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We don’t see things as they are; we see things as we are. 
- Anaïs Nin, franskfødt forfatterinde (1903-1977) 



Forord 
 
”Tror du på ufoer?” 

Dette spørgsmål er næsten altid blevet stillet, når jeg som formand for foreningen 
Skandinavisk UFO Information (SUFOI) har talt med en journalist. Hver gang har jeg, så vidt jeg 
husker, svaret ”nej!”, eller ”det kommer an på, hvad du mener med ordet ufo”, og forbløffelsen har 
været til at få øje på hos journalisten, der pludselig har set sin plan for interviewet smuldre. 

”Jamen, tror du da ikke, der findes liv andre steder i universet? Videnskaben har jo 
opdaget solsystemer, som ligner vores, altså med planeter der kredser om en stjerne, og der er vel 
stor sandsynlighed for, at liv i en eller form findes derude i det uendelige univers?” 
 Hvortil jeg altid har svaret ”Jo, det tror jeg mere på!”, og så har forvirringen været 
total. Problemet er nemlig, at journalisten – i den allerbedste mening – har stillet det forkerte 
spørgsmål. Spørgsmålet ”Tror du på ufoer?” betyder for langt de fleste mennesker: ”Tror du, at 
ufoer er fremmede rumskibe, som besøger Jorden?” Spørgsmålet rummer således en teori (ufoer = 
rumskibe), som kan be- eller afkræftes, og når spørgsmålet stilles med dette udgangspunkt, er mit 
svar et klart ”nej”. Jeg hverken tror eller har set et eneste bevis på, at Jorden besøges udefra. Men 
jeg ved med sikkerhed, at ufooplevelser er en realitet. 

De omkring 15.000 beretninger, som SUFOI har indsamlet, vidner om, at tusindvis af 
danskere gennem årene har oplevet ”noget” på himlen – oplevelser som ikke umiddelbart passer ind 
i deres verdensbillede. Observatørerne skal findes i alle aldersgrupper og sociale lag, og bortset fra 
nogle ganske få er de alle både fuldstændig normale og ærlige mennesker, der blot har oplevet 
noget for dem usædvanligt. For nogen bliver oplevelsen en bekræftelse på den tro, de hele tiden har 
haft, nemlig at Jorden får besøg. Disse mennesker vil kalde det oplevede fænomen for et rumskib. 
For andre skaber observationen undren og indleder en søgen: Hvad var det egentlig, jeg så? Findes 
der en forklaring? Denne type af observatører er nysgerrige og vil have oplevelsen undersøgt 
nærmere. Her kommer SUFOI som regel ind i billedet, idet foreningen siden 1957 har undersøgt 
folks oplevelser af himmelfænomener her i Danmark. 

Når det i hovedparten af tilfældene er lykkedes at finde en naturlig forklaring på 
oplevelsen, bliver de fleste mennesker lettede: Nu passer verdensbilledet igen. Der er kommet orden 
i kaos. Hvis observationen af en eller anden grund ikke finder sin forklaring, står man tilbage med 
en ufoobservation, hvilket blot betyder, at der ikke lige nu er fundet en forklaring på, hvad 
observatøren har oplevet. Der ligger ikke i betegnelsen ”ufo” nogen konklusion om, at der er tale 
om et rumskib, blot noget uidentificeret på nuværende tidspunkt – måske findes en forklaring på 
oplevelsen først om mange år. Observatører vil reagere forskelligt på en sådan konklusion. Nogle 
vil tænke: ”Nå, det er da spændende, at SUFOI – som igennem mange år har studeret emnet og vel 
er ’eksperter’ på området – ikke kan finde en forklaring. Måske ser vi ’det’ igen og finder ud af, 
hvad det er.” Hos andre – for hvem oplevelsen måske var følelsesmæssigt overvældende – kan 
netop denne oplevelse kickstarte en større interesse for ufoemnet og måske en tro på, at ufoer meget 
vel kan repræsentere besøg fra det ydre rum. 
 Som det vil fremgå af denne bog, er ufoerne et barn af Den Kolde Krig i de første år 
efter Anden Verdenskrig og bragt til verden i USA. Fænomenet blev først benævnt ”flyvende 
tallerkener”, men da denne betegnelse ret hurtigt blev synonym med ”fremmede rumskibe”, opfandt 
det amerikanske flyvevåben 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 kom til at 
stå for besøg fra det ydre rum. Der er gennem tiden gjort mange forsøg på at finde nye betegnelser 
(som f.eks. 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 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 for mange drejer al interesse for ufoemnet sig om at finde svar på spørgsmålet: Får vi besøg fra 
det ydre rum? 
 Det var også et af de spørgsmål, som det amerikanske flyvevåben søgte svar på, da det 
i 1947 begyndte at indsamle og analysere ufooplevelser fra den amerikanske offentlighed. Da 
flyvevåbnets ufoundersøgelsesprojekt efter 22 års arbejde nåede til vejs ende i 1969, var en af 
konklusionerne: ”Der findes ingen beviser for, at observationer kategoriseret som ’uidentificerede’, 
er ikkejordiske fartøjer.” 

Mon denne konklusion stadig holder? Hvor gode er beviserne for, at ufoer er 
fremmede rumskibe? Disse spørgsmål vil denne bog give svar på, ligesom jeg vil belyse de mange 
faktorer, som skaber ufooplevelser og tilfører ufomyten nye elementer. 
 Ufoer – forstået som muligt besøg fra det ydre rum – har altid været godt stof i 
pressen og er det ikke mindst i dag på internettet. Derfor har jeg i denne bog valgt at sætte fokus på 
en række af de allermest populære ufohistorier og belyse, hvad der er fup og fakta, og hvad vi 
egentlig ved i dag om folks oplevelser af mystiske himmelfænomener. Bogens indhold er udvalgt, 
så de behandlede sager repræsenterer ufomyten bredt. Hvad du ikke kan læse ret meget om i denne 
bog, er ufointeressens udvikling i Danmark. Det har andre, heriblandt Willy Wegner og Per 
Andersen, skrevet udmærket og udtømmende om i henholdsvis Ufoer over Danmark – træk af den 
danske ufo-bevægelses historie 1946-90 (Sphinx 1988/1990) og SUFOIs Historie 1975-2000 
(SUFOI 2003). Desuden er ufomyten i et religionshistorisk perspektiv kun perifert behandlet i 
denne bog, da dette aspekt i forvejen er godt beskrevet på dansk af mag.art og ph.d. Mikael 
Rothstein, lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet, i 
bogen UFOer og rumvæsener. Myten om de flyvende tallerkener (Gyldendal 2000). 
 Folk, der er overbeviste om, at Jorden får besøg fra det ydre rum, hævder af og til, at 
”videnskaben” ikke vil beskæftige sig med ufoemnet, fordi den er bange for at erkende, at vi får 
besøg, eller fordi den er i ledtog med magtfulde kræfter, der vil undertrykke sandheden om de 
fremmedes besøg og deres højteknologiske fartøjer drevet frem af magiske energikilder, som nemt 
udkonkurrerer jordiske energikilder. Intet kan være mere forkert. Faktisk har mange dygtige og 
akademisk uddannede folk, heriblandt astronomer, astrofysikere, biologer, dataloger, psykologer, 
psykiatere, sociologer, kultursociologer, folkemindeforskere, antropologer og religionshistorikere, 
beskæftiget sig seriøst med emnet. Men deres konklusioner er ofte blevet fortiet af de 
rumskibstroende, fordi de ikke underbygger den udbredte tro på, at fremmede besøger os. Jeg vil i 
denne bog inddrage nogle af disse forskeres resultater, når centrale problemstillinger ifm. ufomyten 
belyses. 
 Bogens første del sætter ufomyten ind i en historisk og kulturel sammenhæng, således 
at ”scenen bliver sat” med milepæle i mytens historiske udvikling. Dette kan forhåbentlig skabe 
overblik og øge udbyttet af bogens øvrige kapitler, men vil naturligvis aldrig blive en fuldt ud 
dækkende beretning om ufoernes lange og vidtforgrenede historie, som den er beskrevet i 
hundredvis af bøger, hvoraf et udvalg er nævnt i denne bogs litteraturliste. 

Bogens anden del ser nærmere på myterne om nedstyrtede fartøjer, herunder ikke 
mindst Roswell-myten – verdens mest omtalte ufohistorie. 

I tredje del bliver beretninger om de såkaldte ufobortførelser, dvs. bortførelser 
foretaget af aliens, set efter i sømmene. 

I bogens fjerde del tages fat på det, som mange har kaldt ufomytens kerne: 
Nærobservationer af 1., 2, og 3. grad. Når et objekt ses meget tæt på og endda nogle gange sammen 



med aliens, så kan vidnerne vel ikke tage fejl, og vi må stå med beviset på, at Jorden besøges 
udefra? Eller hvordan? 

Bogens femte del har jeg kaldt ”Langt ude” og er lidt af en blandet landhandel med 
meget forskellige historier, der dog alle har det til fælles, at de hører til i ufologiens overdrev eller 
ofte kobles sammen med ufoer og har fællestræk med denne mytes udvikling. Denne del af bogen 
kunne være blevet meget omfattende, da ufologien i den grad er rig på historier fra fantasiens 
tågeland, men jeg har forsøgt mig med begrænsningens kunst. 

Bogens afsluttende kapitel ”Fra rumbrødre til alt-muligt-andet” er min personlige 
status over, hvor ufologien står i dag. 
 Alle kapitler er skrevet og disponeret, så de kan læses i den rækkefølge, man har lyst 
og har behov for. Det betyder også, at der helt bevidst er nogle gentagelser af væsentlige pointer og 
fakta gennem bogens kapitler. 
 Bogen skal på ingen måde give sig ud for at være en videnskabelig redegørelse, da jeg 
ingen videnskabelig baggrund har, men kan forhåbentlig blive et underholdende og oplysende 
bidrag til et dybere indblik i en række af ufomytens mange aspekter. Det er også min intention, at 
bogen kan skabe et overblik, så man som læser er rustet til at gå på opdagelse i litteraturlistens 
mange titler og udvalgte hjemmesider på internettet. For at bevare læseflowet og sammenhængen 
har jeg udeladt det, som kunne være blevet til et meget omfattende og måske trættende noteapparat, 
men der vil i teksten løbende være referencer til væsentlige kilder. 

En bog om ufomyten kan naturligvis ikke få alt med, og myter udvikler sig. Derfor er 
det sidste punktum ikke sat med denne bog. Interesserede læsere opfordres til at fortsætte læsningen 
på hjemmesiden www.ufo.dk, hvor der løbende bliver offentliggjort artikler og notitser, som bedst 
egner sig til offentliggørelse på nettet, ligesom jeg kan henvise til den omfattende litteraturliste. 

Nærværende bogs tekst består dels af opdaterede og udbyggede artikler, som jeg 
tidligere har skrevet til tidsskriftet UFO-Nyt og i diverse småskrifter, dels en lang række nyskrevne 
tekster som derfor ikke tidligere har været offentliggjort. 
 
God læselyst! 
Kim Møller Hansen 
Sommeren 2011 
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