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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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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. 
 
Denne bog udkommer også som e-bog, hvor man som læser får 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  

SMAGSPRØVE

Dette er et uddrag af bogen "Nærkontakt" 
© 2013 Kim Møller Hansen

Kan også købes som e-bog.

mailto:info@sufoi.dk


  
side 5 

 
  

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.  
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Arnolds oplevelse i sommeren 1947 var hverken enestående – der var selvfølgelig set uforklarlige ting på 
himlen før – eller særlig usædvanlig, men den fandt sted lige netop på det ”rigtige” tidspunkt, dvs. i en 
koldkrigsstemning, hvor mange frygtede, at Sovjetunionen – den tidligere allierede under Anden 
Verdenskrig – havde opfundet våben, der kunne true USA. Og så fik Arnolds oplevelse ikke mindst en helt 
overvældende pressebevågenhed. Dette udløste en sand observationsbølge. Aviserne skrev om folks 
oplevelser af himmelfænomener – flyvende tallerkener – og det amerikanske flyvevåben modtog stadigt 
flere henvendelser fra offentligheden, som ville vide, hvad der blev set på himlen. 
 
Som en konsekvens af observationsbølgen og de mange henvendelser til flyvevåbnet oprettede stabschef i 
flyvevåbnet, generalmajor Laurence C. Craigie, den 30. december 1947 Project Sign på daværende Wright 
Field i Dayton, Ohio. Den lille ufo-taskforce blev begyndelsen på 22 års indsamling og analyser af 
ufooplevelser. Et arbejde, der først blev afsluttet i december 1969, da en universitetsundersøgelse af det 
indsamlede materiale (i alt 12.618 rapporter) slog fast, at ufofænomenet ikke udgjorde nogen trussel for 
USA og i øvrigt heller ikke havde nogen videnskabelig interesse. 
 
Project Sign var en lille afdeling i Flyvevåbnets Materielkommando (Air Material Command, AMC) under Air 
Technical Intelligence Center (ATIC) og begyndte den 22. januar 1948 arbejdet med at indsamle og 
undersøge beretninger om flyvende tallerkener. I Projects Signs hemmeligstemplede ”dåbsattest” skriver 
generalmajor Craigie om projektets formål: ”… at indsamle, sammenligne, undersøge og videregive alle 
informationer til interesserede regeringsorganer og samarbejdspartnere vedrørende observationer af 
atmosfæriske fænomener, som kan tænkes at være relevante for den nationale sikkerhed … ” 
 
Ansatte tilknyttet Project Sign skulle således finde ud af, hvad mange amerikanere var begyndt at opleve fra 
slutningen af juni 1947, og om de flyvende objekter udgjorde en trussel for USA. 
 
I slutningen af 1948 skiftede Project Sign navn til Grudge. Ofte er militære projekters kodenavne uden 
dybere betydning, men det er næppe nogen tilfældighed, at Signs efterfølger fik kodeordet Grudge. Mens 
Sign kan oversættes til dansk med det positive ord ”himmeltegn”, kan Grudge næsten kun opfattes 
negativt, som fx ”uvilje” eller ”vrede”. Og Project Grudges formål så fra begyndelsen ud til at være at 
benægte, at de observerede fænomener kunne være andet end fup, misfortolkninger af astronomiske 
fænomener og naturlige objekter. Blandt de folk, som skulle hjælpe med at nå disse konklusioner, var 
astronomen dr. J. Allen Hynek, der var leder af MacMillan Observatory på Ohio State University. Hynek 
havde allerede været tilknyttet Project Sign – han nævnes i en redegørelse fra maj 1948 – men fik nu en 
mere permanent rolle som astronomisk konsulent, således at astronomiske forklaringer på folks 
observationer fremover kunne være fagligt velbegrundede. Hynek fik et årligt honorar for sin deltagelse og 
var konsulent for ufoprojektet, ikke for flyvevåbnet som sådan. Selv fortalte han mange år senere, at det 
nok skyldtes en geografisk tilfældighed, at han fik noget med ufoobservationer at gøre: Han var den 
professionelle astronom, der boede tættest på Signs og Grudges hovedkvarter i Dayton! 
 
I marts 1952 blev Project Grudge opgraderet fra at være ”et projekt i en gruppe” til at blive en selvstændig 
organisation med det officielle navn Aerial Phenomena Group og kodenavnet Project Blue Book, som 
projektet bevarede frem til lukningen den 17. december 1969. 
 

 
Det amerikanske flyvevåbens ufoundersøgelsesprojekter omfattede: 
Project Sign (1947-1949), Project Grudge (1949-1952) og Project Blue 
Book (1952-1969). I dag er alle dokumenter fra projekterne 
tilgængelige på www.bluebookarchive.org. Projekternes historie og 
resultater er grundigt behandlet i bogen ”Projekt UFO – tro, løgne og 
kold krig”. 
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Dr. J. Allen Hynek ved en pressekonference i Detroit Press Club den 25. marts 1966, mens han var konsulent 
for Project Blue Book. Hans tilknytning til projektet ophørte, da Project Blue Book lukkede og slukkede ved 
udgangen af 1969. Hynek blev med årene mere og mere overbevist om, at ufooplevelser var værd at 
undersøge nærmere, og at flyvevåbnets efterforskere var inkompetente. I 1973 var han med til at stifte den 
private organisation Center for UFO Studies (CUFOS), som bl.a. udgav tidskriftet ”International UFO 
Reporter” i perioden 1976-2012. 

Nærkontakt! 
I 1977 havde Steven Spielbergs film Close Encounters of the Third Kind premiere i USA. Filmens handling 
rummer hele kataloget af observationstyper fra nattelys til nærobservationer. Spielberg havde J. Allen 
Hynek som ”ufologisk” rådgiver. 
 
Hynek har en 8 sekunder lang optræden i Encounters of the Third Kind. To timer, 2 min. og 57 sek. inde i 
filmen (af den 137 minutter lange ”Collector's Edition”) træder han frem blandt tilskuerne, hvor det store 
rumskib er landet og netop har ”frigivet“ besætningen på Flight 19-flypatruljen. I scenen stryger Hynek sig 
over skægget og putter piben i munden. Faktisk en pudsig scene, da Hynek over for Spielberg tidligere 
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havde taget afstand fra Spielbergs sammenkobling mellem ufoer og Flight 19-flypatruljens sporløse 
forsvinden i Bermuda-Trekanten. 
 
Filmen giver to væsentlige bidrag til ufomyten: En overbevisende fortælling om myndighedernes 
hemmelighedskræmmeri og en næsten religiøs skildring af aliens. Måske er Spielbergs mest 
betydningsfulde præstation med Close Encounters of the Third Kind at portrættere aliens som stærke og 
alligevel venlige, til forskel fra 1950’ernes film med insektøjede væsner, der ville erobre planeten. 
 
Filmens omdrejningspunkt er en række ufovidner, der drages mod bjerget Devil’s Tower i Wyoming. Da 
myndighederne opdager det, forbyder de folk at nærme sig bjerget, under dække af at der er konstateret 
udslip af en dødsensfarlig nervegas. Folk skal evakueres fra området, der forsegles, så myndighederne og 
videnskaben i ro og mag kan etablere kontakt (via lys og lyd) med væsnerne i det fremmede moderskib. 
Filmen cementerer dermed den gamle og meget populære konspirationsteori: De amerikanske 
myndigheder kender til og hemmeligholder sandheden om besøg fra rummet. 
 
Close Encounters of the Third Kind fik premiere i USA den 16. november 1977. Filmselskabet Columbia 
Pictures Industries Inc. havde investeret 22 mio. dollar i filmens produktion, hvilket dengang var et 
betydeligt beløb for en filmproduktion – ikke mindst på et tidspunkt, hvor Columbia havde økonomiske 
problemer. For at få fuld valuta for investeringen søsatte Columbia en af selskabets største 
annoncekampagner på daværende tidspunkt. Alene i USA havde Columbia to-siders avisannoncer i 27 
amerikanske aviser i et halvt år forud for filmens premiere. Annoncekampagnen, der forklarede filmens ide 
og titel, og en lang række biograftrailers øgede forventningerne til filmen og skabte interesse for ufomyten. 
 
Filmen fik premiere på et tidspunkt, hvor troen på, at ufoerne var rumskibe, kulminerede. I USA mente 57% 
af befolkningen i 1978 ifølge Gallup, at ufoerne var virkelige, og 7 % havde set en ufo. I Storbritannien var 
procenterne lavere, men alligevel markante. Her viste en Gallup-undersøgelse, at 27 % ”troede på ufoer”. 
Et tal, der år for år havde været voksende, siden man i 1954 havde noteret sig, at 16 % mente, at de 
flyvende tallerkener fandtes. 
 
Der er ingen tvivl om, at medieinteressen omkring filmen påvirkede folks opfattelse af ufomyten og dermed 
resultaterne af de meningsmålinger, der blev foretaget i årene omkring premieren. Filmen påvirkede også 
tilgangen af medlemmer til ufoforeningerne og antallet af observationsindberetninger. Det britiske 
ufotidsskrift Flying Saucer Review (FSR) talte om en decideret CE3K-effekt, som man også mærkede 
herhjemme, idet medlemstallet i den danske ufoforening, Skandinavisk UFO Information (SUFOI), i årene 
efter filmens premiere voksede stødt og nåede et maksimum i 1982 med mere end 2.500 medlemmer. 
Også det britiske forsvarsministerium (MoD), som havde en lille afdeling, der modtog ufooplevelser fra 
offentligheden, fik CE3K-effekten at føle: I 1978 – hvor filmen havde premiere i Storbritannien i februar – 
modtog MoD 750 indberetninger – en fordobling i forhold til året før. Denne rapportmængde blev aldrig 
siden overgået. Af de 750 rapporter var de 110 forårsaget af den russiske raket Cosmos 1068. Forskellige 
rakettrin fra opsendelsen styrtede gennem atmosfæren nytårsaften 1978 og brændte op pga. den kraftige 
gnidningsmodstand ned gennem atmosfæren. 
 
Den engelske frokostavis Daily Express bragte Spielbergs filmmanuskript som føljeton i avisen og oprettede 
et ”UFO Bureau”, hvor læserne kunne indtelefonere eller sende breve med deres observationsberetninger, 
som avisen så ville videregive til ”ufoeksperter til nærmere analyse“. Efter nogle få dage havde ufobureauet 
modtaget 6.000 henvendelser! 
 
Ifølge British UFO Research Association’s (BUFORA) daværende efterforskningsleder, Jenny Randles, viste 
de mange henvendelser filmens enorme indflydelse på samfundet. Filmen skabte imidlertid ikke en bølge af 
nye observationer, som mange ellers havde forudsagt, men fik vidner til at indrapportere gamle 
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observationer, som de indtil da havde hemmeligholdt af frygt for at blive til grin. Det samme billede viste 
sig i USA. Center for UFO Studies (CUFOS) kunne notere sig, at folk indberettede oplevelser, der havde 
fundet sted op til flere år før filmens premiere, men ikke nye observationer. Spielberg gik med til at sende 
CUFOS’ observationsskema med filmen ud til udvalgte biografer, og det var nok den medvirkende årsag til, 
at de gamle rapporter dukkede op. Mens filmen blev vist i USA og i tiden lige efter, modtog CUFOS 10-15 
rapporter dagligt, sammenlignet med 3-5 før filmens premiere. Samtidig blev Det Hvide Hus oversvømmet 
af breve med uforelateret indhold, dels som et direkte resultat af filmen, dels pga. daværende præsident 
Jimmy Carters kampagne året før, hvor han tilsyneladende havde lovet at frigive klassificerede 
ufoinformationer. 
 
CE3K-effekten virkede altså: Ufoforeninger fik i løbet af kort tid mange nye medlemmer, men effekten 
skulle vise sig at blive kortvarig. I august 1979 havde BUFORA 1.500 medlemmer (det absolut højeste i 
BUFORA’s historie), men allerede to år senere var medlemsskaren reduceret til 550. 

 
 
I Danmark blev titlen ”Close 
Encounters of the Third Kind” 
oversat til ”Nærkontakt af 
Tredie Grad” og fik dansk 
premiere den 3. marts 1978. 
Filmen havde repremiere i 
Danmark den 25. april 2003. 
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I forbindelse med filmpremieren i Danmark 
lykkedes det SUFOI at få et solointerview 
med den dengang 27-årige filminstruktør 
Steven Spielberg, da han besøgte 
København. Under interviewet, som blev 
bragt i tidsskriftet UFO-Nyt nr. 2, marts-
april 1978, fortalte Spielberg bl.a., at han 
begyndte at interessere sig for ufoer 
allerede i en alder af 7-8 år, og at han var 
overbevist om, at den amerikanske 
regering hemmeligholdt information om 
ufoer. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Spielberg (tv) under interviewet I 1978 med SUFOI’s Erling Jensen og Iver O. Kjems. Tre årtier senere citeres 
Spielberg i bogen “Close Encounters of the Third Kind – The making of Steven Spielberg’s Classic Film” 
(Applause Theatre and Cinema 2007) for at have sagt: “… Jeg er lidt mere skeptisk i dag, end jeg var i 
1970’erne, da jeg lavede filmen. Jeg troede virkelig så meget på det…” I interviewet med forfatteren Ray 
Morton beskriver Spielberg sig selv som lidt naiv og troende, hvilket han tilskriver sin unge alder i 1977. For 
ham var ufologien dengang videnskab. Han fortryder også visse elementer i filmen, bl.a. at han lader 
hovedpersonen Neary forlade sin familie for måske aldrig mere at vende tilbage. I dag kan Spielberg som 
familiefar godt give sine kritikere ret i, at det var en fejltagelse at fremstille Neary som både uansvarlig og 
følelseskold.  
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Disney, Spielberg og Welles som agenter? 
I en årrække efter 1949 fulgte CIA gennem sin særlige afdeling for videnskabelige efterretninger (OSI, Office 
of Scientific Intelligence) nøje udviklingen på ufoområdet og mente på et tidspunkt, at ”problemet” skulle 
analyseres. OSI’s vicedirektør H. Marshall Chadwell fik støtte fra generalmajor John A. Samford til at 
nedsætte et videnskabeligt panel. Det fik betegnelsen Robertson-panelet efter dets frontfigur H.P. 
Robertson, som var CIA-ansat fysiker og leder af Defense Department’s Weapons System Evaluation Group. 
De øvrige fire medlemmer i Robertson-panelet blev fysikerne Lloyd Berkner, Samuel A. Goudsmit, Luis 
Alvarez (i 1968 Nobelprismodtager i fysik) samt astrofysikeren Thornton Page. 
 
Robertson-panelet var samlet til arbejde i Washington, D.C., i perioden 14.-17. januar 1953. På de fire dage 
brugte de fem videnskabsmænd i alt 12 timer til at evaluere seks års dataindsamling præsenteret ved en 
række nøje udvalgte uforapporter samt oplæg ved blandt andre raketspecialisten Frederick C. Durant, Blue 
Books astronomiske konsulent J. Allen Hynek, daværende Blue Book-leder kaptajn Edward J. Ruppelt samt 
pensioneret major Dewey J. Fournet, der i en periode var tilknyttet projektet og tilhænger af 
rumskibshypotesen. 
 
Hele første mødedag blev brugt på at gennemse to filmoptagelser fra henholdsvis Montana (1950) og Utah 
(1952). Fremvisningen blev fulgt op af oplæg præsenteret af løjtnant R.S. Neasham og Harry Woo fra den 
amerikanske flådes laboratorium for fotoanalyser. De to fotoeksperter var enige om, at begge film viste 
noget uidentificeret. Trods denne vurdering af de to filmoptagelser var konklusionen i Robertson-panelets 
afsluttende rapport ret klar: De fleste uforapporter har en naturlig forklaring, og de resterende rapporter 
kan alle forklares ved yderligere efterforskning, men det vil ikke være umagen værd. 
 
Robertson-panelet var ganske åbenlyst mest interesseret i sikkerhedsaspektet ved ufomyten, idet det 
fylder mest i konklusionen: Da “det massive antal af ubetydelige rapporter” har en tendens til at 
“overbebyrde kommunikationskanalerne med materiale, som er fuldstændig irrelevant i forhold til de 
fjendtligsindede objekter, som kunne dukke op en dag, bør flyvevåbnet nedtone ufoemnet og påbegynde 
en ‘nedgørings’-kampagne, som skal mindske offentlighedens interesse for ‘flyvende tallerkener’ … Denne 
opdragelse kan udføres af massemedierne såsom tv, spillefilm og folkelige artikler …”, og videnskabsfolk, 
psykologer, amatørastronomer og kendisser ”bør bringes på banen for at vise, at selv de mest gådefulde 
observationer er mulige at forklare … grupper som fx Aerial Phenomenona Research Organization … bør 
overvåges på grund af deres potentielt store indflydelse på den kollektive opfattelse, såfremt der finder 
masseobservationer sted. Sådanne gruppers åbenbare uansvarlighed og udnyttelsen af dem til 
undergravende formål skal man være opmærksom på.” 
 
Uddannelses- eller opdragelsesprocessen skulle bl.a. bestå i dokumentarudsendelser og spillefilm om 
virkelige ufohændelser, som først blev præsenteret som mystiske og derefter forklaret. Man antog, at tv-
stationer, gymnasier, klubber for forretningsfolk m.m. hellere end gerne ville vise disse film. Panelet 
anbefalede, at de “nationale sikkerhedstjenester straks tog skridt til at fjerne den specielle status, som de 
Uidentificerede Flyvende Objekter havde fået”, og ”den aura af mystik som de desværre lægger beslag på”. 
 
Robertson-panelet nævnte i sine anbefalinger bl.a. Walt Disney Inc. som et af de firmaer, der kunne hjælpe 
med at afmystificere flyvende tallerkener. Ifølge den tidligere Disney-medarbejder Ward Kimball blev 
Disney midt i 1950’erne faktisk kontaktet af folk fra flyvevåbnet. De opfordrede Disney til at producere en 
dokumentarfilm om ufoer – ja, flyvevåbnet ville endda bidrage med en ægte ufofilmsekvens! Sidstnævnte 
løfte blev dog aldrig indfriet, og filmprojektet blev opgivet. Der var intet usædvanligt i dette mulige 
samarbejde mellem flyvevåbnet og Disney. Under Anden Verdenskrig havde Disneys Burbank-studier tjent 
det amerikanske militær i produktionen af film og animationer til propagandabrug og til undervisning af 
soldater.  

SMAGSPRØVE

Dette er et uddrag af bogen "Nærkontakt" 
© 2013 Kim Møller Hansen

Kan også købes som e-bog.



  
side 12 

 
  

Disneys lige-ved-og-næsten-ufofilm i samarbejde med flyvevåbnet er naturligvis guf for 
konspirationstilhængere, som mener, at Hollywood m.fl. samarbejder med flyvevåbnet, så offentligheden 
langsomt vænnes til sandheden om, at vi får besøg fra det ydre rum. Fx er det et vedholdende rygte i disse 
kredse, at Steven Spielberg i al hemmelighed af denne grund fik hjælp af det amerikanske militær ved 
produktionen af både Close Encounters of the Third Kind og ET: The Extra Terrestrial – ligesom Orson Welles 
skulle have været militærets hemmelige agent, og at hans radiohørespil War of the Worlds i virkeligheden 
var et eksperiment med psykologisk krigsførelse for at teste, hvordan befolkningen ville reagere, hvis den 
mødte en ydre trussel. 
 

 
 
Illustration fra H. G. Wells' science fiction-roman "The War of the Worlds" (1898). Bogens handling dannede 
grundlag for et meget dramatisk radiohørespil instrueret af Orson Welles og udsendt den 30. oktober 1938. 
”The War of the Worlds” er også lavet som en musical og filmatiseret, senest i 2005 med Steven Spielberg 
som instruktør. 
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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 Project Blue Books 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. 
 
Allerede få timer efter hændelsen blev Zamora interviewet af FBI-
agenten J. Arthur Byrnes, Jr., som var i Socorro samme dag i et andet 
ærinde. Zamora og Byrnes udfærdigede sammen en detaljeret 
rapport, der blev underskrevet af Zamora den 25. april 1964 kl. 
01.00 om natten. Byrnes var en erfaren interviewer, og da 
rapporten blev skrevet, mens Zamora stadig havde 
begivenhederne frisk i erindringen, er dette allerførste 
vidneudsagn af stor interesse. 
 
 
 

Zamoras rapport 
Politibetjent Lonnie Zamora fortæller: 
 
”Da jeg den 24. april 1964 kl. ca. 17.45 i byens sydlige del forfulgte en ny, sort Chevrolet (muligvis 
tilhørende en 17-årig ung mand), der kørte for stærkt, hørte jeg en buldren og så en flamme på himlen i 
sydvest et godt stykke væk – muligvis 800-1.600 m. Jeg kom i tanke om et skur med dynamit, som ligger i 
den retning, og troede, at det var sprunget i luften. Jeg besluttede derfor at afbryde biljagten og køre ud til 
dynamitskuret. Flammen var blålig og ligesom lidt orange. Jeg kan ikke rigtigt bedømme flammens 
størrelse, men den var næsten ubevægelig. Den gik ned mod jorden, ligesom en nedadrettet vifte – en slags 
tragt – som var dobbelt så bred forneden som foroven og ca. fire gange højere end bredden foroven. 
Flammen havde en bredde på tre grader eller deromkring. Jeg bemærkede ikke noget objekt over flammen 
og så heller ikke, om den øverste del af flammen var flad. Solen stod i vest og gjorde ikke udsynet bedre. 
Flammens nederste del kunne ikke ses, fordi den var skjult bag en bakke. Der var ingen røg, men en del 
’bevægelse’ under flammen. Dette kan have været støv, for det blæste temmelig kraftigt. Vejret var i øvrigt 
solrigt med få spredte skyer på himlen. 
 
Den støj, jeg hørte, var en buldren – ikke et drøn som fra et jetfly – men et skifte fra en høj frekvens (tone) 
til lav, dyb frekvens. Lyden kunne høres i 10 sekunder, og i samme tidsrum var flammen synlig. Begge 
sidevinduer i patruljevognen (Pontiac, årgang 64) var for øvrigt rullet ned. Der var tilsyneladende ingen 
andre trafikanter bortset fra fartbilisten foran mig. Han kan have hørt den langtrukne buldren, men 
muligvis ikke set flammen, fordi han var for tæt på bakken foran. 
 
Jeg drejede væk fra hovedvejen, og i tredje forsøg lykkedes det mig at køre op på toppen af en stejl bakke, 
der ligger i et uvejsomt terræn. Jeg fortsatte vestpå ned ad grusvejen i omkring 10-15 sekunder, mens jeg 
ledte efter dynamitskuret, som jeg ikke nøjagtig kunne huske hvor lå. Pludselig opdagede jeg mod syd et 
skinnende objekt omkring 135-185 m fra mig [Afstanden blev senere beregnet til at være ca. 250 m]. 
Objektet befandt sig ikke på vejen og lignede ved første øjekast en bil med bunden i vejret. Jeg troede, at 
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