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Skandinavisk UFO Information (SUFOI) – Postboks 95 – 6200 Åbenrå – info@sufoi.dk  

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

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

 

Verdens bedste nærkontakt? 

Sent fredag eftermiddag den 24. april 1964 var politibetjent Lonnie Zamora tæt på et ægformet fartøj lidt 
uden for byen Socorro i New Mexico. Ved siden af fartøjet stod to små væsner i hvide dragter. Zamoras 
oplevelse var en nærobservation af 3. grad og endte med at blive det amerikanske flyvevåbens eneste 
uopklarede observation af et landet fartøj og besætningsmedlemmer. Zamoras oplevelse har ry for at 
være verdens bedste nærkontakt og det vigtigste bevis på besøg udefra. 
 

Denne bog handler om det, som mange ufoentusiaster har 
kaldt ufomytens kerne: Nærobservationer. 
Når et mystisk objekt eller flyvende fartøj opleves meget tæt 
på af et eller flere vidner og endda nogle gange opleves i 
forbindelse med fremmede væsner eller aliens, kan vidnerne 
vel ikke tage fejl, og vi må stå med beviset på, at Jorden 
besøges udefra? Eller hvordan? Hvad er fakta, og hvad er 
myter? Det forsøger denne nye udgivelse fra Skandinavisk 
UFO Information at give nogle svar på. 
 
Nærkontakt er skrevet af Kim Møller Hansen, formand for 
foreningen Skandinavisk UFO Information (SUFOI). Bogen 
udkommer den 1. oktober 2013. Den er på 53 illustrerede 
sider i A4-format og kan bestilles på ufo.dk for kr. 89,- 
Et evt. overskud fra salget af Nærkontakt 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 5. marts) 
Kim Møller Hansen: Roswell, SUFOI 2013 (udkom 23. april) 
Kim Møller Hansen: Aliens, SUFOI 2013 (udkom 20. august) 
 
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. 

 


