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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 mest hemmelige sted? 

 
Flyvebasen Area 51 i Nevadas knastørre ørken er omgærdet 
af mystik og har i mange år – ikke mindst med internettets 
indtog – været genstand for alle mulige gætterier og 
konspirationsfantasier. Det var først i begyndelsen af 
1990’erne, at de amerikanske myndigheder indrømmede 
basens eksistens. Men hemmelighedskræmmeriet fortsætter 
i dag, og der er totalt flyveforbud for både civil og militær 
flyvning over basen. Hvad foregår der egentlig her langt ude 
i ingenting? Det vrimler med rygter om aliens, fremmede 
rumskibe og andet mystisk. Hvad er fakta, og hvad er myter? 
Det forsøger denne nye udgivelse fra Skandinavisk UFO 
Information at give nogle svar på. 
 
Area 51 er skrevet af Kim Møller Hansen, formand for 
foreningen Skandinavisk UFO Information (SUFOI). Bogen 
udkommer den 5. marts 2013. Den er på 61 velillustrerede 
sider i A4-format og kan bestilles på ufo.dk for kr. 89,- 
Et evt. overskud fra salget af Area 51 går til driften af ufo.dk, 
som er SUFOI’s site til oplysning om ufomyten. 
 
 
Area 51 er den første titel i en ny 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. 
 
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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