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Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale 
med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer der er nævnt i aftalen. 
 
Roswell kan også købes som printbog med ISBN 978-87-87628-03-7 på www.sufoi.dk/butik/boger/boger-1.php. Et evt. 
overskud fra salget af printbogen går til driften af www.ufo.dk, som ejes af foreningen Skandinavisk UFO Information 
(SUFOI). 

 
 

Fakta & Myter 
Roswell udkommer i SUFOI’s 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. 
 
I Fakta & Myter er tidligere udgivet: 
Kim Møller Hansen: Area 51, SUFOI 2013 (printbog ISBN 978-87-87628-98-3, e-bog ISBN 978-87-87628-04-4) 
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Forord 

”De mange rygter om flyvende skiver blev i går bekræftet, da efterretningstjenesten ved Ottende 
Luftstyrkes 509’ende (atom)bombereskadrille på Roswell Army Air Field var heldig at komme i besiddelse af 
en skive i samarbejde med en af de lokale fåreavlere og sheriffen i Chaves County ...” Sådan lyder 
indledningen til en af ufohistoriens mest sensationelle pressemeddelelser. Det skulle blive fødselsattesten 
på en myte, der nægter at dø: Et fremmed rumskib styrtede ned i sommeren 1947 ved byen Roswell i New 
Mexico, og det amerikanske militær mørkelagde øjeblikkeligt hændelsen. 
 
Fåreavleren Mac Brazel havde den 14. juni 1947 sammen med sin 8-årige søn Vernon på en mark fundet en 
masse lyse vragrester bestående af gummistrimler, stanniol, pinde og stærkt papir. Det var i sig selv ikke 
noget hårrejsende fund, og fik da heller ikke Mac Brazel til at henvende sig til de lokale myndigheder. Men 
11 dage senere kunne han ligesom millioner at andre amerikanere læse følgende: 
 
”Kenneth Arnold . . . som fløj rundt i den sydlige del af Washington i går eftermiddag for at lede efter et 
forsvundet fly fra flåden, gjorde i dag [25. juni 1947] et ophold her på sin vej tilbage til Boise og fortalte sin 
usædvanlige historie – som han ikke forventer, at folk vil tro på, men som han fastholder er sand. Han 
fortæller, at han så ni tallerkenlignende fartøjer, som fløj i formation omkring kl. 15 i går, kraftigt lysende – 
som om de var lavet af metal – og fløj med en utrolig høj hastighed. Han anslog, at de befandt sig i 9.500-
10.000 fods højde (ca. 3 km) og tog tid på dem, mens de fløj mellem Mt. Rainier og Mt. Adams, og nåede 
frem til en fantastisk hastighed på omkring 1.930 km/t. …” 
 
Avishistorien fik Mac Brazel til at spekulere på, om hans fund kunne have noget med de tallerkenlignende 
fartøjer at gøre, så på et tidspunkt efter den 5. juli kontaktede han sheriffen i Roswell. 
 
Den første pressemeddelelse om Roswell-hændelsen blev bragt den 8. juli i Roswell Daily Record. Dagen 
efter kunne samme lokalavis aflive det sensationelle tallerkenfund med meddelelsen om, at der i 
virkeligheden havde været tale om resterne fra en vejrballon. Roswell-historien døde lige så hurtigt, som 
den var opstået, og blev først vakt til live igen 33 år senere. I efteråret 1980 udkom bogen The Roswell 
Incident skrevet af William L. Moore og Charles Berlitz og med research udført af Stanton T. Friedman. Det 
var den første bog om nedstyrtninger siden Frank Scullys kontroversielle bog Behind the Flying Saucers fra 
1950. 
 
The Roswell Incident er sparsom med faktuelle oplysninger, rodet disponeret og giver ikke et overblik over 
begivenhedernes forløb. Læseren lades til gengæld tilbage med en klar fornemmelse af, at militæret 
skjuler, at det var et nedstyrtet rumskib. Trods de nævnte mangler blev bogen en bestseller og fik enorm 
betydning for mange menneskers opfattelse af ufoer som rumskibe og myndighedernes konspirerende 
rolle. Bogen blev et vendepunkt i troen på ufoer forstået som rumskibe: Før 1980 blev rygter om 
nedstyrtede fartøjer ikke taget alvorligt af de fleste ufointeresserede, men bogen kickstartede en ny bølge 
af bøger, artikler og tv-udsendelser om ufoer. 
 
Hvad var det egentlig, som styrtede ned? Og hvordan har Roswell-myten udviklet sig? Det vil jeg forsøge at 
belyse i denne bog, som kunne have fyldt mange hundrede sider, hvis alle aspekter, vildspor, rygter og 
gætterier skulle nævnes. Jeg har bestræbt mig på at skære helt ind til benet og har koncentreret mig om de 
væsentligste problemstillinger. Skulle der have sneget sig fejl ind i fremstillingen, hører jeg meget gerne fra 
læserne på info@sufoi.dk. 
 
Kim Møller Hansen, marts 2013  
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Verdens mest berømte ufohistorie 

”… Efterretningsafdelingen hos 509’ende Bombereskadrille på Roswell Army Air Field meddelte ved 
middagstid i dag, at basen er kommet i besiddelse af en flyvende tallerken. Ifølge oplysninger fra 
afdelingen under efterretningsofficer major J.A. Marcel blev tallerkenen fundet på en fårefarm i Roswell-
området, efter at en ikke nærmere identificeret fåreavler havde meddelt sherif George Wilcox her i byen, 
at han havde fundet tingesten på sin ejendom …”  
 

 
 
Den 8. juli 1947 udsendte løjtnant Walter G. Haut, presseofficer på Roswell Army Air Field (RAAF), en 
pressemeddelelse, som skulle blive fødselsattesten på en myte, der nægter at dø. Den originale 
pressemeddelelse er gået tabt, men takket være datidens mange gengivelser af den kan teksten 
rekonstrueres nogenlunde: 
 
”De mange rygter om flyvende skiver blev i går bekræftet, da efterretningstjenesten ved Ottende 
Luftstyrkes 509’ende (atom)Bombereskadrille på Roswell Army Air Field var heldig at komme i besiddelse af 
en skive i samarbejde med en af de lokale fåreavlere og sheriffen i Chaves County. 
 
Det flyvende objekt landede på en ranch i nærheden af Roswell engang i sidste uge. Da fåreavleren ikke 
havde telefon, opbevarede han skiven, indtil det var muligt for ham at kontakte sheriffens kontor, der 
efterfølgende underrettede major Jesse A. Marcel fra 509’endes efterretningskontor.  




