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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   

 

En skør, skør verden… 

”… Alle elektroniske og magnetiske navigationsinstrumenter var ude af drift. Kompasnålen drejede rundt 
og rundt, selv om flyet fløj lige fremad ... I stedet for som ventet at se den blå himmel var alt indhyllet i 
en mørk, gråhvid dis. Sigtbarheden så ikke ud til at være på mere end tre km. Vi kunne nu hverken se 
havet, horisonten eller himlen. Luften var meget rolig, og der var hverken lyn eller regn. Jeg vil kalde det 
for en ’elektronisk tåge’, da det så ud, som om det var det, der forstyrrede vores instrumenter…” 
 

Mange mysterier og fænomener er gennem tiden indgået som en del af 
ufomyten eller betragtes som nært beslægtet med den. Det er med tiden 
blevet til en rodekasse med alt muligt, som antages ”at hænge sammen” i 
mystikkens verden. Det er fx astroarkæologi, Nazi-Tysklands 
”vidundervåben”, korncirkler, mænd-i-sort, kvægmishandlinger, Bermuda 
Trekanten, Philadelphia-Eksperimentet og efterretningsvæsners 
manipulation med ufoentusiaster. Nogle af temaerne kan virke langt ude, 
men har ikke desto mindre stor tiltrækningskraft og voldsom udbredelse på 
nettet – og så rummer de faktisk en lille flig af sandhed og realiteter skjult 
bag spekulationernes tåger. Hvad er fakta, og hvad er myter? Det giver 
denne nye udgivelse fra Skandinavisk UFO Information en række svar på. 
 
Bermuda Trekanten – og andre myter er skrevet af Kim Møller Hansen, 
formand for foreningen Skandinavisk UFO Information (SUFOI). Bogen 
udkommer den 1. september 2014, er på 86 illustrerede sider i A4-format og 
koster kr. 129. Et evt. overskud fra salget af Bermuda Trekanten – og andre myter 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: 

 

 
 
 
 
 
 

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. 


