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SUFOI’s fortælling om ufomyten 
 
Skandinavisk UFO Information (SUFOI) er Danmarks ældste, aktive forening, der beskæftiger sig med 
ufomyten. Foreningen har siden 1957 indsamlet og undersøgt omkring 15.000 rapporter om ufooplevelser. 
 
De mange års arbejde har ført til den konklusion, at der er mange naturlige og jordnære forklaringer på 
folks ufooplevelser, og at rapportmaterialet på ingen måde sandsynliggør, at Jorden får besøg udefra. 
 
SUFOI’s og andres studier viser, at ufooplevelser fortæller mere om menneskets sanser, tro og forestillinger 
– end om rummet og eventuelle aliens. Det er veldokumenteret i bogen 50 år med ufoer. Erfaringer fra 
halvtreds års rapportarbejde (SUFOI 2007), som kan downloades gratis på www.sufoi.dk/e-
boger/boger/50%20aar%20med%20ufoer.pdf. Bogen er skrevet af SUFOI’s næstformand Toke Haunstrup 
og viser gennem eksemplariske sager fra SUFOI’s omfattende rapportarkiv, at det er mest sandsynligt, at 
ufooplevelser kan forklares ved en kombination af psykologiske-, sociale- og kulturelle forhold i 
kombination med fejlperception. 
 
SUFOI’s hovedaktivitet er i dag oplysningsarbejdet, der koncentrerer sig om hjemmesiden ufo.dk og dialog 
med offentligheden. Foreningen har påtaget sig en folkeoplysende rolle og forsøger at være en modvægt til 
de mange letkøbte historier på nettet, dels via informationsarbejdet på ufo.dk, dels via UFO-Mail og 
bogudgivelser. 
 
Med hensyn til bogudgivelser har SUFOI bl.a. udgivet bogserien ”Fakta og Myter” på syv titler, hvor den 
seneste hedder Projekt Saucer – Da ufomyten blev skabt (SUFOI 2015) og er skrevet af SUFOI’s formand, 
Kim Møller Hansen. 
 
Mennesket har til alle tider oplevet mystiske fænomener på himlen. Projekt Saucer – Da ufomyten blev 
skabt dokumenterer, hvordan frygten under Den Kolde Krig og den stadigt voksende populærkultur i sidste 
halvdel af 1940’erne og i begyndelsen af 1950’erne i USA gav de mystiske himmelfænomener en konkret 
form som flyvende tallerkener – og senere ufoer fortolket som besøg udefra. 
 
På ufo.dk kan alle indrapportere deres ufooplevelse og senere læse, om andre har iagttaget noget på 
samme tid eller sted som dem selv, og om der muligvis allerede ligger en forklaring på observationen. I 
2015 modtog SUFOI 150 indberetninger. De fleste kan hurtigt forklares alene ud fra beskrivelserne. 
 
Selv om SUFOI’s arbejde har ført til konklusionen, at Jorden ikke får besøg udefra, beskæftiger foreningen 
sig fortsat med ufomyten. Dels er vi interesseret i at blive klogere på, hvad ganske almindelige mennesker 
oplever, og hvorfor de fortolker himmelfænomener (fly, faldskærmsblus, thailandske balloner, meteorer, 
brændende rumaffald, Månen, stjerner m.m.) som besøg udefra. Dels ønsker vi fortsat at analysere og 
fortolke ufomytens udvikling. 
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Derfor har SUFOI følgende formål og vision: 
 
SUFOI's Formål 
Skandinavisk UFO Information er en forening, som til offentligheden formidler velunderbygget viden om 
ufomyten samt viden om fænomener, der kan skabe ufooplevelser. Ved ufomyten forstår SUFOI 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 af SUFOI som en 
samlebetegnelse for de mangeartede fænomener, der kan indgå i beretninger om usædvanlige 
himmelfænomener. 
 
SUFOI's Vision 
Det er Skandinavisk UFO Informations vision at: 

 informere om fænomener, der kan skabe ufooplevelser, 

 give offentligheden velunderbygget viden om de mange aspekter af ufomyten og 

 bruge de indhøstede erfaringer og viden til at give et afbalanceret syn på myteskabende 
fænomener. 
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