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Tilmelding til gratis nyhedsbrev: www.ufo.dk/ufo-mail/ufo-mail.php 

Seneste observationsberetninger, se: www.ufo.dk/ufo-obs/obs-list.php   

 

Bortført af aliens? 

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 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 ikke-jordiske 
satte ægteparret sig ind i bilen og ankom til deres hjem med to timers forsinkelse.  
 
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? Det forsøger denne nye udgivelse fra Skandinavisk 
UFO Information at give en række svar på. 
 
Aliens er skrevet af Kim Møller Hansen, formand for 
foreningen Skandinavisk UFO Information (SUFOI). Bogen 
udkommer den 20. august 2013. Den er på 44 illustrerede 
sider i A4-format og kan bestilles på ufo.dk for kr. 89,- 
 
Et evt. overskud fra salget af Aliens går til driften af ufo.dk, 
som er SUFOI’s site til oplysning om ufomyten. 
 
Bogserien Fakta & Myter 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 serien er tidligere udkommet: 
Kim Møller Hansen: Area 51, SUFOI 2013 (udkom den 5. marts) 
Kim Møller Hansen: Roswell, SUFOI 2013 (udkom den 23. april) 
 
Alle bøgerne i serien findes også som e-bøger og kan lånes på ereolen.dk. 
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