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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. 
 
Nærkontakt kan også købes som printbog med ISBN 978-87-87628-09-9 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 
Nærkontakt 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 978-87-87628-98-3, e-bog 978-87-87628-04-4) 
 
 
 
 
 
 
 
Kim Møller Hansen: Roswell, SUFOI 2013 (printbog 978‐87‐87628‐03‐7, e-bog 978-87-87628-07-5) 
 
 
 
 
 
 
Kim Møller Hansen: Aliens, SUFOI 2013 (printbog 978-87-87628-05-1, e-bog 978-87-87628-08-2)  
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http://www.sufoi.dk/butik/boger/boger-1.php
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Forord 

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? 
 
Ufohistorien er rig på nærobservationer, men ingen af dem har været så overbevisende og 
veldokumenteret, at de på nogen måde i dag kan sandsynliggøre besøg udefra. Mange ufoentusiaster 
håber fortsat, at den ”skudsikre” sag, som kan bekræfte deres egen tro og overbevisning, dukker op. 
 
Mange nærobservationer har opnået klassikerstatus og kandideret til posten som den skudsikre sag. En 
række af dem har jeg tidligere skrevet om i bl.a. SUFOI’s tidskrift UFO-Nyt (udkom i perioden 1958-2010), i 
bogen Projekt UFO – tro, løgne og kold krig (SUFOI 2011) og i den engelske udgivelse UFOs, 1947-1987: The 
40-Year Search for an Explanation (Fortean Tomes 1987). To af disse klassikere har jeg opdateret og udvidet 
og behandler dem i denne bog, fordi de på hver deres måde fortæller noget centralt om ufomyten. Den ene 
kaldes verdens bedste nærkontakt og det vigtigste bevis på besøg udefra – og er i øvrigt den bedst 
dokumenterede sag i det amerikanske flyvevåbens arkiver. Det drejer sig om nærobservationen ved byen 
Socorro i New Mexico, hvor politibetjent Lonnie Zamora den 24. april 1964 så et landet, ægformet objekt 
og to små væsner. 
 
Den anden klassiker handler om en række hårrejsende oplevelser på et lille landsted i den amerikanske stat 
Kentucky natten mellem den 21. og 22. august 1955. Begivenhederne begyndte forholdsvis banalt, da en af 
beboerne så et kraftigt stjerneskud, som han opfattede som et mystisk objekt, der var ved at lande i 
nærheden. Senere på natten blev denne oplevelse koblet sammen med et andet naturfænomen, der dog 
fik en dramatisk fortolkning, og inden længe følte husets 11 beboere sig belejret af små aliens med store, 
lysende øjne og klolignende hænder. 
 
Bogens tredje og sidste nærobservation er dansk, og her har jeg sammen med Ole Henningsen interviewet 
vidnerne i 1979. Hændelsen er forholdsvis udramatisk og uden associationer til små grønne mænd eller 
rumskibe, men fortæller på eksemplarisk vis, hvordan hr. og fru Danmark ofte reagerer, når de står over for 
et fænomen, de oplever som ukendt og mystisk. Sagen viser også det, som kendetegner langt de fleste 
danske observatører, som SUFOI igennem alle årene har været i kontakt med, nemlig at almindelige, 
fornuftige og jordbundne mennesker oplever ualmindelige ting, som de søger en forklaring på. 
 
Bogens titel er Nærkontakt. Den korrekte betegnelse er egentlig ”nærobservation” efter den amerikanske 
betegnelse ”close encounter” (se kapitlet Fra nærobservation til nærkontakt), men nærkontakt er mere 
mundret, hvilket – sammen med ikke mindst Spielbergs film Nærkontakt af Tredie Grad – formentlig også 
er grunden til, at denne betegnelse i højere grad har fundet sin naturlige plads i dagligsproget. 
 
I denne e-bog får man som læser glæde af de mange links (vist med en understregning i teksten), der 
henviser til kilder og anden uddybende litteratur. 
 
Jeg hører meget gerne fra læserne på info@sufoi.dk, hvis der trods ihærdige forsøg på det modsatte 
alligevel skulle have sneget sig unøjagtigheder ind i teksten, så der kan blive rettet op på fejl og mangler i 
kommende oplag/udgaver. 
 
Kim Møller Hansen, september 2013  

mailto:info@sufoi.dk
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Fra nærobservation til nærkontakt 

Der kan være stor forskel på, hvordan observatører beskriver de himmelfænomener, de har oplevet som 
mystiske. Der findes således ikke en ”standard-ufobeskrivelse” i rapportarkiverne. Men i et forsøg på at 
overskue den store mængde forskelligartede beskrivelser inddeler ufointeresserede oplevelserne i 
forskellige typer. Typeinddelingen er oprindeligt udarbejdet af den amerikanske astronom dr. Joseph Allen 
Hynek (1910-86), som offentliggjorde sit klassifikationssystem i 1972 i bogen The UFO Experience. A 
scientific enquiry (på dansk: UFO – dokumenteret, se Bøger side 50-51). Klassifikationssystemet ser i en 
forenklet form sådan ud: 

 Punktlys: Stillestående eller bevægelige punktlys, dvs. mindre lys som ligner stjerner. Punktlys, der 
ses om natten, kaldes for nattelys. De fleste rapporter handler om nattelys. 

 Sfærisk fænomen: Ikke bare et lys, men ”noget” som ser ud til at have en form. 

 Radar-visuel observation: Fænomenet observeres visuelt (dvs. af det menneskelige øje) og 
registreres samtidig på radar, fx på en flyveplads, i et fly eller på et skib. 

 Nærobservation af 1. grad: Herved forstås observation af et fænomen, der har befundet sig højst 
150 meter fra observatøren. 

 Nærobservation af 2. grad: En nærobservation, hvor der desuden er rapporteret om fysiske 
påvirkninger, som fx forstyrrende lyde, dyr som opfører sig mærkeligt, aftryk i jorden, brændt 
vegetation, flimmer på tv-skærme, eller motorer der går i stå. 

 Nærobservation af 3. grad: En nærobservation, hvor observatøren også fortæller, at der er blevet 
set levende væsner (kaldet ufonauter eller aliens) i forbindelse med fænomenet. 

 
 
Kenneth Arnold (1915-1984) var indehaver af firmaet ”Great Western Fire Control Supply” og fløj selv sit 
Callair-fly, når han skulle besøge kunder. Da han den 24. juni 1947 på en krystalklar himmel omkring kl. 15 
havde en ufooplevelse ved Mt. Rainier i Washington, koblede han ikke de ni objekter sammen med besøg fra 
det ydre rum, men derimod med raketter, eksperimentalfly eller andre luftfartøjer af amerikansk oprindelse. 
Han opgav senere under interview og i egne artikler forskellige hastigheder for objekterne. Arnolds anslåede 
afstande og tider og dermed de beregnede hastigheder på objekterne er behæftet med meget stor 
usikkerhed. Der er igennem årene givet forskellige, naturlige forklaringer på, hvad Arnold så denne tirsdag, 
fx luftspejlinger, sollysreflekser i flyvinger, meteorer eller en flok pelikaner.  




