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Rapport från USA: 

"MYSTISKA" FLYGANDE FÖREMÅL UNDER 1961 
Amerikanska flygvapnet• underalSkning av icke i

dentifierade flygande f8rem!l som siktats över 

1"8renta Staterna gär under benlmningen "Project 

lllue Book". Detta program ~Ur i direkt samband 

med flygvapnets ansvar f8r f8ravaret av 11'<5renta 

Staterna. Denna lurtf8ravarauppgift uppdelas i 

fyra olika faser - upptlckt, identifiering, in

tercept och förat8relae (om den nationella el

kerheten hotas). UJ'O-projektet faller under den 

andra av dessa fyra faser. 

Flygvapnet har intreeae för Ul'O (Unidentified 

Plight Objecta) av följande tre ald!.11 

Deras eventuella hot mot 1"8renta Staterna och 

dess föravaramaltta alkerhet, 

tekniska och vetenskapliga egenskaper hoa 

eventuella ioke identifierade flygande f8rem!l, 

att f8rklara och identifiera alla observera

de f8remU. 

U.S.A.F. flr ofta frlgana Vad lr ett oidentifie

rat flygande f8rem!l? Svaret blir att det lr 

varje flygburet föremll, som genom sina prestan

da, aerodynamiska egenskaper eller ovanliga ut

seende icke sammanfaller med kind& flygplan el

ler robotar, ballonger, flglar, drakar, atrU

kaatarklglor, navigerings- eller hinderljua, 

aetronomiska kroppar eller fenomen, avgas frän 

jetmotorer, kondenaationaalingor eller kind& 

meteorologiska fenomen och vilka förbli icke 

identifierade tillrlckligt llnge för att hinna 

rapporteras. 

488 FALL 1961 

Den f8rata undera8kningen av icke identifierade 

flygande förem!l, som obeerverata, handhas av 

närmaste flygf8rband inom det omr!de, dlr obser

vationen lgt rum. Om identifiering av f8rem!let 

icke kan ske, rapporteras observationen cch 

resultaten av den preliminlra undersökningen 

till "Office of Aerial Phenomena" för vidare 

undera15kning och bedömning, I och med denna !t

glrd överföres ansvaret för publicering av upp

gifter betr observationen till amerikanska flyg

vapnets flygatab. Office of Aerial Phenomena in

g!r i Air l'orce Systems Ccmmand, Varje fall ana

lyseras dlr objektivt och vetenekapligt utan 

hlnayn till vad resultatet kommer att bli. Om a! 

erfordra• utnTttjas dl.rvid flygvapnets alla re

surser i olika avseenden. I vissa fall utn,yttjaa 

lven hjllpmedel som atlr till andra myndigheters 

f8rfogande. 

Den per110n&l som sysslar med att undersöka och 

bed8ma denna epecialavdelninge arbete beat!r av 

en utvald grupp mycket kvalificerade vetenskapa

min. De tar itu med varje fall utan förutfatta

de meningar och analysera varje faktum i varje 

alrskilt fall pl rent vetenskaplig bas. 

1961 rapporterade• 488 fall mot 514 !r 1960. Av 

de 488 fallen har 483 slutgiltigt bed8ate. 

Av dessa 483 tall har 99 betecknats elaom 

"otillrlckligt vittneam!l". Det fanns a!lede• 

ej tillrlckliga vittneaall eller data, f8r att 

lcomaa till en giltig slutsats. 

Jlmförelae med 196( 
18reaU l:at ~ 

minskning 15kning 

Astronomiska 175 35,86 X 

fenomen 

Flygplan 55 ll,27 X 

Ballonger 33 6,67 X 

Otillrlckliga 99 20, 29 X 

data 

Annat (flglar, 56 ll,48 X 

ljuelclglor~ 
spratt osv 

Satelliter 55 ll, 27 X 

Icke identifie- 10 2,05 X 

rade f 8rem!l 

483 ~oo,oo 

Av dessa eiffror har f8ljande allm!lnna slutsat

ser dragi tas 

Hittills har inga icke identifierade flygande 

f8rem!l givit anledning Ull n!gon antydan om 

hot om nationens slkerhet. Det finna inga bevis 

framlagda eller aval8jade för 1"1, att UPO•a vi

sat en tekniek utveckling eller tekniska prin

ciper, som ligger utanför vlr nuvarande teknis

ka och vetenskapliga kunskap. Slutligen har 

ingenting förebragte som visar att dessa icke 

identifierade föremll skulle vara farkoster av 

utomjordiskt ursprung och under intelligenta 

vareleera kontroll. 



P15ljande tabell viaar det toala antalet iaktta

gelser, som rapporterats till USAF sedan 1947. 

År Antal rapporterade f15rem!l 

1947 79 
1948 143 

1949 186 

1950 169 

1951 121 

1952 1.501 

1953 425 

1954 429 

1955 404 
1956 778 
1957 1.178 

1958 590 
1959 364 
1960 514 
1961 488 

Summa 7.369 

"5r att ge en ant7dan om f15rblttringen i meto

derna f15r undera15lcning och bed15mning visar f151-

jande tabell de antal av observationer, som 

alltjlat f15rblir oidentifierade. Detta har min

altat 'bet7dligt, om man jbf15r med tidigare Ara 

Period Oident. observationer i 'I> 
1947 - 1952 19,74 
1953 - 1954 9,13 
1955 - 1961 1,94 

BALLONGER ELLER INTE? 

'l'uaentala ballonger sllppes upp i P15renta Sta

t•rna varje dag. Bland de olika t)'perna mlrka 

vlderlaltaballonger, privata ballonger f15r olika 

lndam&l och stora forskningaballonger, som har 

diametrar p& upp till 100 m. Nlr de st15rre bal

longerna befinner sig uppe i luften p& natten 

lr de f15rsedda med belysning, som bidrar till 

att ge dem ett egendomligt utseende! Reflexer 

av solen mot ballongerna i daggr7ningen och i 

solnedglngen kan ge mycket f15rvlnande resultat, 

slrskil t dA iakttagaren inte llngre sjllv befin

ner aig i direkt solljus (inom jordakuggan) me

dan ballongen p& grund av den h15jd den befinner 

aig p&, all tjlmt utsättes f15r sol:BtrAlningen. 

Stora ballonger kan r15ra sig med hastigheter p& 

mer In 300 ka/t, d& de befinner sig inom h15g-
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hutighetsvindarnas 011r&de. Deesa ballonger kan 

ibland f15refalla att vara tillplattade upptill 

p& grund av solstr&larnas reflexer genom plast

materialet och ge intryck av att ha tefatsform. 

Erfarna flygare kan, fastln de har iakttagit 

h15gh15jdsballonger tidigare, ibland bli 15verras

kade av det egendomliga utseende, som ballonger

na fAr under olika atmosflrialta f15~h&llanden. 

Observatörer p& marken och i luften utslttas 

f15r autokines (sjllvr15relse), en t;yaiologisk 

f15reteelse, som ibland kan leda till psykolo

giska verkningar. En flygare, aom t e stirrar 

mot ett fast ljus i en i 15vrigt a15rk omgivning, 

ko11111er snart att uppleva en illusion av att 

ljuset r15r sig p& ett oregelbundet altt. Om man 

inte har tillg&ng till avstlndaklnnemlrken lr 

det utomordentligt av&rt att g8ra noggranna av-

stlndsobservationer. Istlllet f15r att se att , 

ljuaet nll'llar sig eller avllganar sig, har iakt

tagaren den illusionen, att det utTidgar sig 

ooh drar ihop sig p& ett viast bestlat fast 

aTstlnd. Orsaken till det autoldnetialta fenome

net lr lnnu ioke klarlagt. Det kan emellertid 

f15rebyggas genom att man stlndigt flyttar 

blicken trln en punkt till en annan. 

S'IURA F0RVlXLINGSMÖJLIGBE'l'ER 

En del trafikflygplan har b15rjat anvlnda f15r

s15kst;yr f15r antikollisionslndamAl, . som dA man 

ser den i en viss lutningsvinltel och under skif

tande atmosflriska f15rh&llanden har lett till 

U!O-rapporter. Detta ljua lr aT en vit strobtyp 

med tv& eller flera ljus, som arbetar vlxelvis. 

r,ren har intensiva blixtar ooh har kunnat upp

tlokas p& mer In 80 kilometers avstlnd. 

M&nga flygplan, slrskilt av pil- ooh deltavinge

t)'p, rapporteras under ogynns&1111a vlderleks- och 

observationsf15rhAllanden som UFO·•· 

Nattetid f15ranleder ofta fl7gplan med ebk till

slagen en UFO rapport. 

Inom det astronomiska omr&det r8r sig observa

tionerna om stjlrnor, planeter, kometer och me-

teorer. 

Varje Ar förekommer flera meteorskurar. Deras 

f15rekomst m&ste beaktas d& man bed15mer rappor

ter under motsvarande tidsperioder. 

Forts p& sid 22 
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I RAPPOfil' FRÅN USA OM "MYSTISKA" roREMlt 
. Forts trln sid 13 

Pl grund av det atora antalet av mllnniakan till

verkade t8remll, som nu befinner sig i bana runt 

jorden (i b8rjan av 1962 fann• det 35 ,aatelli

ter 88 delar av aatelliter eller raketsteg), • 
har man lven tagit upp en •lrald.ld rubrik under 

namnet satelliter. Den org&niaation, som hlller 

reda pl deaaa t6remll kalla• SPAD!TS (Space 

Detection and Traolting S7atema). 

Gruppen "annat" oatattar reflexer, strllk:astar

klglor, tlglar, dralcar1 taata ballonger, aoln, 

aol- och mA.nreflexer, radarat8rningar, eom ger 

talaka indikeringar, irpratt, t,Tverkerier, var

ningaljua, i8kriataller ooh andra aeteorologiaka 

fenomen. 

"OTILL:elCXLIG'l"' OCB 110IDIN'l'IJl'IERA'1"' 

Kategorien "otillrlckligt vittneamll" omfattar 

alla obaervationer, dlr n8dvlncliga och bekrlt- · 

tade detaljer aalcnaa. Detaljer aom lr n6dvlndi

ga1 om man akall nl traa till en alutaate lr 

t e t8remlleta atorlek, fora eller tlrg, rikt

ning och h8jdvink:el 1 tid och plats o a v. 

En obaervation faller under rubriken "ioke i

dentifierad", dl en rapport innehlller alla 

data, som erfordra• t8r att man nol'lll&lt •kulle 

kunna traaetllla ltainatone ~giltig ~otee 

om anledningen till obaervationen, men att be

llkri vningsn av t8reallet och deaa r8relee inte 

kan aamaanatlllaa med nlgot klnt t6remll eller 

fenomen. 

U.S.A.F. t6rnekar icke, att liv i nlgon fol'll 

kan t6rekomma pl andra planeter i Univereua. 

Det finna emellertid tl5r nlrvarande inga uppgit• 

ter som bevi•ar eller ene tenderar att beviaa 

att el lr t6rhlllandet. 

utl6aea ooka! en blrgningetallaklrm. Mestadels 

till•• modellen trln 1 l 1.5 km h6jd. En laat

ning av modellen till hl5gre vikt In den skalen

liga tillgrips t6r att aimulera en hl5gre h6jd. 

Vid prov i apinntunnel mlate vanligen en mindre 

modell anvlndaa, vilket ger st6rre m6jligheter 

till tel i term av skaleftekter. En f6rdel med 

apinntunneln lr annars att man bekvlmt kan b.,;. 

trakta modellens uppf6rande under llngre tid. 

Spinntunneln lr ett vertikalt achakt, dlr luf

ten bll••• upplt. Luftens haatighet viljes al, 

att modellens tallhaatighet kompenaeras. Genom 
ett t6nater i tunnelviggen tilaa• och betraktaa 

aodellena beteende,under det urglngeroder ges 

med hjllp av ett urverk. 

Wlr modellproven och berlkningarna har givit 

den troligaate urglngametoden tar tullskalepro

ven vid. Under desaa prov lr flygplanet vanli

gen t6raett aed en ator mlngd mltutru•tning t6r 

att vi•& flygplanet• beteende och pilotens lt

glrder. Fl5ljande atorheter brukar regiatreraa1 

antallavi.nltel, •nedanbllaningevink:el, alla ro

dervinklar, atabiliaatorvinkel, klattvinklar, 

attitydvinklar, rotationahaatigheten runt alla 

fl7gplanaaxlar och accelerationen i deeaa rikt

ning9l'. Deaautom regiatreraa fart, h6jd och ao

torvlrden. Regiatreringen •k•r vanligen i en 

a k alingoacillograt, dlr •torheterna, oll'f'and

lade Ull elektriaka Bignaler via apegelgalvano

aetrar, 6vertl5ra till ljuaklnaligt papper. 

l'ull•kaleproven atartar naturligtTia med tr .. -

tungt flygplan och det inglngealternativ •om 

bed6ma ge blata utgA.ngsllget t6r urglng. Paral

lellt med proven g6rea otta aimuleringar i ana

logiaaakin, varvid man tl5ra6ker kopiera full

akaleflygplan•t• beteende. I de tall detta lr 

m6jligt, kan man aedan i aiaulatorn llttare och 

billigare In i fl7gplanet v91riera olika paramet-

rar. 

Slutmllet lr att ge en klar och enkel urgA.ng•

inat?'U,ktion som helat skall gilla oavaett 

t1?lgdpunktallge och det altt pl vilket tl7gpla-
Anm1 Inom BTenak& '1"i finn•• beatlamelaer uttlr- net bringat• i apinn eller auperatall. 
~. i C'l"i order PS/Op 22/12 1961 nr 1880 som 

anger hur rapportering av l')'lDdtenomen llkall ake. 

SUPERSTALL OCH SPINN MED DELTAVINGADE •• • 
Forta trln sid 8 

finnas i deaaa aodeller utan de•• uppt6rande be

traktas ooh fallet tilaaa. Dlremot innehlller 

modellen ett progr&11verlc som t6rat ger apinnro

der och en atund aenare urgA.ngaroder, alutligen 

PRAKTISKA ERFARENHETER AV SPINN OCH SUPERSTALL 

Ett rakvingetl7gplan som t ex Sk 50 kan utan 

at6rre avlrighet tlygaa i superstall, om inte 

apeoiellt kraftiga rollat6rningar uppatlr, dl 

skevroderverkan inte rlcker till. I detta tall 
glr flygplanet 15ver vingen in i en d,ykning och 


