
Til dig som vil arbejde med emnet ufoer 

Hver dag oplever ganske almindelige mennesker noget usædvanligt på himlen. 

Nogle mener, at de har set fremmede rumskibe og kalder dem for ufoer. Andre 

påstår, at de har mødt rumvæsner. Hvad er det egentlig, vi ser, og hvad ved vi i 

dag om ufoer? 

UFO 

UFO en forkortelse for ”uidentificeret flyvende objekt”. Ordet UFO fortæller blot, at man endnu ikke ved, 
hvad der er set. Mange mennesker sætter lighedstegn mellem UFO og rumskib, men det er forkert. 
 

Kom godt i gang 

Inden du begynder at søge på nettet efter informationer om ufoer, 
anbefaler vi dig at læse bogen Besøg fra rummet. Den er udgivet af 
Gyldendal i 2011 og skrevet specielt til brug i skolen. 
 
Besøg fra rummet giver dig den grundlæggende viden om emnet og 
kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad du vil undersøge nærmere. 
 
Du kan låne bogen på skolebiblioteket eller børnebiblioteket. Du 
finder bogen under decimalklassenummer 13.9. 
 
Vi kan også anbefale dig at læse disse to bøger: 

 Michael Linden-Vørnle: Universet, Gyldendal 2006; DC 52.75 

 Palle Vibe: Mysteriet om Liv på andre planeter, Gyldendal 
1994; DC 52.75 

 
 

Spørgsmål 

Hvis du har spørgsmål, som du ikke kan finde svar på i bøgerne, kan du besøge SUFOI’s hjemmeside. Det er 
Danmarks største site om ufoer og findes på adressen www.ufo.dk. 
 
SUFOI har siden 1957 indsamlet og undersøgt mere end 15.000 rapporter om folks ufooplevelser. Ingen af 
disse mange rapporter kan bevise, at Jorden får besøg fra rummet. SUFOI mener, at ufooplevelser har 
naturlige forklaringer og ikke handler om rumvæsner eller lign. 
 
På ufo.dk vil vi anbefale dig at læse følgende: 

 UFO-Nyt nr. 4, 2007. Dette særnummer af bladet UFO-Nyt giver dig en grundig viden om, hvad man 
ved efter at have undersøgt ufomyten i 50 år. 

 Når du ser et stjerneskud. Denne guide er en hjælp til dig, hvis du ser noget uforklarligt på himlen, 
eller hvis du blot vil vide, hvordan naturlige fænomener på himlen kan se ud. 

 
Du er velkommen til at kontakte Skandinavisk UFO Information, som arbejder med ufomyten. Men inden 
du skriver til info@sufoi.dk, vil vi bede dig om at være godt forberedt. Læs som minimum bogen 
Besøg fra rummet og søg grundigt på www.ufo.dk. Her vil du sikkert finde svar på mange spørgsmål. 

http://www.ufo.dk/
http://www.sufoi.dk/e-boger/tidsskrifter/UFO-Nyt%204%202007.pdf
http://www.sufoi.dk/e-boger/hefter/Naar%20du%20ser%20et%20stjerneskud.pdf
mailto:info@sufoi.dk
http://www.ufo.dk/


Brug din sunde fornuft 
Der er forklaringer på de fleste ufo-oplevelser. Nogle gange findes forklaringen, fordi sagen er blevet 
undersøgt af folk, der har viden om, hvad man kan opleve på himlen. Andre gange er det held eller 
tilfældigheder, som fører til løsningen af gåden. Og så vil der altid være enkelte oplevelser, der virker 
uforklarlige. 
 
Der vil altid være oplevelser og ske begivenheder, som man ikke kan forklare her og nu. Men det behøver 
der ikke at være noget overnaturligt ved. Og det har heller ikke nødvendigvis noget at gøre med besøg fra 
rummet. Måske dukker der engang nye oplysninger op, som giver os en naturlig forklaring. 
 
De oplevelser, som ser mystiske ud i dag, kan måske forklares i morgen og give os ny viden om os selv og 
verden omkring os. 
 

 
 
Er vi alene, eller vrimler det med liv derude? Der findes ingen beviser på, at Jorden får besøg fra rummet. 
Nogle mennesker siger, at ufoer er rumskibe udefra. De har et behov for denne tro, da den giver dem et håb 
om, at mennesket ikke er alene i universet. Hvert år finder astronomer nye planeter omkring stjerner langt 
borte. Men videnskaben søger stadig efter liv uden for Jorden. 
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