere, at der flyver noget.”
Major Karsten Marrup, Forsvarsakademiet
Karsten Marrup siger videre til B.T.:
”Jamen, vi ved ikke hvad det er. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke en gang sige hvad jeg går og
tror det er, fordi alle forklaringerne lyder usandsynlige i sig selv.”
På et spørgsmål om muligheden for russisk eller kinesisk teknologi svarer han:
”Så skulle de være lysår foran os i vesten på det teknologiske område. Og have været det
længe uden vi havde opdaget det. Det virker simpelthen ikke sandsynligt.”
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Fint nok, at Karsten Marrup udtaler sig til B.T. og i andre medier på baggrund af at have set på Pentagonvideoerne og den offentliggjorte Pentagon-rapport, men mere spændende for os danskere havde det
naturligvis været, hvis han udtalte sig om danske observationer og fremlagde nogle dokumenterede og
uforklarlige danske militære observationer.
Forsvaret og rapportbehandling
Hjemmesiden UAP.dk har sin helt egen tilgang i debatten om forsvarsministerens udmeldinger, og
skribenten mener ikke, at myndighederne vil høre om borgernes observationer. Det nævnes videre:
”Mellem linjerne afslører Trine Bramsens svar, at Forsvaret holder sit informationsflow i et
jerngreb. Internt bliver der således ikke rapporteret noget. Måske kan man slet ikke. Måske kan man godt,
men ingen tør at indrapportere i en virksomhedskultur, som tydeligvis stadig ikke anerkender denne type
observationer.
Som kronen på værket bliver alle borgeres personlige rapporter reelt smidt i skraldespanden.
Som det fremgår af Forsvarskommandoens svar, bliver alle rapporter fra borgere nemlig straks sendt ud af
huset og direkte videre til SUFOI – en privat organisation af erfarne UFO-skeptikere, der tror på, at alle
observationer af uidentificerede fænomener skal have en ’naturlig forklaring’ og derfor ikke er
leveringsdygtige i andet. Tilbage står et indtryk af, at Forsvaret hverken vil se, høre eller tale om emnet.”
Det nævnes ikke i Ritzau-telegrammets referat til dagbladene af svaret i Forsvarsudvalget, at
SUFOI direkte nævnes af forsvarsministeren:
”Forsvarskommandoen har endvidere oplyst, at borgerhenvendelser bliver henvist til
Skandinavisk UFO Information, der i 2009 fik overdraget Forsvarets dengang eksisterende dokumenter.”
Da indholdet af Flyvevåbnets såkaldte ”ufo-mappe” blev offentliggjort den 28. januar 2009,
nævnte Flyvertaktisk Kommando, FTK, i pressemeddelelsen:
”I dag har Skandinavisk UFO Information fuldstændigt overtaget opgaven med at indsamle
og efterforske UFO-observationer, så Flyvevåbnet kun leverer brikker til opklaringsarbejdet i form af
informationer om hvor og hvornår, der har været militære fly i dansk luftrum.”
Der skal ikke herske tvivl om, at det fra SUFOI's side blev hilst med stor interesse og glæde, at
Flyvertaktisk Kommando så aktivt medvirkede til afmystificeringen og offentliggørelsen af Flyvevåbnets ufomappe.
Rent praktisk har SUFOI ved forskellige lejligheder i årenes løb konsulteret Forsvaret fx om
øvelsesaktiviteter med henblik på at opklare visse enkeltsager. I visse få tilfælde er observatører eller
forespørgsler blevet henvist til at kontakte SUFOI, men nogen form for formaliseret videresendelse af
observatørers beretninger fra Forsvaret til SUFOI har der aldrig været tale om. Så UAP.dk’s forvrængede
gengivelse af forsvarsministerens svar har da heller ikke hold i virkeligheden.
Naturligvis er vi i SUFOI samtidig glade for den anerkendelse af vort mangeårige arbejde med
undersøgelse af folks ufooplevelser, der ligger i Forsvarskommandoens henvisning til SUFOI i ministerens
svar.
SUFOI’s behandling af rapporter, foto- og videooptagelser
Alle uforapporter, der modtages fra observatører, offentliggøres på hjemmesiden ufo.dk, så alle har
mulighed for at se, hvad der er blevet observeret med angivelse af tid/sted, og dermed kan man
sammenholde alle data med fx egne iagttagelser.
Alle foto- og videooptagelser henvises til offentliggørelse via SUFOI’s Debatforum på
Facebook. Her vil medlemmerne kunne se materialet og kan til enhver tid give deres besyv med mht. at
forsøge at finde en mulig forklaring på iagttagelser, der er understøttet af fotos eller videoer.
Konkrete undersøgelser foretages af SUFOI af de mest interessante observationer, i det omfang vores
ressourcer rækker. Dette gælder naturligvis også for fremtidige observationer, som Forsvaret skulle vælge
at henvise til SUFOI.
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En rundtosset Flyvende Tallerken, del 2
Forsøger folkene bag podcasten Flyvende Tallerken at manipulere med lytterne? Hvorfor deltager ingen
fra SUFOI i Flyvende Tallerken?
Af Kim Møller Hansen
Som det vil være mange bekendt, har man siden den 23. november 2020 kunnet lytte til podcastserien
Flyvende Tallerken produceret for DR af Firkantede Øjne IVS med Frederik Dirks Gottlieb som både
tilrettelægger og vært og astrofysiker Anja C. Andersen som medvært.
Da de første 15 episoder var udsendt, offentliggjorde vi på ufo.dk artiklen ”En rundtosset
Flyvende Tallerken”. Artiklen affødte to vrede henvendelser: Den ene person var meget kritisk over for
Frederik Dirks Gottliebs podcasts og mente, at han manipulerede med lytterne. Den anden var positiv over
for Flyvende Tallerken og gav kraftigt udtryk for, at den kritiske tone i min artikel ”En rundtosset Flyvende
Tallerken” blot viste, hvor tøsefornærmet undertegnede var over ikke at være inviteret til at deltage.
Jeg kan næppe tro, at Frederik Dirks Gottlieb eller andre bag podcasten har til hensigt at
manipulere med lytterne. Jeg tror nærmere, at podcastholdet er blevet tryllebundet af deres fortolkning af
det aktuelle ufologiske verdensbillede og egen fortælling, som har vokset sig stor i den Flyvende Tallerkens
ekkokammer. Som tiden går, og man konstant bliver bekræftet i sin verdensopfattelse, kan det blive stadigt
vanskeligere at indrømme, at man måske er blevet snøret af en gruppe smarte amerikanere med dunkle
motiver. Under alle omstændigheder har Flyvende Tallerken-holdet valgt at køre linen helt ud. For
eksempel har podcasten bl.a. helt ukritisk dyrket Phoenix Lights fra 1997 og Nick Pope, som af Flyvende
Tallerken bliver kaldt ”virkelighedens Fox Mulder” og ”supertroværdig”. At der for længe siden er fundet en
forklaring på ufooplevelserne i Phoenix; at Nick Pope i 1991-94 var tilknyttet Storbritanniens UFO-Desk,
men puster sig op til at være manden “who used to run the British Government’s UFO Project”; at han
forsøger at tage æren for offentliggørelsen af forsvarsministeriets ufo-dokumenter; og endelig at Popes
”efterforskning” af Rendlesham Forest-sagen er sjusket og tendentiøs, er åbenbart ikke blevet registreret
på Frederik Dirks Gottliebs journalistiske radar, eller også er den fejlbehæftet, ligesom AESA-radarerne på
den amerikanske flådes F/A-18 Super Hornet-jagerfly.
Men hvad så med SUFOI’s manglende deltagelse i Flyvende Tallerken? Frederik Dirks Gottlieb
kontaktede undertegnede pr. mail den 19. oktober 2020 og fortalte om ideen med den kommende
podcast. Senere samme dag havde jeg en længere telefonsamtale med Frederik. Her blev det tydeligt, at
Frederik var blevet fascineret af ufoer og mente, at de tre Pentagon-ufo-videoer var sensationelle. Der var
efter hans mening et nybrud på vej i myndighedernes tilgang til emnet! Frederik havde læst et
prøvenummer af UFO-Nyt fra begyndelse af 1960’erne og var tydeligvis skuffet og overrasket over at høre,
at SUFOI i dag ikke er den samme forening som for 60 år siden. Jeg måtte fortælle, at vi i SUFOI på ingen
måde kunne dele hans begejstring for de omtalte videoer. Samtalen afslørede, at Frederik allerede havde
lagt sporet for sine podcasts, hvilket fik mig overbevist om, at Flyvende Tallerken næppe ville inddrage
SUFOI eller vores indgang til ufomyten i podcasten – men derimod fravælge mere end 60 års indsamlet
viden og erfaringer. Frederik Dirks Gottlieb har da heller ikke efterfølgende kontaktet SUFOI for at få os til
at deltage, formentlig for ikke at få ødelagt en god historie, når nu han allerede havde planlagt interviews
med blandt andre Elizondo og Leslie Kean. Jeg gjorde opmærksom på, at ud fra det, jeg på daværende
tidspunkt havde læst om Elizondo, ville jeg ikke købe en brugt cykel af ham, og om Kean, kunne jeg oplyse,
at hun havde sjusket med kildekritikken i sin bog UFOs – Generals, Pilots, and Government Officials Go on
the Record. Det havde Frederik kun en overbærende latter til overs for.
Frederik Dirks Gottlieb har valgt en vinkel og en historiefortælling, som SUFOI måske kunne
have bakket op i 1960’erne, men slet ikke i dag, hvor tiden, vores viden og vores tilgang er en helt anden. Vi
har indset, at det ikke er gennem Flyvende Tallerken, at den virkelige Pentagon-ufohistorie skal fortælles.
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Flyvende Tallerken er ikke interesseret i at formidle, hvad vi faktisk ved om ufomyten i dag, men vil
genopfinde og genfortælle en 60 år gammel myte om, at vi får besøg, og at myndighederne skjuler det. Det
er da også en underholdende, men naiv konspirationsteori, som har mange tilhængere. Den er samtidig
nem at formidle, for den kræver ingen nytænkning eller dybdeborende research.
“Smart people sometimes believe dumb things. They may be highly educated, well-read, and quick-witted
and yet still harbor some very wrong ideas.” – Michael Shermer

Ingen gider søge efter aliens i Danmark
”Der er tre slags løgne: løgn, forbandet løgn og statistik”. Citatet er tilskrevet Mark Twain, og det passer
som hånd i handske til en undersøgelse, som SUFOI blev gjort bekendt med i foråret 2021.
Undersøgelsen ville give svar på, i hvilke lande man søger mest på ordet alien – altså hvilket land der er
mest optaget af aliens – og resultatet kan bruges til hvad-som-helst og ingenting.
Af Kim Møller Hansen
Den 3. maj er ifølge PsychicWorld.com ”World Paranormal Day”,
og i den anledning har Psychic World publiceret undersøgelsen
”Most Alien-obsessed European Country” for at få os alle til den
3. maj at reflektere over ”universets ukendte aspekter”. Jeg
kendte hverken den ”internationale overnaturlige dag” eller
Psychic World, men det er også meget sjældent, at jeg kommer i
nærkontakt med spirituelle eller paranormale kredse – og
undersøgelsen frister mig heller ikke til at gøre forsøget i
fremtiden.
Som det fremgår af statistikken, er Danmark ikke
med på listen, men i undersøgelsens metadata kan man se, at
Danmark kommer ind på en plads som nr. 28 på listen over
lande, der er besat eller optaget af aliens med kun 1.800 årlige
søgninger på Google. Så aliens har trange vilkår i Danmark:
Ingen gider tilsyneladende søge efter dem. Eller også skyldes det
beskedne resultat, at ”alien” på dansk oversættes til ”fremmed”
(og ikke rumvæsen), og det har undersøgelsens bagmænd
tilsyneladende ikke taget højde for.
Derudover er tallene ikke justeret efter
befolkningsstørrelse, så det kan næppe undre, at befolkningsrige
europæiske lande ligger øverst med mange søgninger.
PsychicWorld.com har også fundet de oftest stillede spørgsmål om aliens på nettet. Top-5listen er:
1. What would an alien look like?
2. How do aliens contact?
3. What are aliens?
4. Where are the aliens?
5. Why would aliens come to earth?
Psychic World giver selv et bud på svarene, og det er hårrejsende læsning, som jeg vil skåne læserne for.
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Pentagon opretter ny afdeling til undersøgelse
af ufooplevelser
Den 23. november 2021 udsendte det amerikanske forsvarsministerium en pressemeddelelse med
følgende ordlyd:

”I dag har viceforsvarsminister Kathleen Hicks i tæt samarbejde med direktøren for National Intelligence
bedt Under Secretary of Defense for Intelligence & Security om at oprette Airborne Object Identification
and Management Synchronization Group (AOIMSG) under Office of the USD(I&S) som efterfølger til den
amerikanske flådes Unidentified Aerial Phenomena Task Force. AOIMSG vil koordinere indsatsen på
tværs af afdelingerne for at opdage, identificere og registrere interessante objekter i Special Use
Airspace (SUA) og vurdere og afbøde eventuelle tilknyttede trusler mod flysikkerheden og den nationale
sikkerhed. For at føre tilsyn med AOIMSG pålagde viceforsvarsministeren også USD(I&S) at lede et
Airborne Object Identification and Management Executive Council (AOIMEXEC), der skal bestå af
repræsentanter fra forsvarsministeriet og efterretningstjenesterne og være et mødested for personer
på tværs af myndigheder.
Indtrængen af luftbårne objekter i USA’s Special Use Airspace skaber sikkerhedsmæssige bekymringer
ifm. flyvning og operationer og kan udgøre nationale sikkerhedsudfordringer. Forsvarsministeriet tager
rapporter om indtrængen – af enhver luftbåren genstand, identificeret eller uidentificeret – meget
alvorligt, og efterforsker hver enkelt hændelse. Denne beslutning er resultatet af en
planlægningsindsats og et samarbejde udført af OUSD(I&S) og andre regeringsinstanser under ledelse af
viceforsvarsminister Hicks for at løse de udfordringer, der er forbundet med at vurdere UAP, der
forekommer på eller i nærheden af forsvarets træningsområder og -installationer, fremhævet i DNI's
foreløbige rapport indsendt til Kongressen i juni 2021. Rapporten påpegede også behovet for at
foretage ændringer i processer, politikker, teknologier og træning for at forbedre vores evne til at forstå
UAP.
I de kommende uger vil afdelingen udsende en implementeringsvejledning, som vil indeholde yderligere
detaljer om AOIMSG’s ledelse, organisationsstruktur, ansvarsområder og ressourcer.”
Kilde: DoD Announces the Establishment of the Airborne Object Identification and Management
Synchronization Group (AOIMSG)

Viceforsvarsminister Kathleen Holland Hicks er den højest rangerende
kvinde i det amerikanske forsvarsministerium. Oprettelsen af Airborne
Object Identification and Management Synchronization Group (AOIMSG)
som afløser for flådens Unidentified Aerial Phenomena Task Force er blevet
tolket som Pentagons forsøg på at tage fuld kontrol over ufo-forskningen
og neutralisere senator Kirsten Gillibrands initiativ til større åbenhed om
ufoer. (Foto: U.S. Army photo by Leonard Fitzgerald)
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Læs mere:
• Airborne Object Identification and Management Synchronization Group (AOIMSG) Replaces UAP
Task Force (The Black Vault)
• Congress Is About to Send the Pentagon on a Wild Flying-Saucer Chase (The New Republic)
• Deputy Secretary of Defense Kathleen Hicks statement
• Pentagon creates new organization to investigate mysterious objects in the sky (Air Force Times)
• Pentagon Launches New UFO Group as Officials Deny Evidence of Advanced Tech (Jason Colavito)
• Preliminary Assessment: The Pentagon’s New UAP Investigative Group (The Debrief)
• Preliminary Assessment: Unidentified Aerial Phenomena
• Senator Kirsten Gillibrand Press Release: “Gillibrand’s Groundbreaking Unidentified Aerial
Phenomena Amendment Included In Final NDAA” (The Black Vault)
• The Pentagon’s New UFO Office Has a Specific Job (Defense One)
• USA's forsvar vil undersøge usædvanlige himmelfænomener

Om rumskibstroendes tunnelsyn
Af Kim Møller Hansen
I UFO-Mail 343 omtalte jeg i artiklen ”Opfandt CIA den største ufoforening i USA's historie?” Jack Brewers
anbefalelsesværdige bog Wayward Sons – NICAP and the IC, der handler om den amerikanske
ufoorganisation NICAP og relationerne til personer i den amerikanske efterretningsverden. Nu har bogen
også fået en meget fin anmeldelse med titlen ”Spooks and Saucers” på Magonia Review of Books. På
Magonia skriver anmelderen Nigel Watson bl.a. følgende:
” … Som Brewer påpeger, er det naivt af folk at forvente en offentliggørelse af alle
hemmelige ufo-dokumenter, da de kan afsløre de kilder og metoder, som bruges til at indhente denne
viden. Radardata kan meget vel afsløre over for enhver fjende følsomheden og svaghederne i et
opsporingsnetværk, eller observationer kan være knyttet til hemmelige amerikanske operationer som fx de
klassificerede U-2-flyvninger eller Mogul-ballonoperationerne. Det er i den nationale sikkerheds interesse,
at sådanne oplysninger beskyttes, og ikke fordi nedstyrtede ufoer er bjærget, og deres teknologi bliver
kopieret i Area 51. Rumskibstroendes ufo-tunnelsyn kan ikke acceptere dette synspunkt, og det har
betydet, at den amerikanske regering til stadighed bliver opfordret til at give os ET-beviset, som den
formodes at skjule …”

(Foto: Pawel86/Pixabay)
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Vores vanvittige verden
Jorden er flad som en pandekage – eller hul som en bold og udvider sig som en ballon. Jorden er kun
6.000 år gammel, og Solen kredser om Jorden. Dinosaurer og de første mennesker levede side om side.
Amerikanerne landede ikke på Månen i 1969, og Big Bang er i øvrigt fup. Disse og mange andre påstande
har forbavsende nok en hel del fortalere, og de er ikke alle sammen medlemmer af tossernes klub.
Af Kim Møller Hansen
De kloge idioter
Man skulle tro, at konspirationsteoritilhængere og folk, der i fuld alvor argumenterer for, at Jorden er flad,
er kukkuk, men det er ingenlunde tilfældet. Det fastslår Donald R. Prothero i sin seneste bog Weird Earth –
Debunking Strange Ideas about Our Planet.
Donald R. Prothero har bl.a. diskuteret med kreationister – dvs. mennesker, som tror på, at
livet, Jorden og hele universet er blevet skabt af en guddommelig kraft ved "særlig skabelse" og ikke er
fremkommet ved naturlig udvikling eller evolution – og nogle af dem har været i stand til at få latterlige
argumenter til at lyde plausible, specielt blandt de tilhørere som ikke har tilstrækkelig faglig
baggrundsviden.
“… en af de værste ting ved konspirationsteorier er det faktum, at de er næsten vandtætte. De fungerer på
samme måde som en religion eller ideologi, som ikke kan testes eller falsificeres…” – Donald R. Prothero
Donald R. Prothero: Weird Earth – Debunking Strange Ideas about Our
Planet, med forord af Michael Shermer, illustreret, gode noter,
omfattende bibliografi og stikordsregister, 295 sider, Red Lightning
Books 2020
Hvorfor?
Der er flere forklaringer på, at pseudovidenskabelige påstande stadig har
deres gang på jorden.
Vi lever i en postfaktuel tid, dvs. en tid præget eller
karakteriseret ved holdninger og synspunkter, der i højere grad er
baseret på følelser, fornemmelser og udokumenterede påstande end på
kendsgerninger og forskning. Tilliden til eksperter og autoriteter er på et
lavpunkt. Hvad man selv eller ens nærmeste har oplevet eller tror på,
tillægges større værdi end ekspertudsagn.
Mange færdes på sociale medier, hvor de primært møder
de samme holdninger, verdenssyn etc., som de selv har. De hører kun et
ekko af egne udtalelser og bliver således bekræftet i det, de tror på. Den information, man får pga. denne
ekkokammer-effekt, er unuanceret.
Pseudovidenskabelige tv-udsendelser på Discovery, The Learning Channel, History Channel,
Science Channel, National Geographic Channel m.fl. har høje seertal (mange ser kun 5-10 minutter af
udsendelserne) blandt mænd i aldersgruppen 18-31 år. Dette kombineret med, at den videnskabelige
basisviden blandt amerikanske high school-elever er lav (og lavere end de fleste europæiske lande), giver
grobund for konspirationsteorier, tro og videnskabeligt vrøvl.
Prothero refererer i bogens afsluttende kapitel adskillige undersøgelser. De er både
interessante og skræmmende. Han dokumenterer, at USA igennem mange år har ligget i bunden blandt alle
industrialiserede lande, når det kommer til videnskabelig basisviden, og det på trods af, at der i det
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amerikanske samfund siden Sputnik-chokket i 1957 er brugt astronomiske summer i uddannelsessystemet
på at løfte vidensniveauet.
”.. Vi kan ikke være stolte af, at 70 % af alle amerikanere ikke er i stand til at læse videns-sektionen i New
York Times…” – Jon Miller, Northwestern University

En undersøgelse fra 2018 viser, at der blandt 18-24-årige amerikanere er 66 %, som er sikre på, at Jorden er
rund. 4 % mener, at Jorden er flad, og resten er i tvivl. (Farvelagt træsnit fra Camille Flammarions bog
”L'Atmosphère: Météorologie Populaire”, 1888)
Prothero skriver godt og vidende. Han analyserer tålmodigt den ene vilde påstand efter den anden og
fremlægger videnskabelige beviser, så ingen spørgsmål står ubesvarede. Som en anmelder har skrevet om
bogen: ”Prothero fremlægger masser af overbevisende beviser for, at vrøvl er vrøvl.”
Donald R. Prothero har sammen med Timothy D. Callahan også skrevet UFOs, Chemtrails, and Aliens –
What Science Says (Indiana University Press 2017), som jeg anmeldte i Tre bøger du ikke må overse. Donald
R. Prothero er geolog og skriver bl.a. på www.skeptic.com/insight/.
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Den farligste radiovært i USA
Bilerne arbejdede sig langsomt op ad bakken og holdt ind til siden. Høj musik pumpede ud i den stille nat
fra den feststemte gruppe. Festen blev hurtigt afbrudt, da en bil nærmede sig. Den kom tæt på, men
chaufføren steg ikke ud. Han havde tilsyneladende luret, at noget var i gære. Bilen vendte og fortsatte i
høj fart tilbage mod huset på bakketoppen. En bil forsøgte at blokere vejen, men den flygtende bil
undveg og parkerede helt oppe ved huset. Gruppen af larmende ”teenagere” var nu forvandlet til
ordenshåndhævere fra Apache County Sheriff-kontoret. Til fods og med skudklare våben nærmede de sig
den flygtende chauffør. Lige foran hoveddøren drejede han rundt og begyndte at skyde. Et skud ramte en
af forfølgerne i hovedet, og han faldt alvorligt såret til jorden. I den efterfølgende skududveksling blev
chaufføren selv ramt ni gange i hoved og bryst.
Af Kim Møller Hansen
Da politimyndighederne dræbte Milton William "Bill" Cooper (1943-2001) i november 2001 uden for hans
hjem i byen Eagar i det østlige Arizona, var han en kontroversiel forfatter og radiovært med en stor
tilhængerskare blandt amerikanske ufoentusiaster, konspirationstilhængere og ikke mindst i
militsbevægelsen.
Milton William “Bill” Cooper fotograferet i
1990. Billedet blev gengivet på de flyers, som
Cooper brugte til at reklamere for sine
foredrag. (Foto: The Hour of the Time Photo
Collection)
En dyster historie
Milton William Cooper gik ind i flåden efter
high school og tjente i Vietnam som kaptajn
på en patruljebåd.
I 1972 var Cooper efter eget
udsagn medlem af et team, der deltog i en
briefing hos admiral Bernard A. Clarey (191296), øverste chef for den amerikanske
Stillehavsflåde. Ved denne lejlighed skulle Cooper have set en række dokumenter, som minder om MJ-12dokumenterne med adskillige billeder af aliens og informationer om 16 ufonedstyrtninger i perioden 19471952 samt bjærgning af ikke mindre end 65 aliens. Ifølge Coopers kilder stod fjendtlige aliens bag mordet
på præsident John F. Kennedy (1917-63), ligesom 12-mandsgruppen Majestic-12 var det øverste råd i en 32
mand stor gruppe kaldet The Jason Society, som i sin tid blev oprettet af præsident Eisenhower for at ”finde
svaret på alien-spørgsmålet”.
Hvorfor og hvordan Cooper fik mulighed for at læse de tilsyneladende tophemmelige
papirer, har han aldrig afsløret.
I 1984 boede Cooper i Fullerton i Californien, hvor han arbejdede på en teknisk skole, mens
han i fritiden forsøgte at delagtiggøre omverdenen i sin sprængfarlige viden. Han sendte en række artikler
til forlæggeren Gray Barker (1925-84), som både i tidsskrifter og i bøger i en lang årrække havde
populariseret det mystiske. Barker tilskrives ofte æren for at have opfundet ”Men in Black”-temaet (i bogen
They Knew Too Much About Flying Saucers fra 1956), altså de gådefulde regeringsagenter, som tvinger
ufovidner til tavshed. Barker offentliggjorde en enkelt af Coopers artikler, der handlede om de fremmede
væsners tilstedeværelse på Jorden og militærets bestræbelser på at skjule dette for offentligheden. I dag
kan Coopers udgivelse købes under titlen Visitors from the Void.
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Cooper begyndte at holde foredrag om sin kontroversielle viden. Denne aktivitet blev intensiveret, da han i
slutningen af 1980’erne flyttede til Camp Verde i Arizona. Han turnerede rundt i hele staten med sine
foredrag, der var meget anderledes end alle andres i ufokulturen. Da han i september 1989 afholdt et tre
timer langt foredrag i Sedona i Arizona, var Melody O’Ryin Swanson blandt de tryllebundne tilhørere.
Swanson har sit eget forlag, Light Technology Publishing, og fandt Cooper både engageret og seriøs.
Coopers historie var kort forinden blevet eksponeret for en større ufokreds, da han holdt sit
foredrag ”The Secret Government and UFOs” på MUFON’s UFO Symposium i sommeren 1989 på Aladdin
Hotel i Las Vegas. Ved samme arrangement afslørede den kendte ufoefterforsker Bill Moore, at han i årevis
i samarbejde med efterretningsagenten Richard Doty og andre havde bedraget ufobevægelsen og fodret
den med falske informationer.
Cooper begyndte efterfølgende at holde mange og lange foredrag, som også kunne købes via
postordre på kassettebånd.
James W. Moseley (1931-2012) kendte Cooper godt og skriver i sit nyhedsbrev Saucer Smear
nr. 48 (december 2001), at Cooper var en glimrende foredragsholder. Han støttede sig ikke til notater,
gentog ikke sig selv og kunne tryllebinde hundredvis af tilhørere i lang tid. Indholdet i Coopers foredrag var
opsigtsvækkende og kontroversielt, og Moseley var uenig med Cooper i stort set alt, men måden, han
formidlede sine budskaber på, var enestående.
Militsbevægelsens manifest
I 1991, dvs. to år efter maratonforedraget i Sedona, udkom Milton William Coopers bog Behold a Pale
Horse på forlaget Light Technology Publishing.
Bogens ene halvdel er Coopers egne ord, mens den anden halvdel er gengivelser af alle
mulige dokumenter, heriblandt Zions Vises Protokoller, som er en antisemitisk forfalskning, der udgiver sig
for at stamme fra en række møder afholdt af jøder og frimurere i Basel i 1897 samtidig med 1.
zionistkongres. Ifølge protokollerne stræber jøderne efter verdensherredømmet ved at fremme opløsende
kræfter og underminere den kristne civilisation med liberalisme og socialisme.
Falskneriet blev afsløret i 1921, men Adolf Hitler og hans medløbere brugte alligevel Zions
Vises Protokoller mange år senere i Nazi-Tysklands antisemitiske propaganda, ligesom mange andre i nyere
tid har misbrugt falskneriet – også i amerikansk toppolitik.
I Behold a Pale Horse skriver Cooper, at læseren skal tolke Zions Vises Protokoller på en ny
måde ved mentalt at slette antisemitismen, da skriftet er skrevet i et kodesprog for at ”føre folk bag lyset”.
Han foreslår, at læseren erstatter ordet ”jøde” med ”Illuminati” og ”goyim” – betegnelsen for ikke-jøder –
med ordet ”kvæg”.
I indledningen i Behold a Pale Horse skriver Cooper, at ideerne og konklusionerne udtrykt i
bogen alene er hans, og at det er muligt, at en eller flere konklusioner kan være forkerte. Hans formål med
bogen er at fremlægge viden, ”så læserne kan begynde deres egen søgen efter sandheden”.
Cooper skriver i bogen, at han har viden om, at regeringen har fortegnelser over patrioter,
som højst sandsynligt vil kæmpe imod oprettelsen af en totalitær politistat, hvor USA’s forfatning er sat ud
af kraft. Planen er i al ubemærkethed at tilfangetage alle patrioter, og startskuddet på tilfangetagelsen kan
ske under eksempelvis den nationale helligdag thanksgiving, hvor folk er hjemme, mætte og tilpas sløve til
at nemt at kunne arresteres og tilbageholdes.
”Medmindre vi kan vække folket fra søvnen, stopper intet mindre end borgerkrig det planlagte resultat …
Jeg tror, at enhver mand uden principper, som han er klar og villig til at dø for på et givet tidspunkt, allerede
er død og ikke har nogen nytte eller konsekvens overhovedet” (fra indledningen i ”Behold a Pale Horse”)
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Milton William Cooper: “Behold a Pale Horse”, 434 sider, Light
Technology Publications 1991. Ifølge Coopers forlægger, Melody O'Ryin
Swanson, sælger bogen stadig ”nogle tusinde eksemplarer” hvert år, og
hun har ingen anelse om hvorfor, for hun bruger ikke markedsføring på
den. I 1997 beskrev avisen The Guardian bogen som "militsbevægelsens
manifest".
Et vendepunkt
Omkring det tidspunkt, hvor Behold a Pale Horse udkom, blev Cooper
overbevist om, at hans ufoteorier var forkerte. Cooper understregede
dog, at hans teorier om magtfulde kræfter, der i det skjulte styrer hele
verden, stadig var gældende.
Skiftet i Coopers tilgang til verden kom, da ufomyten fik
tilført stadig flere eksotiske elementer takket være påvirkningen fra
bl.a. The X-files, og samtidig med at den amerikanske militsbevægelse
var i fremdrift.
Cooper havde på dette tidspunkt skabt sit eget
kortbølgeradioshow – The Hour of the Time – som hurtigt blev
populært, da Cooper altid kunne fortælle seneste nyt om New World Order-konspirationer. The Hour of the
Time blev en primitiv, men hårdtslående forløber for Alex Jones’ Infowars.
Fra 1993 til november 2001 udsendte Bill Cooper sit eget
radioprogram ”The Hour of the Time” (via WWCR) fra sit
hus på toppen af en bakke i den lille White Mountains by
Eagar, Arizona, 24 km fra New Mexicos grænse. Cooper
udgav også 19 numre af avisen Veritas
(Sandhed/virkeligheden), som løfter sløret for, hvordan
verden fungerer.
Temaerne fra ufomyten i Behold a Pale Horse fandt i første
omgang mange læsere blandt ufoentusiaster, men med
tiden blev bogen mere og mere populær blandt
højreekstreme grupperinger, som især var tiltrukket af
Coopers påstande om en truende og undertrykkende regering. Behold a Pale Horse koblede ufomyten
sammen med ideen om en hemmelig regering og planen for oprettelsen af en ny verdensorden.
Højreekstrem terror
En af Coopers mange tilhængere kom fra byen Kingman i Mohave County i Arizona og hed Timothy
McVeigh (1968-2001). Den unge mand var en flittig lytter til The Hour of the Time. I sommeren 1994 havde
McVeigh deltaget i en demonstration i nærheden af Area 51 for at protestere imod inddragelse af endnu
mere land til basens lukkede område.
I 2001 blev McVeigh henrettet for Oklahoma City-bombeattentatet den 19. april 1995, som
dræbte 168 i Murrah Federal Building. McVeigh havde en løs tilknytning til Michigan Militia, men ingen
militsgruppe var involveret i bombeattentatet.
Ifølge FBI var McVeigh i besiddelse af et videobånd med titlen Waco, The Big Lie (om
myndighedernes angreb på sekten Branch Davidian i Waco, Texas) – et videobånd som Cooper havde
markedsført. FBI mener, at McVeigh bestilte båndet via postordre hos Cooper og måske også besøgte
Cooper.
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Fjender alle vegne
Bill Cooper var en mand med mange læsere og lyttere, men forsvindende få venner. Allerede i Behold a
Pale Horse skaffer han sig fjender ved at påstå, at alle, der ikke deler hans konspiratoriske verdensbillede,
selv er en del af en ondsindet misinformationskampagne, og han sætter navn på mange af fjenderne: Bob
Lazar, Budd Hopkins, Stan Friedman, Bill Moore, Jaime Shandera, George Knapp, Linda Howe, Bruce
Maccabee, Vicky Cooper og Don Ecker.
Whisky og paranoia
Cooper drak med tiden mere og mere af yndlingsmærket Chivas Regal, ligesom hans paranoia tog til og
formørkede hans sind. Han var overbevist om, at myndighederne forfulgte ham. De aflyttede ham, brugte
overvågningskameraer og ville uden varsel angribe ham. Cooper gav udtryk for, at han levede på lånt tid og
snart skulle dø for sagen.
På et tidspunkt kunne Cooper fortælle i sit radioshow, at han havde været nødsaget til at
sende kone og børn i skjul for at beskytte dem mod myndighedernes overvågning og forfølgelse.
Sandheden er imidlertid, at familien havde forladt Cooper og slået sig ned i Californien, fordi ingen længere
kunne holde manden ud.
Den skøre fyr på bakken
Naboer og de få venner fik også stadigt sværere ved at omgås den alkoholiserede og ustabile mand, der
opførte sig truende. I byen Eagar blev han omtalt som ”den skøre fyr på bakken”. Han ragede også uklar
med stort set alle andre konspirationsteoretikere, ufoeksperter og mediefolk.
Myndighederne havde faktisk i en periode opmærksomheden rettet mod Cooper, men det
skyldtes, at han havde tilbageholdt skat for perioden 1992-94. Cooper var en hårdnakket skatteunddrager
og lagde ikke skjul på, at han ikke mente, at staten havde skyggen af lovhjemmel til at inddrage
indkomstskat.
Højdepunktet i hans konfrontationer med myndighederne kom dog ikke pga. manglende
skattebetaling, men skyldtes Coopers aggressive adfærd, da en mand ved navn Scott Hamblin i juli 2001
efter mange års fravær vendte tilbage til hjembyen Eagar.
Scott Hamblin ville vise sin familie, hvor han engang havde leget som barn. Han kendte ikke
Cooper, men havde godt hørt rygterne om ham, så han og familien nærmede sig forsigtigt den skøre fyr på
bakken.
Da Cooper pludselig dukkede op i sin bil og virkede truende, forlod familien Hamblin i al hast
området og kørte hjem, hvor hustru og børn straks kom i sikkerhed i huset. Cooper forfulgte familien helt
ind i indkørslen og steg ud af bilen. Cooper beskyldte Hamblin for at udspionere ham og for at være i ledtog
med fjenden. Hamblin skulle holde sig væk fra Coopers ejendom.
Mødet endte dramatisk med, at Cooper pegede med en revolver mod Hamblins hoved og
fortalte ham, at han nok skulle finde ud af, hvem Hamblin var.
Hamblin anmeldte det grove overfald til den lokale sherif, der dog ikke udviste større
interesse for sagen. Scott Hamblin havde imidlertid en gammel high school-kammerat, som var tilknyttet
Apache County Sheriff-kontoret. Vennen fik detaljerne fra det skræmmende møde med William Cooper.
Sheriff-kontoret gik i tænkeboks: Hvordan skulle man agere over for en ustabil og voldelig mand bevæbnet
til tænderne? Den 5. november 2001 var planen klar, og ordenshåndhæverne fra Apache County Sheriffkontoret kunne køre af sted for at anholde den skøre fyr på bakken.
USA’s farligste radiovært
Milton William "Bill" Cooper var sin tids mest fremtrædende konspirationsteoretiker og blev på et tidspunkt
kaldt ”USA’s farligste radiovært”.
Med udgivelsen af Behold a Pale Horse kulminerede den del af ufolitteraturen, som blev
stadig mere politiseret med påstande om, at magtfulde grupper i den amerikanske regering er i ledtog med
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en ondsindet, ikke-jordisk race, og at regeringen for at beskytte denne hemmelighed er villig til at opløse
alle frihedsrettigheder i det amerikanske samfund.
Denne periode i første halvdel af 1990’erne er blevet kaldt ufologiens ”mørke side” af en af
ufohistoriens største kendere, Jerome Clark i hans omfattende og uundværlige leksikon The UFO
Encyclopedia. The Phenomenon from the Beginning. Volume 1: A-K.
Inspirationskilde for højreekstreme subkulturer
Coopers død blev beskrevet i avisen The Arizona Republic den 7. november 2001 (”Fatal gunfight”), og her
omtales han som en ”Militia leader”, men ingen andre kilder fastslår, at Cooper skulle have været tilknyttet
eller været medlem af højreekstreme subkulturer.
Coopers ideer har helt åbenlyst inspireret vores dages regeringsfjendtlige militser i USA, fx
Patriot Movement AZ, som er en gruppe højreekstreme republikanere, der kæmper imod COVID-19restriktioner, og på deres facebookgruppe har delt tanker om sammensværgelsesteorier og deres had til
muslimer og indvandrere.
Indholdet i Behold a Pale Horse har også vundet genklang hos tilhængere af QAnon, som er
et internetfællesskab af højreorienterede konspirationstilhængere. En af bevægelsens farverige personer er
Jake Angeli – den selviscenesættende unge fyr, som iført rød-hvid-blå ansigtsmaling, pelshue med
bøffelhorn samt en spydlignende stok den 6. januar 2021 var med til at trænge ind i Kongressen.
Angeli er amatørskuespiller og går under flere dæknavne, fx Q Shaman. Jake Angeli fortæller,
at han har undersøgt de hemmelighedsfulde grupper, som, han mener, styrer verden – heriblandt
Illuminati, Trilateral Commission og Bilderberg-gruppen – og føler sig bekræftet ved at finde dem omtalt i
Coopers bog Behold a Pale Horse.
Ifølge Angeli var regeringen i 2001 nødt til at dræbe Cooper for at gøre ham tavs. ”Når man
efterforsker tilstrækkeligt, hænger det hele sammen”, er Jake Angeli citeret for at have sagt.
Ville dø som martyr
I marts 2001 skrev Milton William Cooper en e-mail til en ven. I mailen forudså han, at regeringsagenter en
dag ville hente ham, og at hans tid var ved at rinde ud:
”Jeg vil forsvare mig, når de kommer, og dræbe så mange som muligt, inden jeg dør … I kan
alle stole på, at jeg vil være et eksempel til efterfølgelse i alle fremtidige konfrontationer med tyranniet.”
Hvad er QAnon?
QAnon:
• er et internetfællesskab af højreorienterede konspirationsteoretikere.
• er en forkortelse for ”QAnonymous”.
• er navngivet efter en bruger på sitet 4Chan. Brugeren, der kaldte sig "Q", begyndte i oktober
2017 at sende kryptiske beskeder, som et stigende antal følgere begyndte at fortolke og
videreformidle.
• tror på "Den dybe stat" (Deep State), som ifølge QAnon dækker over en magtfuld elite, der
bortfører børn og udfører satanistiske ritualer. ”Den dybe stat” bekæmper ifølge QAnon Donald
Trump og hans tilhængere.
• ser Donald Trump som en frelser, der fører en hemmelig krig mod magteliten (Den dybe stat).
For QAnon-tilhængerne repræsenterer Trump det absolutte gode – en person, der kan levere
sejren over alt ondt. En sejr til de hvide, kristne konservative.
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Nettets farlige steppebrand
Op til 1990 blev New World Order- og Illuminati-konspirationsteorier især dyrket i to amerikanske
subkulturer:
1. Højreekstreme og regeringsfjendtlige militsgrupper.
2. Kristne fundamentalister, der venter på Dommedag og antikrists genkomst.
Militsgrupperne blev dengang betragtet som pariaer og fik ikke taletid i medierne, hvorimod de
fundamentalistiske, kristne grupperinger gennem årene havde fået opbygget deres egne
kommunikationskanaler med kabel-tv og billige bogudgivelser. Deres publikum var dog fortsat de
mennesker, som i forvejen var en del af bevægelserne/sekterne eller tæt knyttet til dem, så
rekrutteringen var ikke stor.
Begge subkulturer fik fornyet luft og medvind, da internettet blev mere dagligdag. Specielt
højreekstreme synspunkter kunne lettere brede sig, da militsgruppernes ideer og påstande blev mikset
med elementer fra ufomyten, der op gennem 1990’erne blev stadig mere populær og dyrket i fx The XFiles.
Den traditionelle ufokonspirationsmyte i Donald E. Keyhoes velmagtsdage i 1950’erne om, at
myndighederne skjuler sandheden om ufoerne, og at det er besøg udefra, blev videreudviklet, så de
ikke-jordiske besøg og andre ufomytologiske emner som fx Men in Black og hemmelige underjordiske
baser (fx Dulce-basen) smeltede sammen med fortællingen om den skjulte verdensregering, der i
samarbejde med aliens vil gøre os alle til slaver, etc. etc.
New World Order- og Illuminati-konspirationsteorierne blev effektivt eksponeret for stadig flere
mennesker takket være personer, der indledte deres karriere som ufoentusiaster, men med tiden blev
mere og mere yderligtgående i deres verdensopfattelse og endte med at blive talsmænd eller
forbilleder for højreekstreme og regeringsfjendtlige militsgrupper. Det gælder blandt andre Milton
William "Bill" Cooper.

Kilder:
• A Huckster At The Mic (Andrew Stuttaford)
• Michael Barkun: A Culture of Conspiracy – Apocalyptic Visions in Contemporary America, Second
Edition, University of California Press 2013
• Jerome Clark: The UFO Encyclopedia. The Phenomenon from the Beginning. Volume 1: A-K,
Omnigraphics, Inc. 2. udgave 1998
• Milton William Cooper (Wikipedia)
• Forstå konspirationsteorien QAnon (DR, Explainer)
• Adam Gorightly: Saucers, Spooks and Kooks – UFO Disinformation in the Age of Aquarius, Daily Grail
Publishing 2021
• Aaron John Gulyas: Conspiracy Theories - The Roots, Themes and Propagation of Paranoid Political
and Cultural Narratives, McFarland & company, Inc., Publishers 2016
• Aaron John Gulyas: The Paranormal and the Paranoid – Conspiratorial Science Fiction Television,
Rowman & Littlefield Publishers 2015
• How William Cooper and his book ‘Behold a Pale Horse’ planted seeds of QAnon conspiracy theory
(azcentral)
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•
•
•

https://www.azcentral.com/videos/news/local/arizona-investigations/2020/10/01/patriots-howpolitical-movement-took-root-and-became-force-arizona/5861143002/
”Rebel without a pause: The life & death of former ufologist William Milton Cooper”, Saucer Smear,
Volume 48, No. 10, December 1st, 2001
The Granddaddy of American Conspiracy Theorists (Rolling Stone)

Læs mere:
• A Culture of Conspiracy: An Interview with Michael Barkun
• Bill Cooper on YouTube
• Complete Cooper MP3 Collection
• Mark Jacobson: Pale Horse Rider – William Cooper, The Rise Of Conspiracy, And The Fall Of Trust In
America, Blue Rider Press 2018
• I fire år har han påstået, at fugle ikke findes – nu indrømmer han, det var løgn (TV2)
• Når en aprilsnar bliver alvor (UFO-Mail)
• Kend dine konspirationsteorier (TjekDet.dk)
• Qonspiracy Warehouse (Skeptic)
• Slå op med fake news (lex.dk)
• The Conspiracy Theorist Who Predicted His Own Death (Tales From the Bottle)
• The Most Dangerous Radio Talk Show Host In America, Milton William Cooper (Worcester Herald)

Den farligste radiovært i USA er et af de nye kapitler i 2.
udgaven af bogen Projekt UFO – tro, løgne og kold krig.
Denne 2. udgave fra 2021 er opdateret og udvidet væsentligt i forhold til
førsteudgaven fra 2011, som var på 454 sider, så fakta, argumenter og
konklusioner står mål med, hvad man kan forvente af en udgivelse i dag,
ligesom der er tilføjet en hel del nyskrevet indhold.
Denne 2. udgave udkommer alene som e-bog og kan købes her. ”Projekt UFO
– tro, løgne og kold krig” er på 500 sider og gennemillustreret.
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Flyvende tallerken, UFO eller UAP?
Virakken ifm. Pentagon-ufovideoerne har genfødt begrebet UAP (Unidentified Aerial Phenomena). Vi er i
SUFOI blevet spurgt, om denne betegnelse nu skal afløse begrebet UFO.
Af Kim Møller Hansen
Uanset om man siger flyvende tallerken, UFO eller UAP, handler det grundlæggende om det samme, nemlig
en oplevelse af ”noget” umiddelbart uidentificerbart på himlen.
Betegnelsen flyvende tallerken blev opfundet den 27. juni 1947, da en amerikansk avis
bragte overskriften ”Mand i Bellingham mener, at han har set mærkelige ’Flyvende tallerkener’”.
Da denne betegnelse ret hurtigt blev synonym med fremmede rumskibe, opfandt det
amerikanske flyvevåben (med Project Blue Books’s nye leder kaptajn Edward J. Ruppelt i spidsen) i 1952
begrebet UFO (Uidentificeret Flyvende Objekt), som skulle have været en neutral betegnelse for det, som
folk havde observeret, og som det amerikanske forsvar på daværende tidspunkt ikke kunne forklare. Der
gik dog kun kort tid, før også dette begreb i folkemunde kom til at stå for besøg fra det ydre rum.
Der er gennem tiden gjort mange forsøg på at finde nye betegnelser, eksempelvis UAP
(Unidentified Aerial Phenomena), der dels kunne fjerne forestillingen om, at det nødvendigvis drejede sig
om et rumskib, dels kunne give fænomenet et mere seriøst image. Anstrengelserne har hidtil været
forgæves. Ingen ny betegnelse har vundet indpas i sproget og vores forestillinger.
I dag vil langt de fleste mennesker fortsat sætte lighedstegn mellem ufo og rumskib, og selv
om UAP i dag er blevet relanceret, vil denne betegnelse formentlig også med tiden blive associeret med
rumskibe og besøg udefra.
Begrebet ufo har været anvendt siden 1952 på godt og ondt, men har vundet indpas og
kendes af stort set alle, så trods begrebets åbenlyse svagheder har vi i SUFOI ingen planer om at erstatte
UFO med UAP. Selve ordet "ufo" opfattes af SUFOI som en samlebetegnelse for de mangeartede
fænomener, der kan indgå i beretninger om usædvanlige himmelfænomener (se også SUFOI’s formål).
På en international ufo-konference i London i
1983 mødtes en række fremtrædende
medlemmer af UFO-Sverige og UFO-Norge med
J. Allen Hynek (1910-86) – fhv. astronomisk
konsulent for Project Blue Book og grundlægger
af CUFOS (Center for UFO Studies) – og drøftede
bl.a., om det ikke var på tide at udskifte UFO
med UAP. Hynek var enig og ville drøfte det
med kolleger hjemme i USA, men kunne under
et besøg i Hessdalen i Norge i 1985 fortælle, at
forslaget ikke var blevet vel modtaget, så dengang døde UAP-betegnelsen. På billedet fra 1983 ses fra
venstre Erling Strand, Odd Gunnar Røed, J. Allen Hynek, Christer Nordin, Håkan Ekstrand, Ulf Ekstedt samt
Jan Fjellander med kæreste. (Foto: Mats Nilsson/UFO-Aktuellt)
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Sådan kan du hjælpe
Skandinavisk UFO Information modtager af og til henvendelser fra ufointeresserede, der ønsker at arbejde
for foreningen eller spørger, hvordan de kan hjælpe.
Alt arbejde i foreningen er frivilligt og ulønnet, så vi kan ikke tilbyde løn, praktikplads eller
lignende, men du kan sagtens hjælpe os på andre måder:
• Tror du, at nogle af dine venner er interesseret i at læse UFO-Mail, så send dem en mail med et link
til seneste UFO-Mail.
• Tip os gerne, hvis du ser en interessant artikel om ufomyten på nettet.
• Besøg vores webbutik og se, om der skulle være et interessant materiale, som du vil købe til dig
selv eller som gave til en ven.
• Du kan hjælpe os økonomisk med et støttebeløb og dermed blive medlem af støttekredsen.
• Er du god til at søge kritisk og analyserende på nettet, eller har du særlig viden inden for fx
billedanalyse eller astronomi og i øvrigt tilslutter dig SUFOI's tilgang til ufomyten, kan du sende en
mail til info@sufoi.dk og fortælle om dig selv. Måske kan du hjælpe os med at analysere videofilm
eller efterforske ufosager, som har været behandlet i pressen, eller noget helt tredje.
Uanset, hvordan du hjælper SUFOI, bidrager det til, at vi sammen kan opfylde foreningens vision.

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds i 2022
Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores
primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og
sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener.
Du kan med et økonomisk bidrag gøre det muligt for os at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af
ufooplevelser. Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen.
Støttebeløbet gælder for 2022. Et støttebeløb på minimum kr. 250 kan indbetales via netbank Regnr.: 1551
Kontonr: 9117725. Husk at opgive navn og adresse samt om du ønsker Bog A, Bog B, Bog C eller Bog D som
din gratis bog. Se bøgerne på næste side.
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Vælg én af disse fire titler og få den tilsendt gratis
Fjerne kloder – Historien om opdagelsen af exoplaneter og jagten på verdener
som vores
Der er ikke otte, men milliarder af planeter i Universet, og mange af dem ligger i et lunt
smørhul, hvor de potentielt kan huse liv. Den opdagelse er en af de største i den
moderne astronomi, og vi er kun lige begyndt at forstå, hvad der egentlig gemmer sig
derude i kosmos af bizarre kloder. Fjerne kloder beskriver erkendelsesrejsen, fra
Giordano Bruno blev brændt på bålet i år 1600 for sin kætterske idé om uendelig mange
planeter – og til konstruktionen af små satellitter, som måske kan besøge de nærmeste
af disse exoplaneter og lede efter livstegn på dem. Undervejs møder vi forskerne ved
fronten, som kigger hinsides solsystemet og kæmper for at besvare det ultimative
spørgsmål: Er vi alene? Udgivet i 2019 og på 256 sider. Bog A

Astrofysik for travle mennesker
Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så
hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske
astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker
er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi
venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og
opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med
liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik
og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet. Udgivet i
2018 og på 224 sider. Bog B

Fra stjernestøv til liv
De grundstoffer, vi alle består af, er skabt i det indre af glohede stjerner og spredt ud i
rummet ved voldsomme stjerneeksplosioner for først derefter at indgå i komplekse
molekyler, der har dannet levende organismer – i hvert fald et sted i universet. Denne bog er
en moderne fortælling om vores ophav, vores tætte forbindelse til universet og de stjerner,
der måtte dø, for at vi kunne leve. Med til fortællingen hører også jagten på liv på andre
planeter og mulighederne for at foretage lysår lange rejser til nye horisonter og fremmede
stjerneegne for at besøge ukendte naboer. Udgivet i 2017 og på 320 sider. Bog C

UFO’er – Myter og viden
UFO’er – Myter og viden er en stor og flot illustreret, indbundet bog med mange
spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne
af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om
de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers
underholdende læsning. Udgivet i 2017 og på 204 sider. Bog D
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