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Transplutomani 
Er der en planet X? 
Der er gennem tiderne fremsat mange tanker omkring den mulige eksistens af en tiende planet i 
solsystemet, også kaldet planet X, men indtil videre mangler det afgørende bevis. Findes der et 
objekt uden for Plutos bane? - eller rettere Neptuns bane, da denne planet i øjeblikket befinder sig 
længst fra Jorden. Og hvis det findes, hvor svagt er det da? De fleste bud har ligget i området 14. - 
15. størrelsesklasse, altså mellem 3 og 6 gange svagere end Pluto, hvorved objektet så skulle 
være at finde på det fotografiske stjerneatlas Palomar Skyview, der blev lavet i 50erne. 
Clyde Tombaugh, opdageren af Pluto skrev for nogle år siden i tidsskriftet "Sky and Telescope" at 
findes den, så skal den findes i området af Cetus, da dette område på himlen ikke er så godt 
undersøgt. 
 
Den mulige eksistens af planet X har også optaget min gode bekendte Mogens Blichfeldt, der 
siden begyndelsen af firserne har bagt på en teori, der tager udgangspunkt i observationer fortaget 

i 1706 af ingen ringere end Ole Rømer, den berømte danske astronom. Ole Rømer havde tre på 
hinanden følgende aftener med sit passageinstrument i "Stjernekikkerhuset"  ved Storeby Magle 
på Sjælland lavet observationer af den kraftige stjerne Fomalhaut. Mogens havde reduceret disse 
observationer, og havde konstateret, at Rømers noterede position for stjernen afveg mere end 
sædvanligt. Mogens havde også reduceret en stor del af Rømers andre observationer af 
passager, og havde på den måde et overblik over instrumentets nøjagtighed på forskellige 
deklinationer, og med disse data i hånden havde han lavet en grafisk kurve over variationen i 
forhold til ideallinjen i syd. 
Sammenlignet med andre observationer som Ole Rømer havde foretaget, var observationerne af 
Fomalhaut faktisk "dårlige", da han sædvanligvis opererede med en nøjagtighed på omkring 1", 
hvilket var meget fint for datiden. Fomalhaut var således blevet målt med en afvigelse på 2" efter 
at der var korrigeret med den til deklinationen hørende værdi. Vi skal ikke fortabe os i beregninger 
omkring passager, men blot konstatere at afvigelsen var forholdsvis markant. Hvorvidt Ole Rømer 
senere selv opdagede denne fejl melder historien ikke noget om. 
Der var flere mulige forklaringer. For det første kunne noget af det mekaniske på 
passageinstrumentet have forskubbet sig. I realiteten kunne en upræcished på en eller to 
hundrededele af en millimeter afstedkomme målefejlen, men denne påstand er der tilsyneladende 
ikke belæg for, da efterfølgende observationer var præcise nok. Desuden havde Rømer et 
referencepunkt et sted ude i landskabet, således at kikkertens orientering kunne kontrolleres, 
spørgsmålet er blot, om denne kontrol var blevet foretaget. Det er i dag bevist, at instrumentet stod 
på tre meget kraftige egetræsstolper, der var gravet godt ned i jorden inde i selve 
Sjernekikkerhuset, så opstillingen var tilsyneladende stabil nok, men træ kan jo arbejde, især når 
fugtigheden ændrer sig.  
En anden forklaring på fejlen kunne så være, at Ole Rømer havde været ukoncentreret eller 
utilpas, eller også at hans ure ikke gik præcist. 
Ved tidtagning af passager hænger det sådan sammen, at en given stjerne i forhold til 
passageinstrumentet bevæger sig med en hastighed på 15" i sekundet, hvilket kræver, at 
tidtageren er i stand til at "hakke" sekundet i mindst 15 stykker, hvilket i sig selv er noget af en 
præstation. I forbindelse hermed havde Ole Rømer indøvet en teknik der udført med en 
medobservatør, muliggjorde dette. 
Vi ved, at han havde mindst to pendulure lavet af hollænderen Huygens, og at teknikken bestod i 
at tælle med på sekunderne. På tidspunktet for passagen, dvs. når observatøren sagde "nu", 
"fastfrøs" tidtageren i olielampens skær pendulets stilling, hvorved en opdeling af sekundet var 
mulig. 
Pendulets svingningstid var et sekund, men dets bevægelse naturligvis ikke lineær, hvorved 
afstanden mellem tidsmålene ville være lille ved pendulets yderstillinger, til gengæld var 
hastigheden så også mindre her. Var en variation på 1/15 sekund i forhold til normaltiden tænkelig 
på disse ure? I så fald skulle begge urene variere, da de var stillet til at gå i takt, hvorfor den 
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mindste afvigelse på eet af urene kunne konstateres - spørgsmålet var så blot, hvilket af urene der 
ikke gik korrekt, eller om de begge gik forkert. I det hele taget har tidtagningen været et stort 
problem for Rømer, for urene skulle jo også stilles, så de gik i overensstemmelse med 
"normaltiden". Man ved, at temperaturen spillede ind på pendulurenes gang grundet 
udvidelsesfaktoren, dvs. når det var koldt blev pandularmen kortere, og dermed også 
svingningstiden. Dette var Rømer også opmærksom på, problemet var blot, at man til at begynde 
med ikke var i stand til at måle temperaturen, og derfor satte Ole Rømer sig for at konstruere et 
instrument, hvormed det var muligt at måle temperaturen. Dette lykkedes, og termometeret var en 
realitet og dermed også muligheden for at korrigere i henhold hertil. 
 
En mulig forklaring 
Fomalhaut havde næppe flyttet sig - i hvert fald ikke målbart, så en mulig forklaring ifølge 
Blichfeldts teori kunne så være, at lyset fra Fomalhaut var blevet afbøjet af et objekt med en 
atmosfære, et objekt der netop lå på positionen, de aftener hvor Ole Rømer foretog de nævnte 
observationer. Fomalhaut ligger temmelig lavt på himlen set fra vore breddegrader, men ifølge 

Blichfeldt påvirker dette ikke målenøjagtigheden, men da Fomalhaut var og er en kraftig stjerne, 
ville den også fylde meget set i okularet på Rømers kikkert, og dertil kom så lufturoen som en 
forstyrrende faktor. Passageinstrumentet findes ikke i dag, men man gætter på, at objektivet i det 
havde en diameter på mellem 40 og 50 mm, dertil kom at det kun bestod af eet element, 
sandsynligvis af flintglas. At der var anvendt flintglas gætter man på, fordi der i jorden på stedet 
hvor Stjernekikkerhuset stod er fundet mindre stykker af flintglas. Ole Rømer har altså observeret 
med et instrument, der havde en ydelse, der nogenlunde svarer til det, man kan opnå ved at 
anvende et brilleglasobjektiv med en brændvidde på et sted imellem 100 og 150 cm. Det 
forholdsvis store forhold mellem åbning og brændvidde betød imidlertid, at kikkerten nok tegnede 
forholdsvis skarpt - i hvert fald i feltets midte, og at farvefejlen var tålelig. 
 
Den oprindelige teori blev på trods af de nævnte usikkerheder imidlertid fastholdt, og tilbage var så 
at beregne en bane, afstand, og banehældning og andre relevante parametre, der kunne føre til 
afsløringen af planet X. Alle disse meget komplicerede beregninger havde Mogens udført på sin 
Sinclair computer, og en forholdsvis nøjagtig position forudsagt mere end 275 år efter Ole Rømers 
observationer. I regnestykket indgik positionerne på de kendte planeter og også asteroiden Ceres. 
Disse data kom især fra eet opslagsværk, i hvilket planeternes positioner er angivet med en høj 
nøjagtighed mange år tilbage i tiden. Mogens havde på forhånd opgivet at fremskaffe 
planetpositioner fra JPL, (Jet Propulsion Laboratory) da disse oplysninger ifølge Mogens ikke er 
tilgængelige uden et klækkeligt vederlag. Formålet med disse udregninger var naturligvis, at finde 
de nøjagtige positioner for alle planeterne for året 1706, nærmere bestemt for dagene hvor Ole 
Rømer foretog de omtalte observationer, således at tiltrækningskræfterne og planetbanerne kunne 
kortlægges. 
Alle disse ting var taget med i beregningerne, idet planeternes afvigelse fra den forudsagte 
position kunne forklare tilstedeværelsen af endnu et objekt. Beregningerne viste, at formodningen 
kunne være rigtig - nu manglede blot det fældende bevis - et billede af objektet. 
 
Mht. Rømers observationer af Fomalhaut havde Mogens også indhentet oplysninger om 
vejrsituationen for de omtalte dage, bl.a. ved at kontakte Rigsarkivet, der kunne fremlægge en 
vejrobservation foretaget fra et skib, der lå på reden ud for København. En meteorolog var også 
blevet indblandet, for på den måde at få en professionel vurdering af oplysningerne fra Rigsarkivet. 
Han kunne i store træk bekræfte, at det observerede vejr var tænkeligt for årstiden. Det fremgik af 
skibsobservationen, at man netop i dagene for de nævnte observationer havde haft et 
udsædvanligt vejr med meget kraftige vindbyger.  
 
Viggo Pedersen fra Nordjylland blev inddraget i projektet allerede i 1987, og havde lavet den første 
optagelse af området i nærheden af 47 Ceti, på ca -13 grader, stedet hvor planeten ifølge 
Blichfeldts beregninger skulle befinde sig. På Viggos udmærkede optagelse der var lavet med en 
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14" Meade Schmidt Cassegrain, var der ikke klare tegn på tilstedeværelsen af et objekt, selvom 
grænsestørrelsen på billedet var nede omkring 19.- 20. 
På det tidspunkt havde Mogens selv lavet en enkelt eksponering af området, men reproduktionen 
af negativet fremstod i en meget smudsig form, idet der mindst var lige så mange støvkorn som 
der var stjerner. 
Selv blev jeg indblandet i projektet i 1989 sammen med min kammerat Flemming Ovesen. Vi 
havde netop indviet vores observatorium, TOC Observatory, der havde været undervejs siden 
foråret 89, og stod færdigt i september samme år. Vores planer var at fotografere med kikkerten, 
en hjemmebygget 8" f/6 gaffelophængt Newton, og da Mogens bad os om at lave en optagelse af 
området, fandt vi en tid i vores travle skema, og lavede en eksponering i oktober 1990 - hvem ved, 
måske havde vi heldet med os. Forholdene var langt fra optimale, for det første fordi optagelsen 
skulle laves på -13 grader, ca. 20 grader over horisonten når den stod højest i syd, og for det 
andet fordi bylyset fra Århus på den del af himlen kan være ret markant, idet vores observatorium 
ligger nord for byen. Resultatet blev derfor et negativ, der var temmelig sværtet, men som på trods 
heraf kunne vise stjerner i nærheden af 18. - 19. størrelsesklasse. 

Mogens var yderst entuastisk, og da han modtog billedet i formatet 13 x 18 cm., gik han straks i 
gang med at analysere resultatet af aftenens anstrengelser - man forventede at finde en prik for 
meget i feltet, men denne opgave viste sig hurtigt at være ret vanskelig.  
Mogens var i besiddelse af et fotografisk kort af området. Kortet eller billedet var en kopi af 
Palomar Skyview værket, og gik med sikkerhed til 19. størrelsesklasse, måske endda til 20. Selv 
var jeg skeptisk, og kunne ikke umiddelbart se noget på vores billede, der ikke skulle være der. 
Men Mogens gik til sagen med en anderledes ildhu, og fandt ganske svage spor på grænsen af 
det genkendelige. Vi befandt os dybt nede i filmens emulsion af kornet kaos på jagt efter de 
mindste spor, der kunne indikere indvirkningen af en lyskvant udsendt fra et objekt i det 
affotograferede område. Noget endeligt bevis mente jeg dog ikke der var, men Mogens bad mig 
underkaste billedet en dybere undersøgelse, der efterfølgende blev udført ved at placere negativet 
i diasprojektoren, og på projektionen på et stykke papir indtegne de mindste spor af mørke prikker. 
Der dukkede med lidt god vilje omkring 7 prikker op, og Mogens var tilfreds.  
Ud fra positionerne korrigerede Mogens den oprindelige ephemeride, og det blev fastslået, at det 
drejede sig om et objekt, der bestod af flere dele. 
Men der skulle jo flere beviser til, således at en flytning kunne påvises, derfor skulle nye skud 
sættes ind, når vejret tillod det.  
Imens gik livet videre, og Flemming og jeg lavede astrofotos af objekter, der med sikkerhed kunne 
identificeres, og i al beskedenhed blev vi ret gode udi kunsten at nedfælde himlens objekter i 
filmens mikrotynde emulsion. 
 
Projekt 4711 
Til at begynde med var det kun ganske få der kendte til projektet, og for denne lille skare af 
indviede behøvede man blot af sige "området", så var alle med på, hvad man mente, og der blev 
udvekslet indforståede blikke. Senere blev flere indviet, og til sidst var det ikke nogen 
hemmelighed længere. Men kært barn har jo mange navne, og 4711 (efter 47 Ceti) blev den 
foretrukne benævnelse for "vores planet" eller "vores objekt" - det var næsten som om den var der, 
og bare ventede på at blive fundet. I mellemtiden var Viggo Pedersen faldet fra - det var kun blevet 
en optagelse fra hans kikkert. Han havde over for mig erklæret, at han ikke længere troede på 
projektet. 
I 1991 købte Mogens en ST-4 CCD, og begyndte nu selv at fotografere. Til at begynde med 
dækkede CCD'en et felt på omkring 5,5 x 5,5 bueminutter, hvilket gjorde identifikation af stjernerne 
vanskelig, da der nogle gange kun var een eller to i feltet. Senere blev der monteret en 
telekompressor, der gjorde feltet omkring fire gange større. Mogens havde fået indrettet sig 
komfortabelt i Skødstrup nord for Århus med et hjemmebygget observatorium anbragt oven på 
drivhuset, der på denne måde var afskærmet imod direkte ovenlys. En vin i drivhuset trodser 
imidlertid dette, og breder sig fra et hul i observatoriegulvet langs indersiderne i observatoriet, der 
rummer en 10" Newton. Kikkerten er fjernstyret på begge akser, og fra sit kontor inde i huset kan 
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Mogens styre alle funktioner, der vedrører kikkertens drift og indstilling, og således også fjernstyre 
CCD optagelser. Observatoriets kuppel, der er lavet af en halv kugletank med en diameter på 180 
cm, er dog langt fra fjernstyret, og lader sig kun dreje under et opbud af ikke ubetydelige 
kraftanstrengelser. Adgangen til observatoriegulvet foregår via en stige, der står i drivhuset.  
Der var imidlertid det problem, at den uguidede kikkert drev, hvilket alle kikkerter jo gør mere eller 
mindre, hvorved stjernerne fremstod som kortere eller længere "pølser" på den færdige CCD 
optagelse. Dette afholdt ikke Mogens fra at foretage en identifikation af "vores objekt". Der var 
nemlig den fordel ved driften, at kun de virkelige objekter var aflange. Set med mine øjne var 
billederne dog ikke gode nok, men trods min tvivl fastholdt Mogens at der var noget.  
Vi var dog enige om, at der skulle fremskaffes bedre beviser i form af bedre optagelser, og det 
lykkedes Mogens at inddrage Brorfeldes Schmidtkikkert, hvorfra der kom et par udmærkede 
billeder. Det lykkedes også at få et par optagelser at området fra den danske 1,5m. Et 
efterfølgende besøg på Brorfelde hos Ralph Florentin Nielsen koncentrerede sig om de 
sidstnævnte billeder, der tilsyneladende ikke afslørede andet end de stjerner og galakser, der 
skulle være i området. Vi tog hjem med laserkopier af billederne, som Mogens underkastede en 

nærmere undersøgelse. Der var een dag mellem de to optagelser, og Mogens mente med 
sikkerhed at kunne identificere et antal prikker og en dagsflytning. Dette blev imidlertid afvist af 
Florentin Nielsen, men Mogens var sikker i sin sag, og af kanaler lykkedes det, at få et skud ind 
med NOT'en på teknisk tid. 
 
Afsløringen på Emmery 
Den famøse CCD-optagelse blev hjembragt af Frank G. Jensen, der selv havde taget billedet, og 
resultatet blev fremvist på Emmerys Conditori i Århus over et par kander varm cacao og et ikke 
nærmere defineret antal flødekager.  
Vi var fire tilstede, da Frank havde taget Jan Tabdrup med, og Mogens var vært - der manglede 
ikke noget. Franks optagelse var imponerende, feltet var ganske vist ikke stort, omkring 4,5 x 4,5 ', 
men grænsestørrelsen var helt nede omkring 23., og billedet viste et forholdsvis stort antal 
galakser, men intet tegn på planet X - men kagerne smagte godt. 
Hvad nu? Mogens foretog nye beregninger, og konkluderede at NOT'en havde skudt forbi, dvs. 
den havde fotograferet, hvor den skulle ifølge de oprindelige beregninger, men den nye beregning 
viste at objektet lå syd for.  
Vi er nu fremme i 1993, og Flemming og jeg havde fået lavet flere optagelser af området, og 
billederne havde nu en kvalitet, der kunne afsløre stjerner på omkring 19.- 20. størrelsesklasse. 
Den væsentligste årsag til den forbedrede billedkvalitet var, at vi anvendte et deepsky-filter, der 
kunne frasortere en stor del af bylyset, hvorved kontrasten blev øget, og at vi var begyndt at bruge 
filmfremkalderen MWP-2. 
Sidst på året i 93 var jeg på besøg hos Zeiss i Jena, og i forbindelse hermed ude og se 
Observatoriet Tautenburg Sternwarte, der rummer verdens største Schmidt-kikkert med et 
hovedspejl på 2 meter. Gennem mine forbindelser ved Zeiss lykkedes det at involvere Tautenburg 
i projektet, og man lovede at lave en optagelse af området, når der blev tid til det.  
Den store Schmidtkikkert går med garanti ned til 21. størelsesklasse, og er endvidere i stand til at 
affotografere et felt på omkring et par grader, hvilket skulle udelukke fejlskud. Det var professor 
Marx, der var vores kontaktperson på observatoriet. Der blev dog ikke lavet optagelser i 93, og i 94 
var kikkerten under en ombygning, som man forventede afsluttet d. 21 december, hvorfter man så 
ville være klar til at "skyde".   
Mogens havde fået forbedret sit udstyr med det nye ST-4 program/hardware, således at en CCD-
optagelse nu kunne udføres som et antal korte eksponeringer, der via programdelen kunne 
lægges sammen til pasning, hvorved trackingerror næsten elimineredes helt. Grundet kikkertens 
drift blev billederne i visse tilfælde dog ret smalle. Programmet kunne også udføre en meget bedre 
"flat fielding", og hans billeder begyndte at se rigtig gode ud. Forbedringen betød især en øgning af 
grænsemagnituden, der nu var helt nede omkring 20. Sammenlignet med vores billeder, var 
opløsningen dog noget ringere, da vi i dag opererer med en opløsning i nærheden af 3", hvilket er 
den pixelstørrelse som Mogens arbejder med på sin CCD, desuden kunne der registreres en 
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mindre drift på CCD billederne. 
I en periode på omkring 5 år er der sket meget, og alting er naturligvis ikke fortalt her, men alle 
historier slutter på et tidspunkt, og den foreløbige slutning på historien om planet X kommer nu. 
 
Marsden ser på sagen 
Vi er nu fremme i efteråret 1994 og Mogens havde længe været så sikker i sin sag, at han mente, 
at det var på tide at offentliggøre resultaterne, selv havde jeg ikke set de afgørende prikker. 
Mogens havde i flere uger siddet og lavet beregninger over de mange objekter som vores planet, 
eller planetsystem bestod af. Resultaterne var blevet sendt til Marsden i England, som i første 
omgang undersøgte, om der med rimelighed kunne være tale om et eller flere objekter, der flyttede 
sig i henhold til gældende regler. 
Marsden er blandt de førende specialister, når det gælder baneberegninger, og han forlangte en 
større nøjagtighed i de data der blev fremlagt, inden han ville foretage sig yderligere. Mogens gik 
derfor i gang igen, og foretog beregninger og mere nøjagtige målinger. Ifølge de observationer 
som Mogens havde gjort, drejede det sig om et objekt, der bestod af to systemer, et system med 

et antal punkter der dannede det græske bogstav Gamma, samt et objekt, også bestående af et 
antal punkter varierende fra 16. til 18. størrelsesklasse, der dannede en søstjerne. Hele objektet, 
som han havde påvist en drejning af, havde en udstrækning på omkring 1/2 grad, og afstanden 
skønnedes at ligge et sted imellem 120 og 150 AE. 
Efter endt beregningsarbejde af en varighed på ca. 3 uger, var Mogens klar igen, og Marsden blev 
ringet op. Denne gang havde Marsden ikke tid, og var i øvrigt meget afvisende over for den 
fremlagte teori - faktisk sagde han direkte, at han ikke troede på det længere. 
 
Mødet med Richard West 
Mogens var naturligvis meget skuffet over denne melding, men havde ikke opgivet håbet, da han 
var helt overbevist om, at der var noget. Marsden havde imidlertid talt med Richard West om 
projektet, og da West skulle til Danmark d. 13. december, lykkedes det Blichfeldt at arrangere et 
møde med ham. Mødet skulle finde sted i Thyco Brahe Planetarium i København, og der var afsat 
godt to timer til en præsentation af resultaterne. 
Mogens og undertegnede gik derefter i gang med at forberede materialet, der skulle fremlægges til 
mødet, og Mogens lavede de sidste beregninger på sit hjemmestrikkede computerprogram, mens 
jeg blev sat til at lave prikker på transparanter ifølge data med x- og y-koordinater som Mogens 
havde beregnet og udprintet. Der skulle med en tusch indprikkes et sted mellem 15 og 30 prikker 
på hver transparant, således at objektets flytning på den måde kunne anskueliggøres over for 
West. 
Hele dokumentationen vedrørende projekt 4711 havde efterhåndet antaget betydelige 
dimensioner. Mogens havde gennem årene omhyggeligt gemt alle sine beregninger, tegninger og 
fotos i papkasser, hvis der skulle opstå et behov for at grave gamle oplysninger frem. Af 
indlysende årsager kunne alt ikke fremlægges, så arbejdet koncentrerede sig derfor om at 
reducere til det mest vigtige, selvom det hele naturligvis var vigtigt, da det dannede grundlag for de 
endelige resultater. 
Så oprandt dagen, og jeg hentede Mogens om morgenen kl. 06:45, bilen skulle pakkes, og vi 
skulle nå færgen i Ebeltoft med afgang kl. 0800. Mogens havde stillet det hele frem i gangen, eller 
rettere en del af det, da han havde arbejdet til langt ud på natten, og derfor kun havde fået nogle få 
timers søvn. Han var løbet ind i pladsproblemer på harddisken på sin PC, og fandt det derfor 
hensigtsmæssigt at medbringe sine backup-disketter, dvs. fire store kasser der forsigtigt skønnet 
rummede ca. 150 disketter, i tilfælde af at computeren skulle gå i sort. Printeren skulle også med, 
da der stadig manglede at blive udskrevet nogle lister. Mogens ville også have det lille A3 lysbord 
med, og derudover også de fleste af papirerne, og bilens bagagerum blev efterhånden fyldt op. 
Den sidste papkasse var der ikke plads til, og den blev derfor henvist til bagsædet sammen med 
luplampen og vores overtøj. 
Vi nåede færgen i god tid, og under overfarten gav Mogens morgenkomplet. 
Da mødet i planetariet først skulle begynde kl. 14:30, havde vi god tid, og den tid ville Mogens 
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gerne bruge til at få bragt orden i sine papirer. Vi gjorde derfor holdt på Tune lufthavn ved 
Roskilde, hvor vi fik lov at benytte biblioteket i Kongelig Dansk Aeroklub. Her fik vi lejlighed til at 
hilse på mine bekendte på kontoret.  
Efter ca. to timer var der bragt orden i papirerne, og vi takkede for husly og kaffe, og begav os 
videre mod København, hvor vi var fremme kl. 12:30. Bilen blev parkeret lige uden for planetariets 
hovedindgang, og varerne blev slæbt op på første sal i hjørnelokalet. Efter ca. en halv time var 
computeren klar til at blive startet, så de sidste lister kunne blive kørt ud. Da Mogens stod for 
dette, fik jeg lejlighed til at vandre lidt rundt i planetariet og se, hvad der var kommet af nyt. Der var 
bl.a. kommet en enorm kikkert fra Sverige - et hjemmebygget instrument beregnet til et hovedspejl 
med en diameter på 60-70 cm.. Derudover fik jeg også talt med nogle at de ansatte. 
I mellemtiden havde Mogens fået arrangeret sin dokumentation i bunker anbragt stort set hele 
vejen rundt langs kanten af det store konferencebord i kontoret. Der var både fotos, lister og 
transparanter lagt til rette i en orden som jeg ikke umiddelbart kunne finde et system i - det viste 
sig senere, at heller ikke Mogens var helt klar på, i hvilken bunke konkrete dokumenter befandt 
sig. 

På et tidspunkt stod jeg ved vinduerne, og fik øje på Richard West, der dukkede op i 
menneskemylderet uden for planetariet. Han var sammen med planetariets direktør Bjørn Franck 
Jørgensen - de havde netop været til planetariebestyrelsesmøde. Nu skulle det ske. 
Vi fik hver især hilst på hinanden, og West satte sig ved siden af Mogens, mens Bjørn og 
undertegnede holdt en behørig afstand. 
Richard West er en seriøst arbejdende og i øvrigt meget rar mand, og han indledte med at sige, at 
han ville lytte til hvad Mogens havde at sige, og at han efter fremlæggelsen af materialet ærligt 
ville sige, hvad han mente. Dette var Mogens inforstået med, og bemærkede at det var hvad han 
forventede. West foreslog derefter, at Mogens på sin skærm viste det bedste billede, han havde af 
objektet. Mogens insisterede dog på først at forklare baggrunden for hele projektet for på den 
måde at danne grundlaget for den rette forståelse af, hvad han ville vise, også af hensyn til Bjørn, 
der ikke kendte så forfærdelig meget til projektet.  
Efter ca. en halv times forklaren kom det første billede på skærmen - et sammensat billede, der 
bestod af 7-8 optagelser hovedsagelig orienteret efter hinanden i R.A. planet. Mogens viste 
objektets placering i højre hjørne på et af delbillederne. Objektet fremstod som et mørkere (dvs. 
lysere) område, hvor der kunne ses konturer. Dette gav West anledning til at spørge om, 
hvorledes Mogens havde foretaget flat fielding og andre relevante ting i forbindelse med 
billedbehandlingen. Mogens redegjorde for sine teknikker, og fremlagde i forbindelse hermed et 
par lister, der viste overensstemmelse mht. en dagsflytning af et antal punkter. 
I forbindelse med optagelserne var der behov for at fremlægge billedet fra Palomar Skyview så der 
kunne foretages en sammenligning, og da Mogens ikke kunne huske i hvilken bunke det lå, gik jeg 
i gang med at lede. Imens lyttede West til Mogens, og stillede med mellemrum spørgsmål til ham. 
Mogens fremlagde endvidere en udprintning af et billede taget med 1,5 meteren på La Silla. 
Billedet viste en mørk skygge i midten af feltet, en skygge som Mogens mente var en del af vores 
objekt. Det lykkedes mig at finde det eftersøgte billede, således at West kunne foretage en 
sammenligning mellem det og billedmosaikken på skærmen. West kunne bekræfte, at billedet fra 
Palomar Skyview gik til 19.- 20. størrelsesklasse, og af billedet på skærmen fremgik det, at 
samtlige stjerner også var der.                                                        
Objektet skulle nu udpeges på et af Flemmings og mine billeder. Inden billedet blev fremlagt, viste 
jeg West et par billeder taget med vores kikkert, og også et billede af selve kikkerten. På et billede 
af M1 kunne han se, at vi havde brugt filter, hvilket jeg kun kunne bekræfte. Mogens skulle herefter 
vise, hvor objektet befandt sig på vores billede af området - de svage tegn overbeviste ikke West, 
der spurgte til negativets sværtning og andet, der vedrørte det rent tekniske. Jeg svarede så godt 
jeg kunne, og Mogens fortsatte sin fremlæggelse.  
Der var nu gået godt to timer, og det var på tide at West skulle sige sin mening, sagen var at han 
skulle nå et tog. Indledningsvis sagde han, at det altid var suspekt, hvis noget skulle forklares vha. 
indviklede teorier for at få tingene til at passe, man skulle hellere gå den anden vej og søge de 
enkle forklaringer. På dette grundlag troede han derfor ikke på, at der var noget, heller ikke på 
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optagelsen lavet med 1,5 meteren, hvor han mente, at den mørke skygge blot var et resultat af 
dårlig flat fielding. Kort fortalt mente han endvidere, at vores udmærkede udstyr hellere skulle 
bruges til observation af kendte objekter som f.eks. planetioder. Vores billeder var for så vidt 
udmærkede, og der kunne ikke klages over den tekniske kvalitet.  
Mogens var tydeligt skuffet, men tilsyneladende ikke helt overbevist, og han bad derfor West om at 
foranledige, at der blev lavet en sidste optagelse af området for på den måde at udelade enhver 
tvivl. Det lovede West, som også ville informere professor Marx om udfaldet af vores møde, og 
derved blev det.  
Da West skulle nå et tog, sluttede mødet helt automatisk og vi takkede for hans tid. 
Der kunne herefter pakkes sammen, og bilen fyldes igen. Klokken var nu ca. 17:30, og vi begav os 
mod Odden, hvor vi skulle med en færge kl. 20:00. På vejen ledte vi efter et sted at spise 
aftensmad, men det lykkedes ikke at finde et godt sted, og vi fik derfor først mad, da vi ankom til 
færgelejets cafeteria - Mogens betalte det hele.  
Selve overfarten gik efter planen, og vi ankom til Skødstrup omkring kl. 22:15.  
Det havde været en lang dag, og tilsyneladende havde det hele været spild af tid. Bilen blev tømt, 

og jeg vendte snuden hjemad - klokken var 22:30. 
Det lovede billede af området er endnu ikke taget, og det endelige bevis foreligger derfor heller 
ikke. Der er dog stor sandsynlighed for, at heller ikke denne optagelse viser det, som man kunne 
håbe på, og konklusionen kunne så være, at der ligger den altså ikke..... 
 
Torben Taustrup 
 
 
 
 
 
 
 
 


