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Persondata politik

30. Aug 2012

Danske radar-folk løser britisk
UFO-gåde
Foreningen Exopolitik Danmark er glade for, at en engelsk flyveleder indrømmer, at der ofte
er UFO'er. Men danske Naviair afviser
Af: Thomas Harder
En gang om måneden har britiske flyveledere uforklarlige objekter på skærmen. Men rolig,
siger danske flyveledere - det er bare små fly. (Screendump fra exopolitik.org)

I forrige uge udtalte Richard Deakens, Head of UK Air Traffic Control og ansvarlig for 6000 daglige i en BBC radio
udsendelse, at UK Air Traffic Control, observerer uidentificerede flyvende objekter i gennemsnit, en gang om måneden.
Og den udtalelse er så historisk, at Foreningen Exopolitik Danmark har bedt danske Naviair, der har ansvaret for
flyvninger i dansk luftrum, om en kommentar. Og som forventet af Expolitik-foreningen, bliver UFO-beviserne afvist af
de danske experter:
Læs Se også: UFO set i Lohals
Se også: Jeg så en UFO - og så gik strømmen
- Vi har nu hørt lydklippet mange gange. Vi er ret sikker på, at Deakens taler om uidentificerede flyvninger, der ikke
følger normale trafikmønstre, og opfatter det på den måde, at Deakens taler om det, vi kalder 'uautoriseret indtrængen i
luftrum', begynder svaret fra Naviairs kommunikationsafdeling, der har taget ekspertene på råd:
Små fly flyver anderledes
- Luftrummet i Danmark er opbygget på den måde, at visse dele er kontrolleret af flyveledere og andre dele af
luftrummet er ikke kontrolleret af flyvelederne. Her kan mindre luftfartøjer flyve på egen hånd efter regler fastsat af
myndighederne, og uden at flyvelederne kender identiteten af de mindre luftfartøjer.
- Det er de ovenfor omtalte mindre luftfartøjer, der flyver ind i kontrolleret luftrum uden at være koordineret med
flyvelederne. De små luftfartøjer flyver på helt andre måder end ruteflyene, og følger altså ikke de normale
trafikmønstre. Det er et fænomen vi til tider oplever, og vi er bekendt med, at det er en udfordring i hele Europa.
Fredag d. 7. september har Exopolitik Danmark inviteret den i UFO-kredse verdensberømte UFO-historiker og forfatter
Richard Dolan til Danmark, hvor han sammen med svenske og tyske UFO-forskere vil tale ved UFO-konferencen i
Christianshavn Beboerhus. Læs mere her
UFO-teknologi måske godt for miljøet
Et af formålene med konferencen er at få myndighederne til at tage UFO'er mere alvorligt, og f.ex. forske i hvilke typer
brændstof de udenrumske luftfartøjer bruger:
- Der er flere meget overbevisende UFO-sager som peger på, at nogen ejer noget meget avanceret luftfartsteknologi
som sandsynligvis ikke kører på fossilt brændsel. Kunne den teknologi ikke bruges til at revolutionere vores samfund?
Hvem ejer den? Hvorfor taler ingen om dét i medierne? Hvorfor vil politikerne ikke adressere eksistensen af UFO’er,
lyder det f.ex. fra forfatter Frederik Uldall, der på tirsdag udgiver bogen: 'Liv i universet – besøger det os?'.
Hvad mener du? Skal regeringen forske lidt mere i UFO'er?

Uldalls UFO-beviser
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1. I 1997 observerede flere hundrede mennesker et kæmpemæssigt sort ”V”-formet objekt, der fløj langsomt og lydløst over
byen Phoenix i USA. Et vidne estimerede objektet til at være over halvanden kilometer langt. En anden berettede, at
objektet var så stort, at man ikke ville kunne skjule det, hvis man holdt en avis op mod himlen. Arizonas forhenværende
guvernør Fife Symington så også fartøjet og opfordrede i 2007 i Washington DC de amerikanske myndigheder til at tage
UFO-fænomenet seriøst.
2. I 1980 var adskillige amerikanske militærfolk vidner til UFO-aktivitet tæt ved NATO-basen Bentwaters/Woodbridge i
England. Basens næstkommanderende Oberst Charles Halt så objekter flyve med høj fart og i skarpe vinkler. Han fortæller
at en af UFO’erne på et tidspunkt sendte en laser-agtig lysstråle ned mod jorden. Han har også vidnet om sin oplevelse i
Washington DC, senest i 2010.
Kilde: liviuniverset.dk
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