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Fakta & Myter 
Aliens udkommer i SUFOI’s bogserie Fakta & Myter. Bogserien behandler temaer, problemstillinger og oplevelser 
tilknyttet ufomyten. Det er ambitionen med Fakta & Myter, at hver titel bliver læserens jordbundne guide i en 
fascinerende, men forvirrende verden domineret af mystiske beretninger, konspirationsteorier og halve sandheder. 
 
I religionsvidenskab og antropologi betegner en myte en religiøs fortælling, der forklarer noget om virkelighedens 
indretning. I almindelig tale er en myte fiktion. I bogserien Fakta & Myter bruges begrebet ”ufomyte” om de 
beretninger, oplevelser og forestillinger, der knytter sig til begrebet ufo, og som udvikler sig over tid i samspil med fx 
historiske og kulturelle forhold. Selve ordet ”ufo“ opfattes som en samlebetegnelse for de mangeartede fænomener, 
der kan indgå i beretninger om usædvanlige himmelfænomener. 
 
I Fakta & Myter er tidligere udgivet: 
 

Kim Møller Hansen: Area 51, SUFOI 2013 (printbog 978-87-87628-98-3, e-bog 978-87-87628-04-4) 
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Forord 

I efteråret 1975 blev tv-filmen The UFO Incident vist i USA. Filmen bygger på en historie fra det virkelige liv. 
Den 19. september 1961 havde ægteparret Betty og Barney Hill under en natlig køretur langt ude på landet 
i New Hampshire i det nordøstlige USA en ufooplevelse, som udviklede sig dramatisk. Under en række 
hypnose-sessioner hos en psykiater fortalte de år senere en utrolig historie om at være blevet bortført af 
aliens og undersøgt om bord i et stort rumskib. Efter nærkontakten med de ikkejordiske satte ægteparret 
sig ind i bilen og ankom til deres hjem i Portsmouth med to timers forsinkelse. I de følgende uger blev de 
plaget af mareridt. I tv-filmen blev Barney og Betty spillet af henholdsvis James Earl Jones og Estelle 
Parsons. Ægteparret Hills historie blev udødeliggjort i forfatteren John G. Fullers (1913-1990) bestsellerbog 
The Interrupted Journey – Two Lost Hours aboard a Flying Saucer (The Dial Press 1966), der i oktober 1966 
også udkom som en artikelserie i tidsskriftet Look Magazine. 
 
Møder med aliens var i 1966 ikke noget nyt i ufomytens historie. Allerede i 1953 udkom ufoprofeten 
George Adamskis (1891-1965) første bog Flying Saucers Have Landed. Den blev i de følgende år oversat til 
50 sprog, herunder dansk, solgte mere end 1 million eksemplarer på verdensbasis og fik stor betydning for 
menigmands opfattelse af ufoer som rumskibe styret af rumbrødre fra andre planeter i solsystemet. 
George Adamski skrev flere bøger om sine møder med rumbrødrene og blev den første, berømte 
kontaktperson eller ufoprofet. Mange fulgte efter, og det blev et gennemgående træk, at ufoprofeterne 
kommunikerede med rumskibenes venlige besætningsmedlemmer, ofte via telepati. Nogle kom endda med 
på udflugter til rumbrødrenes hjemplaneter. Rumbrødrene var udsendt fra utopiske samfund, der ikke 
kendte til krig, død, sygdom eller andre problemer, som kendetegnede Jorden i midten af det 20. 
århundrede. Rumbrødrene ville hjælpe menneskeheden med at løse miljøproblemer, stoppe 
atomprøvesprængningerne og forhindre udryddelsen af menneskeracen. Ufoprofeternes mission var at 
udbrede budskabet om næstekærlighed og kosmisk broderskab til hele verden. 
 
Fra slutningen af 1960’erne og op gennem 1970’erne – en tid i USA præget af mediernes dækning af 
racekonflikter, Vietnamkrigens rædsler og en voksende mistro til politikere og myndighederne bl.a. på 
grund af Watergate-skandalen (1972-74) – opgav de besøgende tilsyneladende næstekærligheden og blev 
kriminelle og voldelige. Historierne om de fremmede fortalte, at de skamferede kvæg, ødelagde afgrøderne 
på markerne ved at skabe store aftryk og bortførte uskyldige mennesker. I dette scenarie passede Betty og 
Barney Hills bortførelseshistorie smukt ind, så det er næppe nogen tilfældighed, at tv-filmen The UFO 
Incident fandt vej til de amerikanske tv-skærme i 1975. Filmens største indflydelse på ufomyten er sikkert 
dens fremstilling af de fremmede som små væsner med store hoveder og aflange, skæve øjne. Denne type 
rumvæsner/aliens var dog ikke nogen ny opfindelse. Populære blade og tv-serier havde tidligere fremstillet 
de fremmede besøgende sådan – men tiden var nu moden til for alvor at optage de såkaldte ”grå” (greys) i 
ufomyten. 
 
Ved udgangen af 1980’erne blev rumskibshypotesen blandt især amerikanske ufoentusiaster den 
foretrukne forklaring på folks ufooplevelser – godt hjulpet på vej af tidens mange varianter af Roswell-
historien og et stadigt voksende antal bortførelsesberetninger. I 1992 konkluderede en amerikansk 
undersøgelse, at næsten fire millioner amerikanske borgere havde været bortført af aliens! Men hvad siger 
videnskaben om ufobortførelser? Hvad får personer til at tro, at de har været bortført af aliens? Og hvad 
skete der egentlig den september-nat i 1961 med ægteparret Betty og Barney Hill? Deres oplevelse er 
blevet kaldt alle tiders bedst dokumenterede og mest overbevisende bortførelsesoplevelse, der involverer 
aliens. Men holder den påstand? 
 
Kim Møller Hansen, juli 2013  
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En nat i New Hampshire 

”Da jeg en dag i oktober i 1965 vendte hjem fra arbejde, var vores gade stopfyldt med biler. Jeg parkerede 
længere nede ad gaden og gik det sidste stykke hjem. Jeg var næppe kommet ind ad døren, før jeg blev 
omringet af journalister og fotografer fra radio, tv og aviser. Barney talte i telefon med nogen i London. Jeg 
var stadig lige klog, indtil Barney pegede på en avis på bordet. Jeg så overskriften, der skreg: ’UFO gyser – 
New Hampshire-par bortført!’ Jeg greb avisen og løb ind på badeværelset. Jeg var alt for oprevet til at læse, 
for jeg vidste, at vores oplevelse nu var spredt for alle vinde. Historien var forsidestof i fem dage i en 
artikelserie skrevet af en journalist, vi aldrig havde mødt eller talt med. Vi havde forsøgt at hemmeligholde 
oplevelsen, for som Barney sagde: ’Hvis min bedste ven fortalte mig, at han havde oplevet dette, ville jeg 
ikke tro ham. Så hvordan kan vi forlange, at andre skal tro os?’ Efter offentliggørelsen blev vi invaderet af 
folk, som ville vide mere om denne oplevelse …” 

- Betty Hill, 1974 

En køretur i natten 
Natten mellem den 19. og 20. september 1961 var Betty og Barney Hill – bosiddende i byen Portsmouth i 
staten New Hampshire – på vej hjem ad Hovedvej 3 (Daniel Webster Hovedvejen) efter et weekendophold 
ved Niagara Falls. Deres gravhund lå på bagsædet. Ægteparret havde spist et let måltid på en restaurant i 
Colebrook klokken 22.05 og var enige om, at de nok ville være hjemme klokken 2.30 eller senest kl. 3.00. 
 
Kort før midnat, da de havde nået Croveton i New Hampshire, opdagede de i sydvest et kraftigt, 
stjernelignende lys, der så ud til at bevæge sig. Nattehimlen var klar og lys pga. månelyset. Lyset bevægede 
sig under Månen og over planeten Jupiter, der stod lavt på himlen, fløj opad vest for Månen og derefter 
videre nordpå. Betty Hill mente, at lyset var meget kraftigere end Jupiter, og at det så ud til at være langt 
væk. Ægteparret troede, at de så et stjerneskud, ”der faldt opad”, et fly eller en satellit. 
 
Mens de fortsatte køreturen, med en hastighed der aldrig oversteg 50 km/t, blev Betty mere og mere urolig 
over objektet. Barney standsede flere gange, så Betty kunne betragte objektet gennem en 7 x 50 kikkert. 
Barney var overbevist om, at der ikke var grund til bekymring. Det var nok bare et rutefly på vej til 
Montreal. 
 
Pludselig fløj objektet i en bue vestpå og endte med at flyve mod øst – lige mod dem. Denne manøvre 
forbavsede Barney. Intet fly kunne pludselig ændre kurs på denne måde. Det så faktisk ud, som om 
objektet havde opdaget dem og nærmede sig for at studere dem. Muligvis et jagerfly i lav højde. 
 
Deres bil var den eneste på vejen, og de havde ikke mødt andre i længere tid. De kørte desuden gennem et 
næsten ubeboet område. Objektet, der stadig befandt sig til højre for dem, mens de kørte, var nu så tæt 
på, at Betty kunne se detaljer gennem kikkerten: Et lysfelt, der først så ud til at være rektangulært, men 
derefter bueformet, som om det kom fra kanten af en skiveformet genstand. Betty så også noget andet 
interessant. Det mystiske objekt fløj i en mærkelig trappelignende kurs. Objektet ”stod på højkant”, hver 
gang det ”klatrede” et trin opad. Det så desuden ud til at rotere hele tiden. 
 
Genstanden nærmede sig. De kunne nu se, at lysfeltet ikke gik rundt om hele objektet, men begrænsede sig 
til omkring halvdelen af objektets overflade. Resten af objektet var mørkt, hvilket medførte, at objektet så 
ud til at blinke, når det roterede. Ægteparret kunne på intet tidspunkt se detaljer på objektets overflade 
bag lysfeltet; men de mente, at objektet lignede en flad, rund skive. 
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Barney satte hastigheden ned. De befandt sig nu syd for Franconia Notch og Indian Head i White Mountains 
og 3,7 km nord for North Woodstock. Objektet svævede foran dem til højre for hovedvejen ”otte til ti 
etager” (20-30 m) over jorden. Højden og afstanden var meget svære at vurdere, men objektet var efter 
deres vurdering ikke mere end 100 m borte. Ægteparret kunne nu se, at lysfeltet langs objektets kant var en 
række vinduer, som udsendte et blændende, blåhvidt lysskær. Objektet roterede ikke længere, og på hver 
side af det var der et rødt lys. 
 
Barney standsede bilen, men lod motoren gå og lyset være tændt. Betty rakte ham kikkerten, og han steg 
ud af bilen for at iagttage objektet. På dette tidspunkt ændrede objektet position fra højre mod venstre 
foran bilen. Barney mente dog stadig, at det, han så, måtte have en naturlig forklaring – måske en 
militærhelikopter, der lavede sjov med dem? Han var dog forundret over, hvor ubesværet objektet 
bevægede sig og foretog pludselige stop, samt den totale mangel på lyde afstanden taget i betragtning. 
 
Den forreste del af objektet hældede lidt nedad og kom ned mod ham. Barney opdagede 5-11 skikkelser, 
der så ud til at iagttage ham fra vinduerne. De så ud til at befinde sig i et rum, der omkransede et centralt 
rum. Pludselig opstod der heftig aktivitet. 
 
Skikkelserne for omkring, vendte ryggen til vinduet og bevægede sig, som om de betjente nogle 
instrumenter på væggen. En skikkelse blev stående ved vinduet. I samme øjeblik begyndte de røde lys at 
bevæge sig bort fra objektet, og Barney kunne se, at de sad på spidserne af to ”finner”, der stak ud fra 
fartøjets sider. 
 
Betty sad i bilen og holdt øje med Barney, der hele tiden gentog: ”Det kan ikke være sandt! Det kan ikke 
være sandt! Det er jo latterligt!” 
 
Besætningsmedlemmerne var ifølge Barney menneskelignende væsner klædt i skinnende, sorte uniformer 
og sorte kasketter med skygge, der kunne ses, når væsnerne drejede hovedet. Uniformerne lignede glat 
læder. Da væsnerne stod ved vinduet, kunne Barney se deres kroppe helt ned til bæltestedet, og da de gik 
tilbage mod væggen, var deres ben delvis synlige. Væsnerne mindede Barney om tyske officerer. De 
bevægede sig roligt og effektivt og uden tegn på sindsbevægelser – bortset fra en skikkelse ved 
instrumentpanelet. Skikkelsen kiggede over skulderen og smilede. 
 
Objektet var nu så tæt på, at det fyldte hele synsfeltet i kikkerten. ”Lederen” i vinduet gjorde Barney meget 
bange. Barney kunne næsten føle ”lederens” intense viljestyrke til at udføre noget. Barney troede, at han 
skulle fanges og bortføres ligesom ”en fisk i et net”. Han var nu fuldstændig sikker på, at det ikke var et 
almindeligt luftfartøj, men noget fremmed og ikkejordisk med intelligensvæsner ombord. 
 
”Det kan ikke være sandt!” sagde Barney, da han tog kikkerten ned. Han kunne nu se skikkelserne i 
objektets vinduer uden at bruge kikkerten. Objektet svævede omkring ”fem til otte etager” (15-20 m) over 
jorden og i en afstand på 23-30 m. Lyset fra objektet oplyste ikke jorden, og objektet var fuldstændig 
lydløst. 
 
Pludselig blev Barney panikslagen. Ifølge Betty, der var mere bekymret for Barneys sikkerhed end 
interesseret i objektet, begyndte Barney at råbe og skrige hysterisk: 
 
”De bortfører os! De bortfører os!” Derefter sprang han ind i bilen, trådte på speederen og kørte ned ad 
hovedvejen i en rasende fart uden at se sig tilbage. Da Betty lidt efter rullede sideruden ned og kiggede 
tilbage, var objektet borte. Ægteparret havde kun kørt i ganske kort tid, da de hørte en serie beep-lyde eller 
banke-lyde, der kom bagfra. Hvert beep/bank fik vognen til at ryste. Først omkring 56 km længere sydpå, 
ved Ashland, spurgte Betty: 
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”Tror du nu på flyvende tallerkener?” Barney svarede: ”Vær nu ikke dum. Det var ikke en flyvende 
tallerken!” 
 
I det samme hørte de igen lyde bagfra ... 
 

 

 

Tegnforklaring til kortet side 8: 

1. Ægteparret Hill forlod restaurationen i Colebrook kl. 22.05. 

2. Den første observation ved Lancaster. Tidspunktet er uklart. 

3. Objektet forsvinder bag Cannon Mountain efter en del manøvrer. 

4. Barney står ud af bilen og betragter objektet gennem kikkert. De første beep-/banke-lyde. 

Hukommelsestabet sætter ind. 

5. Her drejer ægteparret formentlig væk fra hovedvejen. 

6. Muligt bortførelsessted. 

7. Anden serie af beep-/banke-lyde. Bevidstheden vender delvist tilbage. 

8. Ægteparret ser skiltet ”Concord 17 miles”. 

9. Tidligt om morgenen – kl. 5.30 – er Hills hjemme i Portsmouth.   
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