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Fotkullet lik av et ftemmed ve1en 
Amerikansk ektepar ønsker å ta med 
kontroversielt fotografi til UFO-konferanse Av Ercel Eaton 

FAI~FIELO - Når Charles Wilhelm drar til Kent State-universitetet 
fredag for å delta i en konferanse med medlemmer av "Foreningen for 
engasjerte UFDloger i Amerika~ vil han ha med seg hva han tror er 
et forkullet lik av et fremmed vesen. 
Personer som er interessert i uidentifiserte flyvende ob j ekter, og 
som er spredt over hele landet, har sluttet seg sammen i en mer nær 
organisasjon under tittelen "Coalition of Concerned UFOlogists of 
America". 

Ifølge Wilhelm som sammen med sin kone Geri har vært tilknyttet 
"the Ohio UFO Investigatoi~'League", har en av deres venner som er 
i det militære, gitt dem et fotografi for offentliggjøring. 

"Fordi vennen fremdeles er i det militære, ønsker han ik~e at navn
et hans skal bli kjent", sa Wilhelm. Herr og fru Wilhelm bor ved 
1139 Senate Drive. 

Wilhelm sier at vennen ikke har vist bildene til noen andre på 
grunn av sikkerhetsbestemmelsene, og ha n har hatt dem liggende 
siden 1948. 

"Han har nå gi tt oss tillatelse til å offentliggjøre dem fordi han 
tror på det v i foretar oss •••• at vi virkelig prøver å bevise at 
det dreier seg om fremmede vesener", sa Wilhelm. 

Han sier at beedigede erkæringer om et uidentifisert flyvende ob
jekt som ble oppsporet på radaren over den sydvestre del av De for
ente Stater den 7. juli 1948, er arkivert hos en av organisasjonens 
medlemmer. 

" Rapporten viser", fortalte Wilhelm, "at farkosten beveget seg med 
større ha s tighet enn hva hvilket som helst annet luftfartøy var i 
stand til på denne tiden, og at det vinglet hit og dit til det til 
sist styrtet i Mexico, ca. 30 miles syd for Laredo i Texas." 

Han sier at det materiale som er innhentet indikerer at militært 
personell som ankom til stedet for nedstyrtningen, også innbefatter 
en fotograf som ble fløyet dit fra White Sands, N.M., for å frem
skaffe bevis. 

~i lhelm fortalte at undersøkelsen av negativene "har vist at de er 
blitt fremkalt for 30 år siden (pluss eller minus 3 år ) ", og at 
videre, "at negativene vil bli testet v~d hjelp av computer". 

Ko nferansen ved Kent-State-universitetet er et forsøk på å danne en 
sammenslutning av de mange UF O-organisasjoner og private forskere 
rundt om i landet. 

Wilhelm sier at minst SD UFD1oger i toppklasse fra organisasjoner 
som representerer mer enn 15 ODD medle mmer, vil komme sammen til en 
2 dagers konferanse i den hens ik t å identifisere problemer som hind
rer en meningsfylt UFO-etterforskning, og for å planlegge en s tra
tegi som vil bidra til å fjerne disse prob leme ne . 

"Delegatene til de tte internasjonale mø te er, alle som e n , bekym
ret over den totale mangel på fremgang i de siste 33 år når det 
gjelder å identifisere disse mystiske ubudne gjestene som viser seg 
på himmelen", sier Wilhelm. 
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Foto tatt i 1948. Ektepar tror bildet viser det forkullede liket av 
et vesen i vraket av sitt romskip etter et styrt i Mexico, 30 miles 
sør for Laredo i Texas. ------------------
Etter hva direktør for ~public relations~, Geri Williams, opplyser 
er tusener av tidligere klassifiserte regjeringsdokumenter frigitt 
gjennom ~the Freedom Information Act~, og vil bli utstilt på kon-
feransen. ~ 
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Ledelsen i koalisjonen består av Wilhelm, Willard Mcintyre fra "the 
Mutual Anomaly qesearch Center and Evaluation Network" i nærheten 
av Washington D.c., samt Dennis Pilichis fra "the UFO information 
Network" i Rome, Ohio. 

Det blir anmodet om at alt nytt vedrørende'uidentifiserte objekter 
blir sendt til Geri Wilhelms hjem. 

"Vi håper å få samlet alle medlemmene fra hele dette landet og fra 
andre land, og vl ønsker å oppnå den nødvendige troverdishet, slik 
at vitenskapen finner å ville støtte oss", sier Wilhelm. 

"Det hele er slikt et mysterium •••• og jeg er fascinert av det. Jeg 
ønsker all den hjelp vi kan få til å finne ut mer om dette", uttal
er Wilhelm til slutt. 

Fra UFO NEWS, september 1980. 
Trykt i "the Journal News" 
Hamilton, Fairfield, Ohio 
21 • 8.-80 
Oversatt av A.L. 

Carl Jungs rådvillhet 
Av J. Allen Hynek 

Etter mange års forløp besluttet jeg å lese Jungs bok "Flying Sau
cers ••• a Modern Myth of Things seen in the Sky" på nytt. Jeg ble 
godt belønnet. Jeg oppdaget meget mellom linjene ( og også på lin
jene), som jeg på en eller annen måte hadde oversett fer. 

En ting står klart for meg: Jung hadde i 1954 en klar forståelse 
for UFO-fenomenets innviklede vesen, som mange UFO-forskere og 
undersøkers ikke har ennå, 25 år senere. 

I 1954 anmodet en avis om å få et intervju med Jung om dette emne. 
Han avslo med følgende svar: "jeg må si at til tross for den inter
esse jeg har vist angående dette emne siden 1946 stadig ikke har 
vært i stand til å oppnå et tilstrekkelig empirisk grunnlag til å 
trekke noen konklusjoner. 

Jeg har i årenes løp fått en omfangsrik samling av observasjoner, 
inklusiv beretninger fra to øyenvitner som jeg kjenner personlig • 
• • og jeg har lest alle tilgjengelige bøker, men jeg synes det er 
umulig å avgjøre - selv tilnærmelseslik - hva disse observasjoner 
er. På nåværende tidspunkt er kun en ting helt sikkert; det er ikke 
bare et rykte; det blir sett noe. (Jungs fremhevelse) ••• Selv om 
jeg gjennom 8 år har samlet alt som jeg kom i nærheten av, må jeg 
innrømme at jeg i dag ikke er nådd lenger enn da jeg begynte. Jeg 
vet stadig ikke hva vi står ovenfor med disse flyvende tallerkener! 
Rapportene er så merkverdige at man, forutsatt fenomenets realitet, 
føler seg fristet til å sammenligne dem med parasykologiske hen
delser ••• Vi må vente og se hva fremtiden bringer. 

Såkalte vitenskapelige forklaringer som Menzels refleksjonsteori, 
er kun mulige hvis man bekvemt overser alle de rapporter som ikke 
passer inn i teorien. Det er alt hva jeg har å si om emnet ••• et 
intervju ville derfor ikke være umaken verd(!)" 

Jung døde noen år senere (1961 -UFO-NYT bem.), stadig meget råd
vill angående UFOer. Han hadde inderlikt ønsket å kunne forklare 
UFOe~e alene på et psykologisk grunnlag - som vår tids ~yte, et 

4 



Internt UFO Forum nr. 6 1980 

produkt av vårt "kollektivt ubevisste", syner som følge av menneske
hetens ubevisste frykt for verdens usikre virkelighet: men han kunne 
ikke se bort fra UFOenes fysiske aspekter. Jeg er sikker på at han 
ville være enig i Aim~ Michels karakteristikk av UFOene. Som en 
"absurditetens fest". Han var helt bestemt en av de første som er
kjente UFO-fenomenets dobbelte natur, den merkelige sammensetning 
av de tilsynelatende absurde parapsykologiske aspekter og de rent 
fysiske aspekter, som man observerer dem især i tilfellene med 
fysiske spor. Han skrev: 
"UFOenes tilsynelatende fysiske natur skaper ••• uløselige problem
er for selv de baste hjerner (det burde være en beroligende tanke 
for mange av oss!) ••• I betraktning av UFO-fenomenets avgjørende 
besynderlighet kan vi ikke forvente at velkjente fornuftsmessige 
forklaringsprinsipper på noen måte vil være tilstrekkelige. Etter
som de ting som rapporteres angående UFOer ikke bare lyder utrolog, 
men synes å trosse alle våre grunnleggende antagelser om den fys
iske verden er det meget naturlig at ens første reaksjon er negativ 
- den fullstendige avvisning." 

En enkel, rasjonell forklaring på UFOene er at de er ikke-jordiske 
besøkende. Problemet er at det er for enkelt og ikke forklarer "UFO
fenomenets avgjørende besynderlighet", især UFOenes hurtige opp
dukkelse og forsvinnelse og deres besetnings adferd ••• hvor det av 
og til rapporteres at de går gjennom dører uten å åpne dem. 

Syner og hallusinasjoner ville bestemt forklare disse tilfellene, 
men for ~ sitere Jung igjen: 

"det er imidlertid dessverre mange årsaker til at UFOene ikke kan 
avlives på denne enkle måte ••• UFOer er ikke bare blitt sett 
visuelt, men også på radar dg har etterlatt seg spor på fotografisk 
fi1m." 

Ja, Jung var rådvill. Et syn, en hallusinasjon, en projeksjo n fra 
det ubevisste, som kan knekke greiner, stanse biler og påvirke dyr? 

Jung ville finne liten trøst i de fremskritt som er gjort siden han 
skrev disse sitater. I de mellomliggende år er vi kun blitt sikre 
på en ting som han allerede var sikker på da han skrev: "det ses 
noe, men vi vet ikke hva." 

Dr. Garden Melton har kort sammenfattet vår UFO-vitens stilling: 
"Arbeidet fo.r å skape et pålitelig grunnlag, på hvilket vi kan for
stå den fulle sammensatte natur og omfanget av et fenomen, som nå 
stuet sammen under ett kalles uidentifiserte flyvende objekter, er 
ikke blitt utført. Vi må tilbake til utgangspunktet med et mer åpent 
sinn og mer fo r domsfri, enn da vi startet for mer enn 30 år siden." 

I nternational UF O Reporter 
Ki lde: UFO- NYT nr. 5 1960 
Til norsk ved redaktøren. 

des. 1979/K . M.H. 

de to bakene fra UFO- FORLAGET: 

Politibil knust av UFO 
UF0- 80 
Postgirokonto 5 89 38 47 

kr. 37,

kr. 45,-

UFO-FORLAGET, Gunnar Bertelsen, Davanger, 5310 Hauglandshella 
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ddrP UFo-OBSERVASJOnER «Qt» 
over Sørlandet 1972-80 -

1-------------------------------------------------------------
loenne oversikten fortsetter fra forrige nummer! 
l 
l 
11977 
l 

nov: 
des: 

UFO to ganger 
Ildkuler sett 
Merkelige sår 
else med UFO. 

etter hverandre over Nesgrenda. 
over Birkenes. l 

11978 januar: på sauer i Birkenes settes i forbind-

feb: 

mai: 

juni: 

nov: 
des: 

1979 januar: 

mars: 
april: 

august: 
okt: 
des: 

1980 januar: 

April: 

Klart lysende gjenstand observert over Randesund ved 
Kristiansand. 
Fantastiske "lyskuler" og UFOer over Øyestad. Mange 
vitner til fenomeoet. 
Filmen "Nærkontakt av tredje grad" vises på Sørlandet. 
Objekt sett over Tromøy. 
UFO-fenomen over både Kristiansand og Arendal. 
UFO 15 meter ov~r avisbud i Kristiansand. Et kraftig 
lys ble rettet mot gutten fra gjenstanden. 

I august dette år ble det også observert merkelige lys 
over Solborgvannet i Øyestad, og også over Flekkerøy. 
Rart lys sett ved Holskogkilen ved Kristiansand. 
Merkelig gjenstand over Kristiansand. 
Lysende kuler sett om ettermiddagen over Slettheia ved 
Kristiansand. (Samtidig er det også UFOer over både 
Haifa og Jerusalem). · 
Mystiske "ting" over Oksøy. Observeres fra Slettheia 
ved Kristiansand. 
Fransk UFO-rapport: "Noen holder øye med oss". 
"Ildkule sett over Kristiansand, Grimstad og Arendal. 
Flyvende gjenstand over Grimstad. 
18-åringer observerer UFO over Vennesla. 
"Lysende ting" over Kjempeveien i Kristiansand. 
En underlig lyskule sett fra Hombursund Fyr. Kulen kom 
østfra og passerte syd for fyret, stanset opp og gikk 
sA østover igjen. Den stoppet på nytt og forsvant 
hurtig innover land. Ca. 150 meter over havflaten, 
stor som en fullmåne, kl. 00.30, om natten. (Er det 
den samme som nå har laget avtrykk på båtnaustet til 
Fred H. Meyer?) 
Omtrent i dette tidsrom blir et liknende objekt sett 
fra His ved Arendal. Det gikk vestover mot Grimstad og 
Homborsund. 
Også over Iveland observeres en lysende gjenstand i 
tilknytning til forannevnte. 
' 1/2 år gammel jente reddes av "engel" 
mast ved Kristiansand. 

i en høyspent-l 
l 
l 

Listen er ikke fullstendig. Allikevel må en jo si at jammen hender l 
det mye unde rlig. Det kan vel også her nevnes at Grimstadområdet sål 
tidlig som i 1935 hadde en ypperlig UFO-observasjon. Omtrent 30 l 
mennesker sto på brygga i Grimstad den gang og observerte en mask- l 
inliknende farkost ute over fjorden. Den stanset og ut steg l 
~~;~~:i:~ ~g~~~~ ~~~ri~~!~~~~~de klesdrakt. Skikkelsen gikk inn i l 
Siden den gang er det kommet nærmere 300 000 rapporter om UFO-opp- 1 
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l 
llevelser. 
10et er pAfallende at UFO-saken utvikler seg i takt med de økende 
l verdensproblemer i politikk og økologi. 
1 I vAr del. av verden forsøker NUFOC A registrere og informere. 
l A.l f Thommassen. 
l 

~-----------------------------------------------------------1 
I Internt UFO Forum nr. 5 1980 pA side 6 er lagt fram artikkelen 
"Ny forskning om alternativ energi" . I artikkelens tredje avsnitt 
finner vi pAstAtt at en fransk vitenskapsmann, dr. Marcel Pag~s, 
har oppfunnet en metode av en mottyngdekraftens drivkraft hvor egsA 
kraften av elektrostatiske kraftfelt hos elektroner er nyttet, men 
artikkelen har ikke pA noe vis antydet eller pekt pA hvordan dette 
er anvendt, hverken teoretisk eller tekni~k tenkt løst. Hvordan kan 
seriøse vitenskapsfolk fremsette sine ideer pA et sA hypotetisk 
grunn~ag uten at utsagnet følges opp av en mer konkret antydning. 
Jeg Vll derfor foreslA at bladet følger opp saken i ny artikkel med 
noe bevis for at pAstanden i det minste er verifisert (sant ) . 

Artikkelen ei ellers et glimrende eks~mpel pA at vi for lenge siden 
burde ha forsket i emnet og tatt i bruk nye kraftkilder. 

Leser pA Sørlandet. 

monomagnetisme 
Internt UFO Forum nr. 5 1980, side 6, fjerde avsnitt, lanserer at 
spesielt i USA er vitenskapsmenn gAtt i gang med forskning av om 
mulighet for utnyttelse av monomagnetisme, hvor man mener A kunne 
utvikle uendelig energi-tilgang. 
Foreløpig har emnets teoretiske side interessert meg siden 1977. 
Under arbeide har det smAtt om sen fremkommet tolv punkter som be
krefter sannsynligheten av at det innen naturen er en virksom elek
tronenes akkumuleringslov. 

I nevnte arfikkel fikk vi vite at det er lykkedes A avskjerme en 
pol slik at magneten bare har en pol - monopol. SpørsmAlet om det 
var praktisk mulig A avskjerme den ene pol ble her bekreftet. Tid
ligere er vi kjent med at magnetdeling (innen et sterkere felt -
jordens nordre felts pol) er praktisk gjennomført og godt kjent, og 
følgende av delingen er en ny pol pA hvert av de avdelte magnetdeler. 
Her skjer en øyeblikkelig akkumulering. PA det praktiske grunnlag 
var det Apenbart teoretisk til stede en mulighet for A kunne av
skjerme den ene av magnetens to poler. 

Men en annen side ved en slik avskjerming er ogsA Apenbart rnA være 
at den avskjermede magnetdel innehar et potensial som er likt med 
den uavskjerme de poldels potensial. Ved drift av den uavskjermede 
poldel - monopol - s kal det sA lenge avskjermingen varer, i kke vær e 
mulig A øke potensialen i monopolen utover den innelukkede poldels 
potensial. videre e ksperimenter vil bekrefte akkumule ringslovens 
rolfe og det er overveiende sannsynlig at loven da blir verifisert . 

Utsagnet om at energiens bevarelse (likevekt) ikke lenger er gyldig 
i nevnte tilfelle bygger pA mistolkning av bevaringsloven. 
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På bakgrunn av akkumuleringsloven tolket ut fra hvordan bevarelsen 
virker mellom to poler ( se avsn i ttet over). Viser her e n oppretthol
delse av potensial likhet mellom polene og som er en direkte følge 
av bevaring av energien , så er bevaringsloven også her fullt ut 
v irksom, og er fortsatt den gyld i ge lov. Fortsatte eksperimenter på 
området vil utvilsomt bekrefte teoriens riktighet om at akkumuler• 
ingsloven inntrer som en energiens bevaringslov og som opprettholder 
i naturen og materialet er status quo. 

Neste problem og lesning er da å finne hvordan avskjermningen må 
avleses av en avleding - utledning - av akkumuleringslovens virk
ning - slik at potensialen mellom pol og monopol kan ekes og mins
kes ette: ønske, får vi det til er vi fremme ved en uendelig tilgang 
på energ1. 

Ser lending 

Utforsking av Venus ga svar på Maya-mysterium 
Washington (NTB-UPI) Så måtte man helt fram til romalderen og av
ansert utstyr til å utforske andre planeter med fer man kunne be
gynne å avdekke fortidens kulturhemmeligheter. 

Et radar-system som den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA har 
utarbeidet for å kartlegge Venus, registrerte under en test et nett
verk av gamle vannkanaler i Guatemalas utilgjengelige jungel. De er 
trolig gravd av Maya-folket, som hadde sin storhetstid mellom 250 
og 900 år etter Kristus. Kanalene er minst 1000 år gamle. 

Det har vært et mysterium for forskerne hvordan Maya-folket var i 
stand til å skape noen eksistensmuligheter for sine to-tre million
er stammemedlemmer. De bodde i et land som består enten av tørre 
fjellområder eller av sumpaktig jungel. Det viser seg at de gravde 
et kanalnett på tusenvis av kilometer for å lede noe av vannet fra 
jungelen til små flekker jord som ble dyrkbar på grunn av den til
førte fuktigheten. Kanalene som er 45 cm dype og en til tre meter 
brede, er lager med steinhakker og muligg jorde dyrkingen av mais og 
kakao. 

Etter at kanalsystemet var oppdaget på radar-bildene, ble jungelom
rådet på ettervinteren i år gjennomsøkt med bil, fly og kano, og 
oppdagelsene ble bekreftet. 

Systemet ligger godt skjult i tett jungel som vanligvis er dekket 
av store skyformasjoner og vanndamp. Den radaren som "så" gjennom 
skylaget, er konstruert spesielt for å trenge gjennom damplaget som 
omgir Venus. · 

(Demokraten 7 / 6 1980) 

Kommentar: Jaja, en skal få here mye rart før ørene detter av er 
det jo noe som heter. At det ikke helt ukjente Maya-folket skal ha 
vært i stand til å lage tusenvis av kilometer med "kanaler" i Guate
malasjungel, lyder kanskje en smule drøyt for de fleste! Men misfor
stå nå ikke. Det er ingen som har s agt at det har vært nødvendig 
med utemomjordisk liv for å klare dette. Faktum er im i dlertid at 
det (også) innen Maya-kulturen f i nnes beretninger som har svært mye 
til felles med våre dagers UFO-observas j oner, og det er således 
IKKE urimelig å anta at "noen kan ha inspirert Maya-indianerne, på 
en eller annen måte. 

Rol f Li ndgren 
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~-------------------------------------------------------------

UFO-VESENER 
HUMANOIDER 
l MILITÆR FORVARING 
Globalseksjonen har vært i personlig kontakt med en av de kjente 
UFO-forskerne i verden, nemlig 'Leonard H. Stringfield. Jeg står 
også i kontakt med ham pr. brev. Det som interesserer ham og også 
meg personlig for tiden er det store gjennombruddet ~an har fått 
angående etterforskningen av førstehåndsrapporter angående hava
rerte UFOer og funn av humanoider, i samband hermed. 

Rapportnytt har en serie gående "Gjenfunn av tredje grad" som er en 
oversettelse av foredraget som Leonard H. Stringfield holdt ved 
MUFON's årlige kongress, den 29. juli 1978 i Dayton, Ohio. De res
ultatene som han la fram der var et gjennombrudd med hensyn til 
troverdigheten av UFO-havari-historier. Serien i Rapportnytt er 
meget fasinerende og bygger på en utvide l se av Stringfields fore
drag, og alle interesserte bør følge med der. 

Men det var egentlig etter dette foredraget ble holdt at det be
gynte å skje saker og ting. Stringfield skrev den 29. oktober 1979 
en statusrapport II angående disse sakene som han har kalt "The 
UFO Crash/Retrieval Syndrome". Her fremlegger han virkelig sensa
sjonelle førstehåndsrapporter fra meget troverdige vitner angående 
havari/gjenfunn av UFOer. . 

Her prsenterer han bl.a. 10 førstehåndsrapporter og 14 annenhånds
rapporter og oppfølging av de 22 rapportene nevnt i "Gjenfunn av 
tredje grad". Globalseksjonen har fått skriftlig tillatelse fra 
Stringfield om at vi kan anvende oss av hans materiale oversatt 
til norsk. De siste nyheter og oppdateringen av dette virkelig 
interessante stoffet vil bli brakt i NUFOC s organer i 1981, så følg 
med fremover i dette temaet. Du kommer til å bli positivt overrasket. 
1981 kommer kanskje til å bli UFO-logiens gjennombruddsår! tt ter 
det materiale jeg har fått sett av Stringfield er jeg for min egen 
del ikke i tvil at "der er ingen røk uten ildP. Hvis bare en av 
disse 49 havari-historiene som en nå k j enner til skulle være sann 
ville det innebære ikke mindre enn den største sensasjon i vår his
torie! 

Internt U>O Forum/Rapportnytt vil bringe stoff om dette i hvert 
eneste nummer i 1981, men vi skal her kort omtale en del av høyde
punktene: 

Bare noen sekunder etter at Len Stringfield hadde avsluttet fore
draget sitt "Gjenfunn av tredje grad" i Dayton, Ohio, den 29. jul i 
1978 ble han grepet på talerstolen av folk fra CI A og FBI. Han 

-------------------------------------------------------------
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gjort for å beskytte hans liv. Han ble tvunget til å bytte hotell
rom. Dette medførte bl.a. at flere av hans kontakter angående 
gjenfunn/havari-sakene ikke kunne treffes som avtalt. Den dag i 
dag er ikke Stringfield egentlig klar over hva som egentlig skjedde 
i Dayton. Vi kan her nevne kort noen av sakene Stringfield omtaler 
i Statusrapport Il "The UFO Crash/Retrieval Syndrome". 

1. Den hemmelige organisasjonen "Blue Berets" som trer i kraft ved 

~~o~~~~a~~:!~~t~~:u~~·w~r~~~::~a~~e~!~~r~~~ninf~~~~i~er som også så 

2. Sersjant fert med bind for øynene til ukjent sted på Wright
Patterson AFB, Ohio i 1973. Sto vakt over tre små døde humanoider. 
Kroppene deres lA utstrakt på et bord, og de var omtrent 90 cm lange 
og hodene på humanoidene var abnormt store, og de så ut til å ha et 
kort dunet hår på toppen. Huden var kremfarget eller misfarget hvit. 

3. Sikkerhetsoffiser forteller at han så tre snA humanoider pakket 
i kasser på Wright-Patterson AFB, Ohio i 1953. Hodene på dem var 
hårløse og smale, og målt med menneskelig målestokk var hodene 
uforholdsmessig store i forhold til resten av kroppen. Øynene vir
ket store og åpne, munnen var liten, og nesen ubetydelig. De bar 
tettsittende mørke drakter .• UFO-.ves.e.nl! ble funnet etter et havari 
av en fremmed farkost i Ar1zo.na 1 19!Jj. 

4. Høytstående etteretningskilde avslør-er at en fremmed farkost. 
styrtet i New Mexico i 1962, og to døde humanoider ble funnet 
ombord. Mange vitenskapsmenn involvert. 

5. Høytstående generalmajor i Air Force avslører et UFO havarerte i 
1957, etter å ha blitt fulgt på radar, og fire humanoider ble funnet 
sterkt forbrent ombord. 

6. Sersjant ble vist hemmelig dokument av en generalmajor, som av
slørte en trefning på Nellis AFB, Nevada i 1968 mellom militære 
mannskaper og en humanoid i en UFO. 

7 . Major i Air Force . hevder at han så en dypfryst humanoid i en 
kjellerbygning pA Wright-Patterson AFB i 1952, og at han også har 
sett en film som viste en havarert UFO i et ørkenområde. 

a. Tidligere CIA-medlem kommer med mange sensasjonelle avsløringer 
og informasjoner angående flere tidligere omtalte gjenfunn-saker. 

9. Vitne hevder å ha stått vakt ved landet UFO ved Ft. Riley, Kan
sas, den 10. desember 1964, under ledelse av generalmajor i Air 
Force. 

10. Radarspesialist hevder å ha sett film om UFO med død besetning 
ved Ft. Monmouth, New Jersey i 1953. Filmen viste at UFOen hadde 
styrtet i New Mexico i 1952. 

11. Et annet vitne som var stasjonert ved Ft. Riley bekrefter en 
episode som inntraff den 10. desember 1964 (se 9). 

12. Oberst i Air Force stadfester at han også har sett en film om 
en havarert UFO med død besetning i 1956. 

Dette er bare "overskriftene" på 12 av de hittil kjente 49 sakene 
som vi vil bringe meget utførlig i NUFOCs organer i 1981. 

Stringfield skriver til undertegnede den 4. september 1980: 

"Jeg har nå 18 førstehåndsrapporter fra vitner som hevder at de ha r 
sett de døde humanoidene og/eller farkostene. Jeg håper at jeg kan 
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publisere en tredje statusrapport i 1981 om dette meget følsomme 
emnet. Jeg er virkelig blitt oppmuntret og fremskyndet til å gjøre 
dette av troverdi~e UFO-etterforskere og personer innen det profe
sjonelle samfunn (medisinere, teknikere, etc.)." 
Globalseksjonen kjenner også til at Stringfield nettopp (1.11.80) 
har fått overlatt sensasjonelle fotos av humanoider som han håper å 
kunne offentliggjøre med et aller første. Globalseksjonen er lovet 
kopier umiddelbart~! så fall. Som avslutning skal vi bringe en er
klæring fra en lege~som hevder å ha foretatt en obduksjon av en 
humanoid. 

Medisinsk ekspert som har vært med på obduksjon av human9ider av
slører sensasjonelle data . for Stringfield. Data som stemmer overens 
med alle andre humanoid-data. 

Rapportstatus: Førstehåndsrapport/ er til Leonard H. Stringfield. 
Omtalt i Sak nr. A-7 i "UFO gjenfunn/havari syndromet". 

Erklæring/avsløring: 

STØRRELSE Eksemplaret som ble ·undersøkt var 130,7 cm lang (4 
fot 3 3/8 inch.). Jeg husker ikke vekten eksakt. Det er så lenge 
siden og mine notater inneholder ikke vekten. Jeg husker lengden 
meget godt fordi vi hadde en diskusjon om den, og alle brukte måle
båndet for å se den korrekte høyden. 

HODE Hodet hadde et pæreformet · utseende, og det var overdim-
ensjonert i forhold til de menneskelige standardmAl. Øynene hadde 
et asiatisk eller mongolsk preg. Enden av øynene som var lengst 
borte fra nesegropen skrånet oppover i en 10 graders vinkel. Øyn
ene lå i en fordypning i hodet. Der var ikke noen synlige øyelokk, 
det som var der så ut som en fold. Nasen besto av en liten fold
lignende forhøyelse like ovenfor neseåpningene. Munnen så ut som en 
skrukket, ujevn fold. Der var ikke noen form for menneskelignende 
lepper - bare en spalte som åpnet seg inn til en oval grop omtrent 
fem centimeter dyp. En slags membrane langs baksiden av denne gropen 
skilte mellom den og noe som ville være fordøyelseskanalen. Tungen 
så ut til å være svunnet hen til noe som lignet en membran. Ingen 
tenner ble obseruert. Røntgenundersøkelsen avslørte kjeve og kjeve
bein så vel som benstrukturer i kraniet • . De ytre "øreflippene" 
eksisterte ikke. Den indre øre-gropen var lik vårt midtre og indre 
ørekanaler. Det var ingen hårsekker på hodet. Huden var av en grå
aktig farge og syntes bevegelig når man berørte den. 

Ovennevnte observasjoner er fra generelle anatomiske observasjoner. 
Jeg obduserte eller studerte ikke hode-partiet i større detaljer, 
da dette ikke var mitt spesialområde. 

ANMERKN ING Din tegning av hodet skal ha kinnbena flyttet, eller 
de bør ha en jevnere kontur. Øynene er ikke riktige ved neseregion
en. Bukten og folden fortsetter tvers over hele pannen. Halsen ser 
for lang ut, og skuldrene skråner ikke så utpreget. Kanskje er det 
det som frambringer denne virkningen. Armene er store i forhold til 
den menneskelige standard. Der var ingen tommelfinger. Jeg tror ikke 
dette er korrekt, men min hukommelse er uklar på dette punktet. 
Brystområdet inneholdt noe som så ut som brystvorter og kjertler 
som var i ferd med å forsvinne. Seksualorganene var også svunnet 
bort. Noen andre etterforskere har observert hunkjønns-eksemplarer. 
Jeg har ikke hatt leilighet til det. Leggene var korte og tynne. 
Føttene framvist ikke noen tær. Huden dekket foten på en slik måte 
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at det så ut s om om humanoiden ba r sokker . Men røntegenundersøkelsen 
viste normal benskruktur like under. 

~: Lege. En av legene som foretok en obduksjon i 50-årene. 

Hvor/når: Ovennevnte er en maskinsk reve t erk l æring fra legen , date r t 
den 2. juli 1979. Se kommentarer til rapport nr. 

Kommentarer: Angående kommentarene til denne · e rk lærirygen kan vi 
gjenta ordrett hva Stringfield skriver i Sak nr. A-1: 

"Erklæringen mottatt fra legen som jeg hadde anmodet om a kkurat 
til dette dokumentet ("UFC havari/gjenfunn syndromet" ) , må betrakt
es som et gjennombrudd. Ettersom jeg kjenner til legens spesialist
område og sykehuset hvor han fortsatt driver sin spesial-forskning, 
så tror jeg virkelig at obduksjonen som han hevner å ha foretatt 
virkelig har funnet sted. Oa j~g også kjenner til andre aktiviteter 
som blir drevet ved dette medisinske senter, pluss hans kommentarer 
til et spesielt studium, så må jeg med engang si at jeg ikke kan 
finne noe som tyder på, eller noen "løse ender", som indikerer at 
dette er noen svindel eller løgn. Dessuten er en del av informasjon
en som han har gitt, og som ikke er inkludert i ovennevnte erkæring, 
bekreftet av en annen kilde~ også en lege. For det om denne siste 
kilden representerer annenhåndsopplysninger, så inneholder opplys
ningene en viktig detalj angående en hud-karakteristikk. 

Verd å legge merke til er at mange spørsmål som ble stilt til min 
medisinske kilde har forblitt ubesvart. Det tok av en eller annen 
ukjent årsak, flere måneder å få hans svar på beskrivelsen av den 
fremmedes føtter. Da svaret kom via en av hans kolleoaer (forut for 
hans skrevne erklæring) sa han at det ikke var noen tydelige tær, 
men istedet "en fusjon av små ben som tydet på en degenerasjon". 
Senere da jeg pekte på at disse tydelige tær hadde blitt nevnt i en 
rapport fra en annen kilde, sjekket han med en kollega og k unne be
krefte at det var så. "Der er mer enn en type", sa han. Av betydning 
er det også at enda en annen av mine kilder, majoren i flyvåpenet, 
(se rapport nr. ) fortalte meg at en av likene han hadde sett hadde 
tær "som lignet en orangutangs". Med hensyn til disse fotdetaljene, 
da jeg spurte Robert Barry om han kunne få informasjon fra hans CIA
kilde, så var han ikke istand til å avsløre den detaljen. Senere da 
jeg fikk kunnskap om denne detaljen fra min medisinske kilde, så var 
Barry istand til å bekrefte den. 

Det å få tak i opplysninger angående hjernen, hvis det e ksisterer 
noen slik vi kjenner til den, har hittil vært uten resultat. Ingen 
ser ut til å vite noe. Min medisinske kilde vet det enten ikke, 
eller så er han uvillig til å k ommentere det. Andre Spesif ikke 
spørsmål angående de fremmedes indre organer, eller spesielle detal
jer om fordøyelses- og forplantningssystemet osv. blir omgått. Men 
et unntak var imidlertid et spørsmål som jeg stilte angående en 
innretning som angivelig ble båret av en av de funne fremmedvesner. 
Det var et slags hode-band. Opprinnelig hørte jeg det av e n NASA
kilde at det ble anvendt som "et slags oversettelsesapparat", slik 
at de var istand til å komminusere på ethvert språk med folk på 
j orden. De nne k ilden, kjent v ia en teknisk person ved Bell La bora 
tories, var ikke vil l ig til å la seg intervjue. Barry ' s CI A-k i lde 
refererte til det som en "slags mottaker" , og la til tvetydig a t 
det ble brukt i forbindelse med "proje ks jon av hjerne-bølgene" . Et 
e ksemplar av dette hode-bandet, sa han, ble i vareta tt ved 162-hava
riet, og hadde siden blitt analysert og "utviklet" av flåvåpenet i 

·------------------------------------------------------------~ 
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et forsøk på "A overtale dem til A lande" (UFOene). Til slutt i 
denne perplekse saken, spurte jeg min medisinske kilde om han visste 
om en slik innretning eksisterte. Jeg fikk vite at han var klar 
over det, men at han selv ikke hadde sett det, Han ga ikke noen 
detaljer. Gjennom UFO-forskningen er det kjent at man har kommet 
over flere tilfeller hvor humanoidene skal ha båret et slikt hode
bånd, båret på pamnen eller på brystet. 

Fotografier som viser likene av humanoidene har også blitt sett av 
min medisinske kilde, PA disse har humanoidene båret en metalliak
i-ett-drakt. Ted Phillips, en kjent UFO-forsker tilsluttet CUFOS og 
MUFDN, spesialist i etterforskning av fysiske spor i samband med 
landinger av UFOer, har også erklært at han har sett slike fotos. 

Gunnar Bertelsen 

-- --- - -------------------------- ------------- --------- ------------------ --- ------------ --- ----- · ------ -- --- ----- -- =- :. 

- -·--------------------

Det har nylig vært avholdt UFO-kongress i København, nærmere bestemt 
den 18. og 19. oktober i Lyngby Storsenter rett nord for København 
sentrum. Dette storsenteret var virkelig stort. Totusen kvadratmet
er med forskjellige aktiviteter fra kino til grønnsaker, og UFO
problematikk da. Det hele begynte lørdag morgen kl. 10.00. Fra NUFDC 
og Norge mette det tre representanter: Avd. leder Finn Kalvik fra 
Vest, avd. leder Odd-Gunnar Røed og kommende hjørnesten Gøran Gra
nath, begge Øst. Mens herr Kalvik som seg her og ber en UFO-forsker, 
kom glidende til Danmark pr. luft, fristet vi andre to både skjebnen 
og tilværelsen i en seksten år gammel Taunus varevogn. En ubeskrive
lig og fantastisk opplevelse, som må oppleves. Nok om det, klkken 
var som sagt 10.00, og matet ble åpnet av avtrappende formann Flem
ming Ahrenkiel som tok for seg: "SUFDI's arbejde i de sidste 2 Ar". 
I seg .selv som han sa, en farlig, men god tittel. 

Her kom det jo fram en del ting som var av interesse, og som vi kan
skje selv også kan fare i marken. F.eks. dette: Alle danske politi
stasjoner har fått sirkulære, sendt gjennom politisentralen, om A 
melde fra til SUFOis adresser ved innrapportering av UFO-observaM 
sjoner. En annen ting vi kanskje kan dra lærdom av er at SUFOI har 
inngått en samarbeidsavtale med FUFOS og IGAP (to andre danske UFO
organisasjoner av betydelig størrelse ) om utveksl i ng av rapporter. 
Dette er egentlig ganske fantastisk når en tenker på hvor langt fra 
hverandre disse organisasjonene før har stått. Fordelen med dette 
er jo selvfølgelig A oppnå enda bedre dekning og oversikt over 
hendelser, og selvfølgelig A unngå dobbeltarbeid med å dekke de 
samme sakene. 

SUFOI er også i ferd med A utvikle nye rapportskjemaer for EDB
behandling. En ti~g i denne forbindelse som er verd å merke seg er 
at alle de tre gruppene i Danmark bruker SUFDis skjema. 

I utviklingen med å komme f ram til en tilfredsstillende UFO-detektor 
har det meldt seg en del problemer. For A f å til en så god detektor 
som mul i g, så kreves det en del spesialdeler, og for A få til det 
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skulle mesteparten av delene vært håndlaget, og da blir en eventuell 
masseproduksjon ganske dyr. 

Noe som også kan være til etter-
følgelse er en kontakt som er gjort 
til danske vitenskapsmenn. Det ble 
nevnt ganske kort her i programmet, 
men mer detaljert framført av SUFOis 
ansikt utad og repr. i den int. kom
ite Per Andersen. Mer om dette senere, 

Så fulgte litt om økonomi, og hva 
som kommer av nye hefter fra SUFDI. 
En ny UFO-orientering vil snart se 
dagens lys da den gamle vel må sies 
å ha utspilt sin rolle. Ikke det at 
den på noen måte er dårlig, men UFO
saken utvikler seg forhåpentli~. Av 
de andre heftene som var verdt å 
merke seg var et kalt "UFOer over 
New Zealand". Dette og de andre kan 
bestilles fra SUFOI og blir annon-
sert i UFO-NYT. 

UFO-NYT 353 

En artig sak som ble nevnt var en om englehår over Danmark. Dette 
klebrige mystiske stoffet som stadig faller ned fra himmelen, men 
som aldri (nesten) noen av en eller annen grunn får tatt og analy
sert. (Det har jo også en lei uvane at det går i oppløsning etter 
en tid, og det er jo ikke så kjekt.) Vel, her hadde vi pluselig et 
lys "levende" eksemplJ over Jylland høsten 1979. Prøver ble tatt, 
og entusiasmen var stor så len9e det varte. Så kom svarene, det 
hele dreide seg om spindelvev (omstreifende type), og latteren run
get over vårt naboland i s ør. En ikke ukjent situasjon for enkelte 
av oss. 

Så har også SUFOI omstrukturert sin oppbyggingsskruktur, De består 
nå på topplan av 3 formenn, derav 1 overformann. 
De har en gruppeinndeling på 3 grupper og de steller med: 
1 - Informasjon 2 - UFO-NYT 3 - Rapportmessig 
Og med dette håper man å få til større effektivitet (h vem gjør vel 
ikke det). 

Klokken beveget seg nå mot 10 .40, og etter en liten pause med titt
ing på div, utlagt materiell i alle former og farger, startet Peter 
Hill fra BUFORA og England sitt lysbilde-foredrag, ( som forøvrig 
besto av ett eneste bilde) kalt "Mot nye horisonter i UFO-forsk
ningen ". Dette innlegget ble nesten setn ing for setning oversatt 
til dansk ved Per Anderssn. Dm dette egentlig var nødvendig skal 
ikke jeg si for mye om, men danskene virket på meg som et avansert 
engelsktalende folk, Selv om vignetten for foredraget inneholdt 
ordet nye horisonter, så ble det like så meget en historikk, Det 
startet med et for meg ukjent bilde fra den 2. verdenskrig, Bildet 
viste to lysende UFOer med et jagerfly i forgrunnen, Fotoet har 
siden den gang vært undersøkt i Canada, Frankrike, Sovjet, Stor
bri tannia og Tyskland. Og resultatene var meget varierende, uten at 
Hil l berørte det særlig nærmere. Annet enn å fokusere li tt på 
"Preject ·Blue Book ' s" resultater av fors kjellige ting: P,g,a, 
underbe~nanning bl e "PBB" kun en innsamlingssentral som ikke var 
i stand til å foreta undersøkelser, Bedømmelsene ble i tillegg 
temmelig subjektive da medlemmene ikke satt i "PBB" for sin inter
esses skyld, men best~ av en gruppe mennesker som egentlig var u-
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interessert i UFO, me n ukommandert fra høyere hold. 

For å nå de nye horisontene må vi prøve å komme bort fra de hypo
tesene som har lett for å bli tatt i bruk for å forklare UFO-pro
b l emet. Kan vi få buk t med de, og kjøre på med reelle dat a er vi på 
rett vei. Samtidig som vi må ha bedre data for å få bedre analyser, 
(dagens data er ikke bra nok) trenger vi trenede vitner med utdann
else. Hill nevnte i denne forbindlese at skandinavisk utdannelse 
antagelig er den beste i verden i UF O-sammenheng, og siktet til den 
oppdragelse som begynner å bli velkjent i de største organisasjonene 
rundt om i Norden. Det er nemlig en gjengs oppfatning rundt om i 
verden at skandinaviske saker ikke er noe verdt. Dette er, iflg. 
Hill, noe BUFORA i England forsøker å omgjøre og håper å få med seg 
resten av verden på dette. 

En krass, men sann setning som vi må gjøre noe med er: "I UFO-sam
menheng har det ikke skjedd noe framskritt på 35 år, og det vil 
heller ikke skje noe de neste 35 år heller, hvis vi fortsetter på 
samme måte." 

UFO/IFO påvirker personer på for
skjellig, og mange måter. 
Personers kultur, oppfattelse og 
meninger påvirker oppfattelse. 

Etter f.eks. 24 timer blir saken 
undersøkt. Etterforskeren på
virker gjerne rapporten videre, 
resultatet blir deretter, og 
ikke noe for vitenskapen. 

UFO-forskning av en sak pr. i dag 

STIMULUS 

.l. 
l subjektiv 

tolkning. 

l 
UFO 

I 
UFO-?% 

~ ittil i våre forskningsanstrengelser kan vi faktisk sammenligne 
UF O-saken med sorte hull; Alt går inn, ingenting kommer ut. 

Videre må det settes i stand mønsteranalyser, og sammenligninger 
mellom UF O/IFO. Kanskje ty til hypoteser for om mulig forklare 
mønstre. DA vi nå er enige om at etterforskningen må forbedres for 
at data skal bli bedre, kommer vi ikke utenom et godt utbygd inter
nasjonalt samarbeid. De som i kke måtte være enige i dette har ikke 
noe å utre t te i framtidig UFO-forskn i ng. Utvidelse av internasjonalt 
UFO-samarbeide må etterstrebes for å oppnå ~ de neste 35 år. 
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Et tankekorn på tampen: Det er ikke UFDet som blir studert, men rap
porten~ 

Så avsluttet Peter Hill sitt innlegg med et vel møtt til den 2. 
internasjonale kongressen i London mai 1981. Der han håpet det ville 
komme 500 UFD-"forskere" fra 25 land.· 

Klokken har nå passert 11.45, og vi er nå igang med FORTIOSASTRO
NAUTER ved redaktør Klaus Aarsleff. Her blir det tatt for seg Eric 
von DBniken på godt og vondt. Fire dansker har nemLig fulgt i D!n
ikens fotspor, og avslørt både det ene og det andre av de såkalte 
himmelske overleveringer. Men som i så mange andre lignende prosess
er så er det ting som ikke lar seg forklare, så også her. Og det 
skal sies til danskenes fortjeneste; de unnlot ikke å understreke 
de tingene som fremdeles er totalt uforklarlig, som DBniken har 
fått fram i lyset. 

Så har det blitt tid for pause~ med innfyll av god dansk mat. 

Etter pausen trår vi til med endel lysbilder igjen. Det er fullmek
tig Ole Henningsen som har dette innlegget. Det hele spant over · 
temaet IFO/UFO, og bildene kjente vi igjen for det meste fra Dr. 
Hynek~ stillbildefilm. (som kan leies fra NUFOCs bibliotek ved hen
vendelse til pressetalsmann Hans Kr. Moe i Lillestrøm). 
I grunnen meget interessant innlegg, og meget nyttig for de som 
ikke måtte ha sett den før. 

Ettermiddagen skrider fram og stud. Scient. Per Andersen fra SUFOI 
forteller om deres kontakt med vitenskapen, og litt om de senere 
års UFO-rapporter, men det og resten av artikkelen kan du lese om i 
neste nummer av Internt UFO Forum. 

STILLBILDEFILM 
for opplæring av feltforskere ! 

Filmen som er laget av feltseksjon D, er ment A skulle være et 
hjelpemiddel i opplæringen av feltforskere. Den bygger i det vesent
ligste på VEILEDNING FOR FELTFORSKERE I, og kan sies A være en 
visualisering av denne. Ved hjelp av bildar og lydtekst viser film
en hvordan undersøkelser på stedet blir foretatt, trinn for trinn. 

Filmen består av 35 bilder, ferdig montert i rammer, og varigheten 
er 20 minutter. En førsteklasses kassett med kommentarer, etc. 
følger med. 

Prisen er holdt nede på et absolutt minimum: kr. 186,50 komplett 
og fritt tilsendt. 

Filmen er et meget godt hjelpemiddel i opplæring av feltforskere, 
med den er også verd å se for etablerte. For feltseksjonsledere 
burde den være obligatorisk - også fordi den gjer arbeidet mer int
eressant. 

Filmen bestil l es hos: Norsk UFO Center Midt-Norge 
Feltseksjon O 
Postboks 485 
7001 Trondheim 
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ORGANISASJONEN 
Hele tre nye feltseksjoner er opprettet siden sist: 

Avdeling NORD har fAtt sin f~rste feltseksjon 
Feltseksjon K, seksjonsleder Tore Skogly, Sandtorg, 9430 Gausvik. 

Første feltseksjon i Sogn og Fjordane 
Feltseksjon L, seksjonsleder Bjørn Eigil Johansen, postboks 118, 
5890 Lærdal, tlf. 056 - 66 353. 

Feltseksjon M, seksjonsleder Leif Normann Solhaug, Boks 19, B387 
Fredvang, tlf. 088 - 94 168. 

NORD har fått sin første fylkesleder, nemlig for Troms fylke: 
Bjørn Erlandsen, Arbogen, 9430 Gausvik. 

FRA SENTRALADM l N ISTRASJON EN 
Under "redaksjonelt" i nr. 1/80 skrev vi at dette nummeret av 
Internt UFO Forum ikke bare markerte inngangen til. et nytt Ar, men 
et nytt decennium. Vi slo videre fast at 1979 hadde vært et used
vanlig fremgangsrikt år for Norsk UFO Center på alle områder. 
Medlemstallet ble nesten fordoblet og en rekke nye stillingsfunk
sjoner ble oppr•ttet. 

Tiden går fort i vAre dager. Vi er nA kommet til slutten av 1980, 
og dermed til siste nummer av Internt UFO Forum for i Ar. Det kan 
derfor være grunn til å ta et raskt tilbakeblikk på den utvikling 
vi har kunnet registrere i 1980. 

Utviklingskurven har ikke flatet ut, I rekken av etablerte felt
seksjoner er vi nå kommet til og med M, hvilket vil si B (åtte) 
nye feltseksjoner siden nr. 1/80 av bladet kom ut. 

Videre kan nevnes fylkesleder for Sogn og Fjordane (Bjørn E. Joh
ansen), og for Troms {Bjørn E~landsen), samt avdelingsleder for 
Nord-Norge (Jan Sedeniussen). Sist, men ikke minst, nevner vi 
FORSKNINGSSEKSJONEN i Trondheim, under ledelse av sivilingeniør 
Erling P. Strand. Denne rakk vi å gi en kort presentasjon av i nr. 
5/80, på side 5. Siden da har seksjonen vist de mest lovende ut
viklingstendenser, og med sitt kvalifiserte personell, konsulenter 
(stadig flere), samt tilgang til moderne, avansert forskningsutstyr, 
kan den komme til å bety noe i retning av en revolusjon når det 
gjelder NUFOCs egne muligheter til å foreta omfattende, vitenskap
elige analyser av konkret materiale. 

Feltseksjon o, ved Leif Havik, har laget en egen stillbildefilm til 
bruk i opplæringen av feltforskere, og seksjonens Instrumentgruppe 
(ved Odd Havik) har konstruert en ny UFO-detektor og en ny galger
teller, som våre feltforskere og evnt. andre kan skaffe seg. 

Mer kunne nevnes, men la oss heller rette blikket fremover mot det 
~ye "driftsåret", som står for døren. Ved dette årsskiftet mener 
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vi omsider å være kommet så langt i oppbyggingen av organisasjons
apparatet, at vi for alvor kan begynne å legge større tyngde og 
bredde i arbeidet med den utadrettede informasjonsvirksomheten, 
dvs. bestrebelsene på å få høyst aktuelt og relevant materiale ut 
til publikum og instanser. Dette e~ jo noe som må skje i takt med 
organisasjonsutviklingen, da organisasjonsapparatet som kjent er 
det verktøy, som gjør det mulig for oss å arbeide med UFO-problemet 
mange sider. 

Spørsmålet om hvordan- og med hvilke ulike virkemidler vi skal gå 
ut til et publikum, som i så mange år har vært avskåret fra selv 
elementær viten om UFO problemet, er for omfattende til at vi kan 
komme inn på det her. Men den 29. og 30. november i Ar arrangerer 
vi et spesielt møte på Vinstra, hvor dette vil bli grundig disku
tert. 

Når det gjelder stoffet til Internt UFO Forum Går vi også inter
essante tider i møte. Etterforskningen av påstandene om havarerte 
"UFOer, og døde humanoider, hos det amerikanske flyvåpen ser ut 
til å ha gjort betydelige fremskritt i den senere tid, og lederen 
av Globalseksjonen, Gunnar Bertelsen, har under sine besøk i USA 
hatt direkte kontakt med hbvedpersonen i dette dramaet, Leonard 
Stringfield. (Se annet sted i bladet, samt ~apportnytt nr. 4 og 
5 -79, og 1,2,3 og 4 -BO.) Jo, vi går i sannhet spennende tider i 
møte. For å si det med Springfield: 
- Hvis en eneste av disse hendelsene er sann, eller hvis bare en 
eneste av mine kilder snakker sant, da "står menneskeheten foran 
et sjokk! Støtet ved den plutselige avsløring, eller påtvungen inn
rømmelse, gjennom en offisiell uttalelse om saken, vil antakelig 
gjennomryste menneskeres livsstil, deres filosifier, og selv deres 
okonomi. Videre må vår regjering og alle andre ansvarlige regjering
er, forklare hvorfor de har holdt saken hemmelig så lenoe. Vi må 
deretter med full rett spørre hva a~net de . har holdt skult i for
bindelse med UFO-fenomener av mer skremmende natur? 

En stor del av resultate~e som kan forventes oppnådd i 1981 vil 
i betydelig grad avhenge av medlemstallet, s6m jo skal sørge for 
en fornyelse og økning av "driftskapitalen". Vi vil derfor nå på 
fallrepet rette en inntrengende appell til hver enkelt av våre med~ 
lemmer om å fornye sitt medlemsskap så snart som mulig på nyåret. 
Benytt også STØTTEFDNDET (se nr. 5/BD, side 2), og glem ikke vårt 
nye spesialhefte "NO RSK NÆ~KONTAKT AV 3. G~AD?"! 

Når samtlige medlemmer henger med, og nye helt sikkert vil k omme 
til, er det ikke tvil om at vi virkelig kan få utrettet noe i året 
som står for døren. Og det er vi vel alle interesserte i? 

GODT NYTT A ~ - og vel møtt igjen i 1981! 
NUF OC SA 

På de to neste sidene vil du finne en oversikt over NUFDCs felt
seksjoner, fylkesledere og andre avsnitt innen organisasjonen. 

My e av dette står i Planheftet, men nå på slutten av året kan det 
være på sin plass med en samlet oversikt. 
Hovedhensikten med denne opplistingen er at de s om har Planheftet 
lett skal kunne ajourføre dette. Det kunne selvsagt også gjøres 
ut fra de notiser vi bringer her i bladet, men erfaringen er vel 
at ikke alle gjør slikt uten tilskyndelser. ~ 
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NUFOC'S FELTSEKSJONER PR. 01.11.80 

SEKSJON SEKSJONSLEDER 

A Arne Smevik 

B x Odd G. Røed 

C Egon Nielsen 

D x Leif Havik 

E Odd Jerpstad 

F Karsten Sandberg 

G Eddy Hansen 

H x Arne Press Thommassen 

I Wilh.T.Børs lind 

J x Tor Erik Holtmoen 

K Tore Skogly 

l Bjørn E~ Johansen 

M Leif Normann Solhaug 

ADRESSE 

Boks 16 
1 501 Moss 
Boks 14 
3133 Duken 
Dag Hammarskj.v.49 
5033 Fyllingsdalen 
Boks 485 ' 
7001 Trondheim 
Overrein i Egge 
7700 Steinkjer 
Boks 78 
7620 Skogn 
Servesten 3 
6500 Kristiansund 
Brinken 30, Birken
lun6, 4800 Arendal 
Gåseid 4 
6017 Asestranda 
Prof. Dahlsgt.35 B 
Oslo 3 
Sandtorg 
9430 Gausvik 
Boks 118 
5890 Lærdal 
8387 Fr edvang 

x seksjonen har instrumentgruppe. 

: NUFOC'S FYLKESLEDERE PR. 31.12.80 

FYLKE FYLKESLEDER ADRESSE ' 

Østfold Arne Smevik Boks 16 
1 501 Moss 

Vestfold Odd G. Røed Boks 14 
3133 Duken 

Oslo Hans Kr. Moe Elgtråkket 3 D 
2014 Blystadlia 

Buskerud Tom R. Lemb (permisjon) 
Oppland Per Ottesen 2640 Vinstra 
Hordaland Gunnar Bertelsen Boks 1, CCB, 

5363 Agotnes 
Bergen Kenneth Nilsen SKSK 

5034 Y.Laksevåg 
Sogn og Fjord. Bjørn E.Johansen Boks 118 

5890 Lærdal 
Mere og Romsdal Per A. H.atlen Boks 60 l 

6020 Vegsund 
Ser-Trøndelag Konrad Aspen o.J.Almosv. 30 c 

7000 Trondheim 
Troms Bjr.ftn Erlandsen Arbogen 

.. 9430 Gausvik 
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TLF. 

032/54660 

033/83606 

D5/160978 

075/82355 

077/62267 

076/85362 

073/81173 

041/34686 

071/45343 

02/562710 

056/66353 
08B/94168 

TLF. 

032/54660 

033/83606 

02/718727 

062/81100 

05/145077 

056/66353 

071/42332 

075/84775 

AVD. 

Øst 

Øst 

Vest 

Midt 

Midt 

Midt 

Midt 

Ser 

Midt 

Øst 

Nord 

Vest 
Nord 

AVD. 

Øst 

Øst 

Øst 

Øst 

Vest 

Vest 

Vest 

Midt 

Midt 
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SEKSJONER UTENOM FELTSEKSJONENE 

SEKSJON 

PR/Informasjon 
SEKSJONSLEDER 

Ranov Nilsen 
ADRESSE 

Inkognitoterr.5 
TLF. AVD. 

Forskning Thorbjørn Liell 
Oslo 2 02/550905 Øs t 
Nåkkyesvei 5 

Forskning Solveig Løvhaug 
Oslo 6 02/269800 Ø v ~ 
Blomstervn.4 

Radio Tom R. Lemb 
1750 Halden vs t 
Solbergsgt.16B 

Forskning Erling p. Strand 
3000 Drammen oØst 
Stud by V1 2/Be rg 
7000 Trondheim 075/36025 ~idt 

Global Gunnar Bertelsen 

Trykkeri Svein Anthun 

DavanAer 
5363 gotnes 
Hamrehaugen 32 

Trykkeri Odd Bjørn Rørendal 
5031 Laksevåg 
Oterveien 12 
Tromøy 

Intern Informasjon Terje Hansen 
4800 Arendal 
Nedre Alevei 8 

Data Asbjørg Kojen 
1620 Gressvik 
Boks 2119 
7001 Trondheim 

DIVERSE ANDRE AVSNITT 
(tilsvarende seksjoner) 

Rapportsentralen Kåre Jan Nordnes Nordre Toppe 11 

(Offisiell adr.) Boks 1155 
5001 Bergen 

Rapportnytt - redaktør og utgiver 
Internt UFO Forum - redaktør 

5088 Mjølkeråen 

Finn w. Kalvik 
Finn W. Kalvik 
Eddy Hansen 
Sørvesten 3 

linje 60 

05/145077 

05/262297 

041/25620 

032/27778 

075/46782 

Nordic UFO Groups/Sentral 
6500 Kristiansund 
Gunnar Bertelsen 
Davanger 
5363 Agotnes 

UFO-Rama Boks 14, 3133 Duken 
SUFOI-representant for Norge Finn w. Kal vik 

Arm. Hansensv. 11 
5030 Landås 

NUFOC Hovedkassen - hovedkasserer Hans Aass, boks 291 
4801 Arendal 

fJie111 lltltø i fornyø 
ditt 111ød/øm111t•, l 
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Hvor har alle de amerikanske astronautene tatt veien-? 
Ja, dette var spørsmålet som ble stilt i det svenske radioprogram
met "Vetandets VØrld" på ~rogram I, den 15. august i år. 

Siden den B. februar 1974 -da en bemannet Skylab for siste gang 
landet i Stillehavet, etter å ha satt rekord for opphold i rommet 
med 84 dager - er det nemlig blitt mye teori, men lite praksis for 
de amerikanske astronautene. 

I stedet er det sovjet-russerne som for alvor har overtatt menneske
ets aktive utforskning av Universet - og på den kanten har man jo 
også latt andre nasjoner i Øst-Europa, samt Vietnam, få bli repres
entert i rommet. Det er jo også sovjet-russerne, og ikke amerika
nerne, som idag har rekorden for lengst mulig menneskelig opphold i 
Universet - og alt dette har naturligvis ført til at flere og flere 
amerikanere har blitt mer og mer irritert, og begynt å kritisere 
det de kaller "passiviteten i det amerikanske romforsknings-program
met". 

Nå later det imidlertid til at man har bestemt seg for å forsøke å 
gjøre noe med dette, og på ny ta initiativet m.h.t. menneskets ut
forskning av Universet: Ifølge planer som nylig er blitt offentlig
gjort, har man nemlig i USA begynt å arbeide med pl3ner om å bygge 
en stor, bemannet ROMSTASJON - som vil bli plassert i en permanent 
bane rundt jorden! 

Byggingen av denne stasjonen vil kunne starte i 1984 eller -85, og 
planen er at den i så fall vil være i virksomhet fra 1988. Bygging 
og plassering er kostnadsberegnet til 15 milliarder svenske kroner. 

Det skal leve og arbeide 8 astronauter samtidig på denne stasjonen, 
og forsyninger til disse vil bli bragt frem en gang hver 90. dag 
d.v.s. fire ganger T året - av den nye amerikanske romfergen. 

Romstasjonen vil i ferdig stand se ut som en merkverdig form for 
stålkonstruksjonen, og bestå av to service-moduler og to bosteds
moduler. hvor besetningen (fire i hver ) skal bo og arbeide. Over
flaten skal være dekket av solceller. 

Man regner med mange nyttige erfaringer tilsenere bruk dersom man 
setter i gang byggingen av denne romstasjonen. I fremtiden tenker 
man seg opprettelsen av enorme rom-kolonier, hvor det vil være indu
stri, jordbruk, skoler og sykehus osv- med 1000-vis, eller kan
skje 10 ODD-vis av i nnbyggere. Enkelte amerikanske forskere mener 
at slike kolonier vil være et faktum fer år 2000! 

Rolf Lindgren 

NUFOC's POLA RNYTT er et nytt tidsskrift fra avd. Nord. Redaktør J. H. 
Sedeniussen skriver i nr. 1 -80 at bladet ikke er ment som en kon
kurrent til Rapportnytt og Internt UFO Forum, men ku n som et organ 
for Nord-ledelsen. 
Bladet vil ta for seg organisasjonsstoff, nordnorske, allnorske 
rapporter som leserne har glede av. I første - rekke vil opplaget 
bli på 50-100, og bladet v i l i 1981 komme ut med et nummer hver 
måned. Abonnement vil komme på 60 kroner for et helt år, og kr. 30,~ 
for 1/2 år. 
Besti l ling sk j e r ved å betale det ø nskede beløp til 
NU FOC avd. Nord, 9430 Gausvik, postgirokonto 3 28 42 47 . 
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Forrige gang (Agderposten 1 6 13 - 79) omtalte jeg mass~medienes be
handling av UFO-observasjonene - inklusive filmooota ke ne over ~ew
Zealand ved Arsskiftet . ~ew Zealands l u ftvApen sendte til slutt ut 
en rapport, der de fors"'t.:te ~ "forklare " hendelsene. De nne rappl!lrt
en var slutten n• de n i n~ormasj nn de flest e fikk, og Aftenposten 
be g ikk den 25. janua r flgende nve rskri~t : "Skuffende for UFO-til
hengere". En imøte gA e lse av ra Qrn rte n ou nk t for punkt, kom i retur . 
qadioen har - s•vidt j eo vet - v~rt taus etter at astro nom 9 rahde 
sa at det var d a den l ettes t e sak a v verden A lge en sl ik film . 
Fjernsynet har vært tau s sider Tand~erg snakket om Venup og "lys
ende insektsvermer". Rerlinqs~e Tidende i Kø benhavn brakte et bilde 
a v llert;s 'JPr:' siden RV ett av cio f:Jtos cnm ble tatt av fi lrr>teamet. 
Jeg vet ikke om avisen senre har fnrtalt sine lesere at b ildet av 
Venus - med skyformasjoner - VRr tatt av Mariner 10 den 4 . februar 
1 97 4 i ultraviolett l ys i en avstand av kun 720 000 km , mens l itt 
informerte vet at det n'!' rrreste l'e nus kan knmme Jorden er ca. 49 
millioner km, sA noen s~ vfnpma sinre r oA Venus har aldri vært obser
vert fra Jorden , selv me d d e mest avansert e instrumenter . 

')et skal ]ik c~m Ik ke være "fi nt " ~ ~n teresse re se g for UFO . p r ob l em
er f o rrli ;l e- Geres noofersel til syn., l atende strider mo t enrver for
~uft. ne0ne f0rnuft en er bas~rt o~ v~re ~unnskaper og evner pr . daqs 
dato, Je t er gans~e vesentlig at v i ~ennesker snart blir innfo r
stAtt ~ed at daJe" i da g ku" er et cunkt - ik~e punktum - i e n 
rasende vlderu t vikl l nq . ~et ek sisterer ik ke noe "Tidenes morge n", 
Fcr hva sA med t iden fø r "The Qjo Rang " fo r 15-20 mill i arder ~r 
siden. 

le t regnes f o r å være sikkert at vårt solsystem ble d annet f o r ca. 
4, 6 mil l ia r der Ar siden , n ~ N~r eoe n sol e r n~ rr> i dt i sin beste 
alder . Dm nye S mill i~ rrler ~r har våre mu l ige etterko~mere for 
len0st måttet forlate derne kloden . l ersom vi ikke se l v ødele gger 
~je~met vArt før, s~ skulle vi ~a 0od tid, men allere de i da g f ore
li nger det tegnin1er nver giga nt iske rn mskin med plass for 1 0 t usen 
~erresker. Andre snls ystemer me d beboel ige planeter kan ha d annet 
seg , ng ~Att til grunne igjen, flere gange r før vår t eget solsy
stem bl e dannet , s å skulle de t v i r kelig være så umul ig A ten ke s e g 
at slike ro~ s k ip s om n~ er pA te g nebrettet allerede har eks i s t ert 
millioner a v Ar run d t nm i vAr t va lrl ioe Un!vers . 

T Il i rt·enf"' nr. ~ 7 e r dP.t e r') e~rt i l< k el nm !_lrn_ fcrskerl? som mene r at 
det er tegn son t yder oA at v i ! nær f ra mt id kanskje vil fA kor
tak t med .levende intel l i ge ns er Fra " riverset, 'l e mene r a t 11:::-n _ 

observasjonene side n sis t høst har fA tt en annen k a r~ k ter e nn t i d
li ge re, i det de n• 1• !ser SP.!) rrere t yde] i.g !Jg mere nver byer, "'] 
hensikten me..,es ~ v2re at v i s kal bli mere f o rberedt n~ de t s j~kk
e t en slik kon takt v il bli f0r os s . Vi vet jo ikke ~vi ! ~e n u tf~r~
i ng et ute nom- j ord isk liv har ~At t. 

~ette med k ontak t er uhyre inte res~ant . Har vi menne skP. r a lvo rli g 
forsøkt å få kontakt me d delfine r, som jo s tå r nest e ve r st o~ r?n g~ 
stigen i intelligens på vAr klode? Noen enkeltpersore r har fn ~res+~ r 
g jort forsøk. Vi husker sikkert a lle TV-serien om ~l'onPr . ?~o l ooP" 
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Arthur Portmann har oppstillet en skala med points for det åndelige 
nivå hos noen dyr. 
Mennesket topper listen med 215 points, og delfinen komm~r på en 
fin annen plass med 190 points. 

Det foreligger mange beretninger om at delfinen har reddet menn
esker fra å drukne, eller reddet dem fra haiangrep, i det delfinen 
regelrett har torpedert haien. Delfinen er et sosialt og elskelig 
vesen, som faktisk har hatt en jevn utvikling i det samme element 
- havet - fra den spe begynnelse for ca. 3 milliarder år siden. Vi 
så i TV-programmet fredag den 4. mai om "Apen som reiste seg på to" 
at det første menneskelige vesen oppsto for kun 4-5 millioner år 
siden. 

La oss forsøke å forestille oss intelligensnivået hos ikke-jordiske 
vesener som kanskje har hundrevis av millioner års utvikling bak 
seg. Det er ingen grunn til å undre seg over at de hittil ikke har 
søkt kontakt med oss. Avstanden mellom dem og oss er nok atskillig 
større enn avstanden mellom oss og delfinen. 

Personlig har jeg liten tro på at vi snart får kont~kt med eventu
elle intelligenser ute fra Rommet. Slik verdens befolkning i dag 
oppfører seg, er det lite trolig at vi er funnet verdige til å bli 
opptatt i et slikt gallaktisk samfunn som president Carter nevner i 
sitt budskap til mulige sivilasjoner på andre beboende planeter. 
La meg dog ikke totalt avvise en mulighet for kontakt. Den berømte 
Wernher von Braun sa engang at eneste mulighet for at mennesket 
skal overleve, er at vi får hjelp fra fornuftsvesener ute fra Rom
met. 
Kan det virkelig være mulig at det er en slik hjelp som nå lang
somt forberedes? Verdens politikere synes å være ute av stand til å 
kunne takle den krisen som uvegerlig vil oppstå før det er gått 100 
år. Vår klode kan ikke brødfø 12-14 milliarder mennesker. Dessverre 
er det politikerne som bestemmer, men de tenker kun 4 år fremover 
!for å bli valgt neste gang). En eventuell kontakt kan gi oss viss
het for at vi ikke er alene i Universet, og nettopp dette kan føre 
til at verdens befolkning endelig kan samles til en enhet. 

Når jeg overfor nevner at jeg har liten tro på en snarlig kontakt 
med intelligensvesener fra Rommet, med mindre hensikten er å yte 
oss hjelp, så begrunner jeg dette slik: 

Delfinen må være et meget eldre intelligensvesen enn mennesket, 
fordi den hele tiden har utviklet seg i det samme element: havet. 
Den har fått en perfekt strømlinjet utformning tilpasset havet, 
men da den har få naturlige fiender, og dessuten mat nok, så har 
den ikke hatt behov for å utvikle hjernen i større grad. Vi menn
esker ønsker å tro at vår kropp har utviklet seg til det nærmest 
perfekte, og forsi våre forfedre alltid har måttet føre en daglig 
kamp for å overleve, er hjernen utviklet i større grad og hurtigere 
enn hos delfinen. Vi skulle tro at toppen er nådd, når vi tenker på 
TV-serien om "reservedelsmennesket". At de har klart å filme ut
bruddet av en hjerneblødning inne i et levende vesen, så er dette 
like så fantastisk som å kjøre bil på månen. Den konskruktive ut
vikling har gått raskt, men la oss ikke glemme at vi kun har kon
troll over 10 % av vår hjernekapasitet. Dette viser at vi nok bare 
står i begynnelsen av vår utvikling. 
Nå må vi vokte oss vel for ikke å komme bort i okku l tisme, men vi 
kan ikke aoskrive fenomener i forbindelse med parasykologi. 

En del av oss husker Marcello Haugen med den såkalte "B. sans". 
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Vi husker også Uri Geller, som stadig forbauser vitenskapen i USA. 
Vi har nok uanede muligheter liggende latent i vår hjerne. 

Det bemerkelsesverdige er at UFOene - ved nærkontakt - så ofte tar 
kontroll over observatørens handlin ger. 8 e som opplever dette, blir 
ofte paralysert, handlingslammet og ute av stand til å bevege seg. 

Jeg vil nevne et ferskt eksempel: I følge Allers nr. 18, sprang 
gårdbruker Kåre Overn etter fotografiapparatet sitt, da han den 4. 
november i fjor kl. 13.30 så en diger gjenstand sveve urørlig ca. 
50 meter oppe i luften over gArdsplassen. Da Overn kom ut i dør
åpningen med apparatet i hånden, "glemte" han å knipse. Mange slike 
beretninger foreligger. Selv profesjonelle fotografer "glemte" foto
utstyret som de hadde i vesken. 

Astronomen dr. J. Allen Hynek nevnte i sin tale den 27. november i 
fjor i FNs Spesielle Politiske Komite, at hans datasenter på davær
ende tidspunkt hadde fått 63 000 UFO-rapporter fra 133 forskjellige 
land fordelt over hele verden. Di sse rapporter blir data-behandlet, 
og han nevnte også at ca. 1300 av disse rapporter omhandlet land
inger med beviselig fysiske spor både i naturen og oå mennesker og 
dyr. 

Ingen vet sikkert hva et UFO er, bortsett fra de som har sett dem 
på nært hold, men det er ikke bevis nok. Disse 1300 fysiske spor er 
heller ikke bevis nok, ei heller fotos som er tatt på stor avstand. 
Selv om hundrevis av mennesker så det samme UFO på samme tid fra 
forskjellige posisjoner, så er heller ikke det bevis nok. Selv om 
en hel flybesetning ser UFO et og deres egen radar registrerer det, 
og det samme skjer på bakke-radaren, samtidig med at det følges i 
kikkert fra bakken, så regnes heller ikke det som bevis. 

Det er ikke greit, men det synes heller ikke greit å få et UFO 
plassprt ! et laborator i um, der vitenskapsmenn kan granske det 
nøye, dersom det er slik Jordens befolkning vil ha beviset presen
tert. 

Det m~ ha eksistert mennesker på alle planeter, ellers så kunne 
de vel ikke være øde og helt uten li v nå. Tikkanen 

-------------------------------------------------------------
PAqTS (TT-OPA) Maria himmelfartsdag den 15. august ble en dyster 
dag for alle som tror på utenomjordiske vesen. Flere tusen mennesk
er ventet forgjeves i Cergy-Pontoise utenfor Paris på at "de små 
grønne menn i sine flygende tallerkener" skulle vende tilbake, 
ifølge en forutsigelse av den 19-årige Frank Fontaine. 
" De utenomjordiske" hadde utlovet sitt besøk da de i november 1979 
bortførte Frank Fontaine i Cergy og holdt ham fanget i åtte dager. 
Fontaine må selv ha vært skeptis k til sin spådom ettersom han ikke 
dukket opp for å vente på de besøkende. 
Ifølge en annen spesialist hadde det kommet for mange mennesker til 
Cergy. Ca. 2000 personer fra Frankrike og andre deler av Europa 
hadde samlet seg. 

Det erfaring og historien lærer oss er at folk og regjeringer 
aldri har lært noe av historien. Friedrich Hegel 
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"---- Selvklebende bokstaver ----------------... 

Rek lamer for NUFOC. Bruk selvklebende pl astbokstaver til f.eks. 
bilen (direkte eller på magnetskilt), feltkofferten, plakater 
og ved arrangementer 

Vis at vi eksisterer! 
4 SKRIFTER 

a.tll•.tFOUO ann nr. a JENION 

ABCDEFGHIJK 
abcdefghljklm 123 

ABCDEFGHIJKLMNOP 
abcdefghijklmnop 123 

Sort, hvit, rød, 
blå, gull og 
aluminium. 
St ør relser fra 
25 til 250 mm. 

Slll'lll •· J AIAU. FOUO Sbttt nr. 4 QILL 

ABCDEFGHIJKLMNOP 
abcdefghljklmnopq 123 

ABCDEFGHI 
abcdefgh 121 Sk r iv o g be om 

brosjyrer, pris
liste og prøver. 

EDOY HANSE~ - SØRVESTEN 3 - 6500 KQJSTIA~SUND 

INTERNT UFO FORUM 
Sørvesten 3 
6500 Kristiansund 

Redaktør: 
Eddy Hansen 
Tlf. 073-81 173 

Tilknytning til 
NUFOC oppnås ved 
å sende kr.80,
( årsgebyr) til 
Hovedkassen, boks 
291, 4801 Arendal 
postgirokonto 
3 92 82 O.D, tlf. 
041-23164. Dette 
inkluderer abon n
ement på Internt 
UFO Forum med 6 
nr. pr. år. 

RAPPORTNYTT 
Bok s 1155 
5001 Be rgen 
Pos t girokonto 
3 07 OB 1 O 

5 nr. or. !lr. 
Ab o nnemer.t: 
kr. 30 ,- or . år. 

Pedak tør: 
Finn IJ . Kalvik 

$å gjen~t3r det å ønske 

alle lesere en rtkti~ 

GOD ~o.L . og et 

GoDT NYTT Å"R 
09 hape på at ~e$t muli9 

av dere vi l følge l nternf 
o ' UfO Torum ~ ~Jennorn 

~Q8~ 
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)spesiolhefter~ 
~ Nærkontakt av treff 
~ grad i Mosjøen j 19 ? 

UFO-interessert eller ikke ••••• hvem har ikke hørt om de to søstr
ene, Edith Jacobser og Asta Solvang, som under en bærtur i Øydalen. 
Mosjøen i august 1954 skulle ha møtt en mann med "flygende tallerk
en"? Saken vakte slik oppsikt den gangen at Mosjøen faktisk ble 
sentrum for en hel verdens sensasjonslyst. Meldingen gikk gjennom 
hele verdenspressen, og saken omtales stadig den dag i dag. 

Men merkelig nok er det bare et fåtall som kjenner noe særlig til 
detaljene i saken. NUFOC har tatt konsekvensene av dette og laget 
et spesialhefte, hvor man kan sette seg inn i hva det hele egent
lig gikk ut på. Heftet rommer også uttalelser fra folk pA stedet, 
som kjente de to søstrene godt, hva en jornalist skrev, og noen 
hypoteser som veies mot hverandre. 

Heftet er på 6 sider i A4-format, pluss farvet forside. 

Pris kr. 10,- inkl. porto. 

På grunn av omkostningene er opplaget nokså begrenset, så det lønn
er seg å være raskt ute med bestillingen. Merk talongen "Mosjøen". 

AVTRYKKENE VED NAMSENFJORDEN 

Heftet er i A4-format, med 9 tekstsider og 2 fotosider. Det er 
laget hos et proffesjonelt trykkeri, og har limt rygg. 

Pris kr. 30,-

ISHULLE NE PA SILSETVATNET 

Heftet er i A4-format, med 5 tekstsider og 2 1/2 fotoside. 
Det omfatter POLITIRAPPORTEN på 4 si~er A4-format (bilag). 

Pris kr. 10,
kr. 15,-

for medlemmer. 
for ikke-medlemmer. 

UFO FORUM NUFDC~S TIDLIGERE TIDSSK RIFT 

Beholdningen av UFO FO RUM begynner så smått å ta slutt, 
ende nummer kan ennå skaffes (idet dette skrives): 

Arg ang 1973: nr. 1 , 2 og 3 pris pr. stk. kr. 
Argang 1976: nr. 5 kr. 
Ar gang 1977: nr. 1 , 2 og 5 pris pr. stk. kr. 

men 

5,-
6,-
7,-

følg-

·-------------------------- -------...... --........................... 
Bestillingsadresse: NUFOC SA, postboks 2119, 7001 Trondheim 
Postgirokonto: 3 46 95 74 

Angi på talongen (innbetalingskortet ) h vilke hefter som ønskes. 

Alle priser er inkludert porto. 
----~ ...... -.... .-------------------------------"""C..--.-ai:""".-~--------~ ............... ---------=---------------..:r--------
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