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UFO-NORGE-NYTT 
I NTERNT NYHET S- OG KONTAK TORGAN FOR RI KSORGAN I SAS J ONE N. 

"UFO-NORGE-NYTT" sendes medlemmene cra t is oq antall num,.. 
mere i året bestemme~ av stoffmengd~n og b e h ovet . Bladet 
bringer UFO-n yhe tsstoff o g meddelelser f ra Rå det. Det er 
også tenkt som et forum fo r organis asjonens grupper og 
enkeltmedlemme r. Reda ktø r : Knut Aas heim . 

-~====================================================~ .............................................................................................................. 

BEGYNNELSEN PÅ NOE NYTT! 

Det er meg en glede å ønske UFO-NORGE's medlemmer velkommen gjennom 
dette organ som vi håper skal bli kontaktskapende for medlemmer over 
hele vårt langstrakte land. UFO -NORGE har kun eksistert i 2 måneder 
og medlemstallet er ennå meget beskjedent, men vi vil allerede nå opp
fordre leserne til å komme med spørsmål, synspunkter og stoff som man 
tror kan være av interesse. Vi vil i U. N. N.(UFO-NORGE-NYTT) forsøke 
å følge en åpen linje, d.v.s. at vi kan bringe stoff som f. ex. for
tidsforskning eller parapsykologi i en viss utstrekning. Men primær
oppgavene blir altså UFO-nyhetsstoff, meddelelser og informasjoner, 
fra og om Råd, grupper og enkeltpersoner. 

Vi 7 i Rådet, som tok initiativet til dannelsen av denne ~ye orga
nisasjonen, har unektelig frydet oss over den store UFO-aktivitet som 
innledet året 1979. Først filminnslaget j Dagsrevyen 2 Januar sammen 
med store avisoverskrifter, dernest rapporter om en lang rekke obser
vasjoner gjort ov e r Østlandsområdet både i Januar og Februar. Dette 
har utvilsomt s timulert UFO-interessen, og kan gi oss mange med lemmer. 
Men det er meg~t nødvendig å gjøre riksorganisasjonen UFO-NO RGE kjent, 
og vi _vil oppfordre våre medlemmer til å hjelpe til med å hverve nye. 
Et informasjonsskriv til utdeling kan rekvireres fra Rå det over dens 
~diesse på Leirsund. 

Redaktøren er også interessert i at leserne kommer med forsla g til 
spesielle aspekter ved UFO-saken som de øn sker belyst i UNN. U FO -f eno~ 
men e ne er et s å enormt tema, synes vi som har holdt på en stund, at 
det ikke alltid er like lett å velge det riktigste stoff for de hvis 
interesse er av ferskere dato. 

Min egen interesse går mer enn 20 år tilbake i tiden, og har siden 
da, i realiteten aldri minket. Hva som har gjort at man har bru k t s å 
meget av egen fritid og penger til studium av UFO-fenomenene er den 
fascinerende og betydningsfulle mulighet, nei jeg vil si r e alit et at 
vi - jordboe r e har besøk, - ja endog blir overvåke t av representanter 
for utenomjordiske sivilisasjoner! Med andre ord: 

UFO-TYPER: 
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HAR NESTEN ALLE VÆRT OBSERVERT 2 ElLER FLERE GAN6ER . 



RlksorganlsasJonen UFO.-NORGE 
Postbox 38. 2045 LEIRSUND. NORWAY. 

EN GENERELL ORIENTERING. 

Første Januar ~ ar så en ny UFO-organisasjon dagens lys i NorgB. Den blir 
dermed den tredje av nåværende aktive UFO-grupper i landet, ved siden av 
Norsl<:: UFO Cent~r ( r·JUFOC) og Fremmedvi tenskaplig Informasjon (FI). 
Det er ingen hemmelighet for UFO-interesserte innen Danmark eller Sverige elLer 
et hvilket som helst annet land at man har forskjellig syn på. UFO-saken og hvor-
dan den bør behandles eller studeres. Derfor har naturligvis forskjellige UFO
grupper oppstå. tt, og med disse meningsforskjeller som fra tid til annen har 
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va.kt stridigheter. Så også i Norge, og det kan ikke benektes at endel av ini ti
ativtakerne til UFO-NORGE, har utgått fra Østlandsavdelingen av Norsk UFO Center, 
mens andre er uavhengige ufologer. Det er ikke riktig å kalle gruppen en ut
bryterforening. Den er det naturlige resultat av en lengre prosess, og ut fra et 
lenge følt behov for en annerledes måte å arbeide på enn i den gruppe som har ~ 

vært dominerende de siste år. 
Organisasjonens formål er: 

Å innsamle, bearbeide og studere alle tilgjengelige opplysninger om UFO 
i Norge. 
Å drive informasjonsvirksomhet om UFO-saken overfor medlemmer og offentlig
heten, for derigjennom å bidra til større forståelse for og om UFO som en 
realitet. 
Å skape og formidle kontakt mellom UFO-interesserte personer og grupper i 
inn- og utland. 

Det er UFO-NORGEs hensikt å arbeide for opprettelsen av lokale grupper over 
hele No~ge,.~g . å, legge vekt på informasjon, ikke bare overfor medlemmer, men 
også offentligheten; Man vil også søke samarbeid med andre UFO-grupper, både 
i og utenfor landet. Organisasjonens. initiativtakere har dannet et Råd, viss 
medlemmer er likestilt, som velges demokratisk' og som_ altså · er UFO-NORGEs 
ledelse. Riksorganisasjonen vil også ha en egen junioravdeling for ungdom fra 
12 til 18 år. Medlemmene vil bli holdt ajour via et internt nyhets- og med
lemsblad. I tillegg har man innledet samarbeide med den danske UFO-organisasjon- , 
en Fritt UFO STUDIUM (FUFOS) om distribusjon av deres tidsskrift UFO-ASPEKT til 
medlemmene, mot at man får inn noe norskt stoff av mer generell interesse i 
bladet. 

Det kan ikke benektes at UFO-aktiviteten over Østlandet i årets første måned 
og hitentil i FQbruar, har vært ytterst stimulerende for UFO-interessen gene
relt, og riksorganisasjonen UFO~JORGE's start i særdeleshet. 

Som organisasjonens første tilbud til sine medlemmer arrangertes den 17 til 16 
Februar en ekskursjon til Oslo universitets solobservatorium ved Harestua, 
nesten 600 m.o.h •. Været var klart og fint, selv om det var kaldt, og de be
søkende fikk en interessant innføring i forskernes arbeid ved observatoriet. 
Det ble også anledning til å tn±e gjennom teleskopene, foruten selvfølgelig å 
speide etter UFO • er og utveksle . meninger omkring dette felles interessefeLt • 

••• 
11 VED HVER KORS VE I P Å VE I EN S DM FØRER I NN I FR E f'ilT I DEN , BL I R ENHVER 

PROGRESSIV ÅND MOTARBEIDET AV TUSEN MENN SATT TIL Å VOKTE FORTIDEN". 

<><><> 

DET ER ~::EGET NEDSLÅENDE Å LEVE I Er~ TID DA DET ER LETTERE Å SPRENGE ET ATOM 
ENN EN FORDOM! 
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1979 ET UFO-AR? 
Dette er det naturligvis i midten av Feb
ruar alt for tidlig å si noe bestemt om, 
men opptakten har unektel{g vært lovende. 
J~g tenker da først og fremst på UFO-ene 
som ble filmet over New Zealand den 30 Des 
ember 1978 om kvelden, og ble verdensnyhet 
er både i presse og fjernsyn den 2 Januar 
i år. Omstendighetene omkring de:t 7 minut
ter l c-,_nge opptaket tør være sapa s s kjent 
at det ikke skal gjentaes her, ~en jeg kan 

r' ~kke unrigå å må tte trekke fram at det samme 
filmteamet også fotograferte UFO for annen 
gang noen dager senere, nemlig den 3 Januar 
om morgenen. Dette bemerkelsesverdige fakt
um ble u telatt i ma nge aviser, mens andre 
kun hadde en li ten noti s bortgjemt inne i 
avisen. 
Ekspertenes forklaringer lot heller ikke 
lenge vente på seg naturligvis. Kul elyn, 
plasmaer, falske radarekko og vå r kjære. na
bopla ne t Venus ble nok en gang l a nsert s om 
s a nsynlige årsak er. Men v elov erv eide var 
ikke alle disse forslag, idet f. ex. falske 
radarekko ikke lar seg fotografere, og Ve
nus var(og er) for tiden morgenstjerne; 
(UFO-ene ble fotografert om kvelden) Ytter-
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ligere fantasifulle forklaringer som ble lansert var lyskastere fra japanske fisk e
båter og - fra vå r hj emlige expert Ta ndberg: Insektsvermer Q1..). Disse teorier synes 

~1anske enkelt å ignorere filmteamets og flygerens beretning om hva som ble sett, og 
og dette er des0erra ikke noe nytt for ufologer som har fulgt med. Jeg sikter f.ex. 
til at observasjoner ble gjort visuelt, på flyets radar og på bakkestasjonens ra
dar samtid~g, foruten at de altså ble filmet i hele syv minutter. Opptil 25 iob-
j ek.ter ble observert og disse utførte en rekka manøvrer· som indikerte intelligent 
kontroll, - som f.ex. enormt kraftige akselrasjoner, og bevegelser over, under og 
ved siden av flyet. 

-- Den 25 Januar offentliggjorde det new zealandske flyvå pen en rapport om s a ken der 
man avviser muligheten for at det har vært besøk såvel fra andre kloder, som uvenn
lige nasjoner. Det heter bl.a: "Det var ingen luftaktivi tet "av noe slag" som rep-
resenterte noen trussel mot nasjonens sikkerhet". 
Velorienterte ufologer vil dra kjensel på denne ordlyden.fra rapporter tidligere 
utsendt fra det amerikanske flyvåpen en rekke ganger. Det er vel ingen grunn til 
å tvile på nær kontakt nasjonenes flyvå pen imellom også innenfor tema et UFO i for
svarsalliansene NATO og SEATO. Rapportens ordlyd er jo også ganske smart utformet 
idet den jo ikke utelukker eller benekter luftaktivi tet som ikke er noen trussel 
mot nasjonens sikkerhet!' -

AUSTRALIA 

Før vi forlater denne delen av verden, bør nevnes bere tningen fra noen må neder til
ba ke, da den 20-årige Fredrick Valentin, den 21 oktober forsvant m~ns han fløy at 
enmotors Cessnafly mellom øya ]asmania og det australske fastland. Han meldte over 
radioen at han ble fulgt av et "skinnende luftfartøy med et grønt lys og et metal- ..__ 



.... -.. : 4 . . 
lisk lys p; utsiden •• r.~e.n hprte over radioen en skarp metallisk. lyd før den ble 
taus. Selv flere dagers intens leting g9v intet funn av vrakrester e.l. 

ISRAEL 

Også i midt0sten ble aret innledet med UFO-observasjoner. Don 5 Januar kunne avis
ene melde om at lysende gjenstander var sett over Israel kvelden før. Over 
he,vnebyen Haifa ble en rød kule "10 ganger større enn en basketball" sett fe.re 
over himmelen hurtigere enn et jagerfly. Fra Jerusals~ ble det meldt at bl.a. 
politimenn så 3 mystiske gjenstander som hang i luftsn over byen. De ble beskrev-
et som glitrende diamanter, og beveget seg forover samtidig som de gikk opp og 
ned som et elektrokardiegram. 

SØR-AFRIKA 

Dagen etter, den 6 Januar kom meldingen om n2rkontakt med UFO i Sør-Afrika. En 
s;::1r-afrikansk kvinnG har fortalt om hvordan hun og hennes 12 år gamle sønn hadde 
støtt på 6 mørkhudet~ skapninger på en øde.landevei ca. 48km nordvest for Jo
hannesburg. De hadde g~tt ut like etter midnatt for~ lete etter hunden som 
hadde forsvunnet eller å ha gjødd voldsomt. Idet de kom over en bakkekam fant de 
hunden stående ca. 20 m. fra hva sønnen beskrev som et blyfarget og eggfor~st 
romskip. 5 - 6 mørkhudete skapninger sto foran fatt:yet, og lederen, som ha~cte 

skjegg, virket tiltalende og vennlig. Sønnen fortalte at han og moren hadde stat 
og· sett p0. dem en stund for de dro. Lederen hadde bukket for moren og prøvde ~ 
snakke. Det hørtes ut som han prøvde å si noe med s<ingrende stemme. De, morsn 
ble opphisset og be. sønnen løpe og hente faren, dro ce sin vei i fartøyet. 

ENGLAND 

Den 18 Januar skjedde, i det· ærverdige engelske overiluset, den enestående bt:;-iven
het at temaet UFO ble tatt opp til seriøs debatt. Det var Jarlen av Clancarty 
som mente at det var på tide at regjerin~.en tar UFO' ene allvorlig og setter ned 
et utvalg for a studere fenomenet og fortelle nasjonen hva man vet, slik at folk 
er fortrolig med UFO' ene nar de måtte !(omme. LQrden stilte spørsm3.let om hva 
som kunne skje. dersom UFO' ene f-oretar en masselc:.nding hos oss - det kunne meget 
lett oppstå panikk fordi folk. ikke er beredt. 
Lord Calcarty har, under navnet Brinsley Le Poer Trench forfattet ialt 7 bøker 
om UFO, og er en internasjonalt kjent UFO-forsker. Han fikk i overhuset st~tte 

_ for sitt syn av Lord Kimberley som bl. a. kunne opplyse at det nå er ti regjer
inger som åpent erkjenner at UFO eksisterer. !;len etter en 5 timer lang debe.tt 
var det allikevel et flertall imot, og Lord Clancarty fant å måtte trekke sitt 
forslag om en statelig UFO-kommisjon tilbake. 

NORGE 

Beveger vi oss så til hjemlige trakter, s3. har det s§.visst heller ikke her vo:::rt 
stille på UFO-fronten i begynnelsen av det nye år. 0stlandsomr~det spesielt 
ser ut til å ha vært hjemsøkt, og vi skal her kort referere endel av aktiviteten. 

Natten den 3 til 4 Januar, mellom kl. 23.15 og ca. kl. 01.00, så minst 10 for
skjellise mennesker på Romerike en avlang, langsomtg3.ende gjenstand som lyste 
med skiftende farger i hele sin lengde. Kjell Christensen i Holter i Nannestad 
så på gjenstanden i kikkert og mente fargene skiftet mellom rødt, grønt og hvitt. 
På Nedre Romerike var gjenstanden (eller en liknende) synlig til over kl. 02.CO 

En gang mellom kl. 22.30 og 23.·30 samme natt, så en mann på Dal i Eidsvoll hva 
han karakteriserte som et bredt hvitt lysende bånd .horisontalt i luften i noen 
sekunder. Han kjente en prikkende følelse, som svak elektrisk strøm i kropperr. 

Samme kveld ca. ved 23-tiden, ble en rund, lysende gjenstand med blålig farge 
sett av to menn i en bil i Follebu i Gudbrandsdalen. 

Neste morgen~ den 4, mellom kl. ni og ti, så elevene i klasse 9E ved Ski ung
domsskole en sigarformet lysende gjenstand· som nærmest sto stille på himmelen · 
mens den sakte forandret stilling. Elevene. hadde den i syne i ca. 10 minutter, 
før den en stund senere dukket opp igjen høyere oppe på himmelen. 

Fire dager senere. - om morgenen den 8 Januar, var indertegnede selv så heldig 



b gjøre en observasjon fra vinduet på sitt kontor. Ca. 10 minutter før åtte om 
morgenen obsorvertes et sigarformet objekt i ca. 3 minutter mens det sakte be
veget seg i sørvestlig retning. 
Etter all sannsynlighet er det det samme objekt som omtrent på samme tidspunkt 
ble sett av en skoleelev i Hol ter i Nannestad. Objektet var sigarformet, hadde 
et rødt blinkende lys under buken, og beveget seg sakte i sørvestlig retning. 

Ved B3.15-tiden om natten den 11 Januar vaåknet en kvinne på Dal i Eidsvoll av 
et kraftig smell, dere,tter en fremmed brummende lyd som økte og avtok i styrke 
flere ganger, som om det beveget seg nærmere og så _leng(lr unna oppe i luften. 
Det kan her bemerkes at lydfenomen i UFO-sammenheng ikke er helt sjeldent, selv 
om det er vanligst at ingen lyd høres. 

Den 18 Januar om kvelden, så to piker på Dokken i Eidsvoll et lysende fenomen 
i ca. 15 minutter fra kl. 22.30. De så først 4 gulhvite lys som vist på l i 
skissen under. Fenoment skiftet karakter gjennom 4 faser slik vist, før det ble 
mindre og forsvandt i . østlig retning~ 

!) 
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To dager senere, om ettermiddagen lørdag den 20de, ble et sigarformet objekt ob
servert i vest over Hadelandsåsene av en skiløper på østsiden av Hurdalssjøen. 
Det var like etter solnedgang, og den rosafargede gjen~tanden beveget ~eg sakte 
nordover, lavt over horisonten. 

Ved 19-tiden am kvelden den 26 Januar så to karer i Redalen en gjenstand med 
blinkende lys i forskjellige farger i 10 - 15 minutter. 

Den 6 Februar am morgenen fra kl. 08.00 til 08.15, så tre 8 klassinger på vei til 
skolebussen på Magnor et underlig lysfenomen på østhimmelen. Først så de en 
orange ring som kom mot dem høyt på himmelen. Etter den fulgte en lang skive.;._ _ -· 
formet gjenstand med en kule på. Så fulgte en bølget stripe mecfen slags hvirvel 
i seg. Denne stripen, som var for stor til å være et fly, gjorde også sikk-sakk
bevegelser som når et fly vinker med vingene. 

/"" Omtrent på · samme tidspunkt, eller · ifå "'minutter senere ble fra Eidsvoll observert 
et langt sigarformet objekt meget lavt på østhimmelen. Det ble sett i ca. 8 minu'b:; 
ter mens det lavt over horisonten beveget seg sakte i sydvestlig retning. Det 
virket lysende, men dette kan skyldes refleks fra solen sa~ var like under hori
sonten. 
Det er stor grunn til å anta at det dreide seg om samme fenomen som ble sett i 
Magnor. 
Denne samme morgen opplevet man fra ca. kl. 07.45 og utover strømbrudd over store 
deler av østlandsområdet, og ufologer spør seg om det kan være noen sammenheng 
mellom UFO-ifebmmenene og strømstansen. -Dette kan de gjøre med en viss berett
igelse, idet det er vel kjent i UFO-kretser at ukjente objekter har vært observert 
over steder der man har hatt strømbrudd, som der ikke har vært noen naturlig år
sak funnet. I dette tilfelle fikk man opplyst at årsaken var et rele som feil
aktig hadde slått ut på Fåberg i Gudbrandsdalen. Men en ekspert skulle visstnok 
ha uttalt at en slik feil ikke skulle kunne intreffe~ 

5. 
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Forutsigelse om UFO l 
Den Verdensberømte amerikanske synske kvinnen, som bl.a. forutsa president 

Kenn s dy' s død, kommer i Norsk Ukeblad nr. 51 for 1978 med en rekke forutsigelser 
om t·J orge under ti ttble.o "t!ORGE VIL OVERRASKE VERDEN". Blandt de mange interes
sante ting hun har" sett", er også noe som berører UFO-saken, - vi siterer::' 

"Det vil snart inntreffe en ny episode med en fremmed ubåt i norsk terri
torialfarvann. Denne episoden vil falle sammen med at en UFO viser seg over 
landet. Det kan tenkes at disse to hendelser har en sammenheng, selv om jeg 
egentlig ikke kan se at de har det. t~å som før, bør dere holde et øye med akti
vitetene på havet- og likeså i luftrommet over Norge.~ 

Kommentarer: At det kan være forbindelse mellom ubå t-episoder og UFO'er, er ikke 
ukjent for mange ufologer. Ubåtepisoder hår· vi hatt svært mange av i norske 
fjorder opp gjennom årene. En av de man husker best er jakten i Sognefjorden i 
November 1972. Det er en rekke faktiske detaljer i forbindelse; .med den episoden 
som kan peke mot~at det dreide seg om et UFO eller USO (unidentified Submarine 
Object) framfor en ukjent undervannsbåt. 
Det er vel kjent blandt ufologer at en rekke beretninger eksisterer som beskriv~~ 
ukjente objekter som har beveget seg i og under vannflaten~ eller dukket ned 
eller opp av hav og sjøer. 
Den kjente amerikanske UFO-forsker John A. Keel hevder i en artikkel i det 
amerikanske tidsskrift "SAGA" i November 1973 at en rekke ubå b-jakter rundt om 
i verden i løpet av de sis:te 20 år ikke gjaldt konvensjonelle ubåter, men i reali
teten UFO' er elLer om man· vil USO' er. Spesielt mange episoder hevder han har 
funnet sted nær arktiske strøk, og spesielt i fjorder i Skandinavia o~ved 
Grønnland~ 

I denne forbindelse er det interessant å nevne at en norsk ufolog ~. midten av 
Desember 1972, gjennom at seni tivt medium, mottok beskjed fra rommennesker 
(angivelig) om at det var deres ~. skib" som var i Sognefjorden, og likeledes b&
fant seg ued Grønland i Desember. 

1 00000 

Uidentifisert flygende ob
jekt fotografert av en geo
log i staten Utah, USA, har 
form og størrelse omtrent 
som de objekter som Adamski 
fotograferte i femti-årene. 

l 

l _URAN US 
1 For ikke lenge siden oppdaget man 
ringer rundt planeten Uranus. Nå 
har man fått et nytt mysterium å 
undres over: Radioutstr å lingen fra 
planeten har økt med 30%. 
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/ffli/(J:CJ"UN/)$ AV/ 
nsdag l L oktober 1978 

Mystisk lys . Stotl-bredre så 
over RafdC!l m·_-er-k·e··· - ~·~g· -Ø ·lys·. 

Tre kvinner fnt Markhu~ i Åk-
rafjorden ~tilJer seg i u<~g undrende 
til et merkelig lys som de oppda!!et 
på himmelen sent i går kveld . 
Klokken var omkring 23.30 da de 
tre oppdaget et mulig lys over 
Rafdal-fjdlene i retning mot Etne, 
og lyset holdt seg der i alle fall de 
fem minutters tid som disse øyen
vitnene sto og studerte det. 

Til Haugesunds A vis hlir det 
opplyst at det rødlige lyset ikke 
beveget seg i noen sideretningcr. 
'men det virket som om det kunne 
komme mot de tre kvinnene. Like
sft vokste og avtok ly'.et litt. fr<t \: 'l 

~ang fl være rundt til dt·rnc•,f ri loli 
Jvult, og sl'l rundt igjen. blir det 

fortalt. Rundt Jette hoveuly;et ble 
det også sett fire mindre lys. 

De tre kvinnene og andre som 
har fått hore historien i Markhus
traktene, undrer seg naturligvis 
mye over hva dette kan være. og vi 
.oppfordrer så gjeme andre som 
kan ha sett lyset eller som mener 
de kan gi noen forklaring på det. 
om å gi et vink om det. 

. . ;·:_ Det var et fantastisk nordlys den kvelden. Vi hac!de 
vært ute for å ta bilde, og da vi kommer inn igjen sier 
plutselig min bror ..:.. '«se der! Hva er det?>> Med ett får 
jeg øye på flere røde lys på himmelen gjennom vinduet.» 

Det er Kaare Tiltnes, en utflyttet stodbygg, som forteller 
· dette. Fredag 22. september ~~r han ute samme.n med -broren 
Gunnar. Klokka 22.20 fikk de plutselig øye på noen merkelige 

, lys som fløy i formasjon over Snåsavatnet. " · 
. - ~ Jeg stormer ut og får se seks lyspunkter som beveger 

.seg i stor hastighet på kveldshimmelen over Strandheim. Vi 
kunne folge de seks lysene med øynene i om lag et minutt. Om 
det var seks forskjellige objekter eller ett med seks lys var ikke 
mulig å fastslå. De gikk i tett formasjon og passerte oss uten 
en lyd. Fargen skiftet fra rod til gulhvit i det de forsvant. >) - ~- - ; 

i rapportskjemaene de fikk fra Norsk UFO gir brodr~ne 
Kaare og Gunnar Tiltnes nøye rede for hva de så den septem
berkvelden over Snåsavatnet. ·Gunnar Tiltnes føyer i sin rap
port til nok en interessant iakttakelse. Han skriver at nordlyset 
forsvant samtidig med de seks lyse-ne. Obje~tet eller objektene 
beveget seg i nord-sør retning. Det var klarvær og vindstille da 
observasjonene fant sted. Det var imidler!id . ikke mulig å fast
slå _objektets hastighet, størrelse eller avstand fra der de to 
brødrene stod. ··- .·. 

Ved henvendelse ·•til " Ørlan-det . flystasjon opplyser · kaptein 
Brenna at ingen av , skvadronene fra Ørlandet fløy i de. trakte
ne fredag den 22. september, uten at det betyr at ikke andre 

·kan ha flydd i området på det tidspunktet . ~>~•.:;:; · " ~: , ' " ' ' · : .. 
~ • > · - • . ' _.·.--- ",i . :.. ;. ; .;,:::.-- . • · .- • 

"OS.N NYE TIDEN" J0-11-'18 

Var det UFO? 

- Lvset var så ste rkt som ei høvfjellssol. J>et stralte \'arnw 
fra det. ·Etter noen minutter var det like mørkt ig-jen. De t tin
dre nde lyset forsvant like l~· dlost som d!'t kom, ing-en motor
dur. 

- Jeg kan ikke fatte og begripe hvor det sterke l~·sct kom 
fra. Først tenkte jeg det var en bil, så et fly som sf~Tt!' l mct 
hus!'t. Det var ingen av delene. Kanskje ei ildkulc. Eller en a,. 
disse UFOene. Ikke vet jeg. 

Det er 87 år gamle Anna Pede rsen som forte ller dette til Tl· 
DEN. Natt til søndag ·var det hun ha dde den m~·stiske 

opplevelsen .. 
Var det en UFO som a via Ry gene eri snarvisitt'? 

SIDE7 

. -.:..;. Det må ha vært en mystisk 
gjenstand. Så' sterkt, varmt og 

' tindrende lys kan ikke komme 
fra noe naturlig. 

87 ·år gamle Anna Pedersen på 
Rygene finnet ikke noen fornuf
tig forklaring på det hun opplev. 
de natt til søndag. Anna forteller 

. til TIDEN: 

- .Jeg gikk til sengs litt seint 
den kvelden. Lå våken til rundt 
inldnatt. Bordlampa hadde jeg 
slått av. :Ålt var stille •. Phitselig 
lå · hele rommet badet i lys . 
Sterkt, tindrende lys. Det var 
som det varmet. '. . · 

- Den første tanken som slo 
meg var at det måtte være en bil , 
med ekstra sterke lys. Jeg sto . 
opp. 1 

Gikk bort til vinduet. Lys
kilden var på himmelen et sted. 
Aner Ikke hvor langt borte gjen
standen var. Kunne det være et 
fly som styrtet, tro? Som ville 
eksplodere og ta fyr? Mot huset 
mitt? 

- Hvor lenge sto det på? 

- Kanskje ett minutt. kanskje 
ti minutt. Jeg vet Ikke. 

·- Har du l dag noen forklaring 
på hva det kan.ha vært? 

~· TVP!' "oTOGR· I(OREAKir. : 

' 

~i 
' 
! 
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- Nei, det må bare bli gjet- ' 
ning. Kanskje el av disse ildkule
ne vi har hørt om. Men det var 
så rart at lyset sto bom sUlle. Og 
noen lyder ga det heller ikke fra 
seg. Folk jeg har pratet med sei
nere har nevnt dette med UFO, 
flyvende tallerkner. Det skjer så · 
mye rart i våre dager, så man 

. skal aldri sl aldri. Men det er vel 
for fantastisk å tro at det kunne 

·være noe sånt. 
-Ble du redd? 

, Ikke i begynnelsen, men da 
det ikke ga seg var jeg redd det 

. skulle ta fyr i huset. Etterpå lå 
: 1 jeg våken til klokka var tre. 

Tenkte på hva det kunne være . 
En stund tenkte jeg på å vekke 
sønnen som sov i et annet rom, 
men slo det fra meg da lyset for. 
svant og ikke kom tilbake igjen . 

Anna Pe dersen vil helst tro fe
nomenet på nattehimmelen over 
Rygene har en naturlig forkla
ring. Selv har hun aldri opplevd 
noe tilsvarende, men har hor: 
folk fortelle om UFOer og mysti 
ske.lysende gjenstander . 
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;'~iY/'~~~.:.~·"~f!''• i: .. ~.~ _.li;r!•'i . 
; .. , San dag .· • . ~·morgen · · 1tar~ ·Detaljer ved gjen
, ~ ~lokken 07 ~!)ble dot syd standen· ' . var . • ikke. 
: ·"t{)~'i!ossno5s observert ,:·synlig. ·' · '' · · · ~·' 
·.~en lysende gje!lsta.nd . . .Gjer-standen,·bie :;ett 
, ca~ tre ganger.&!. stor il · ca;;. en tLme: og tjue 
: som · · en - -stjerne. · minutt~r-~ . Den:· .. hadde ' . . . . . 
_ -,Gjenn.cm • I~ililiert yiste . da en' stigende be· 
<~et seg at gjenstanden ,. · vegelse\ ' i •·' ,: ~· ::retning 
:• ya:r sigar!ormet .og;Iys- · ··syd/syd~ø·st: ;-~ '- og ·· .. ble 
.. :e~d~ b!nnk, : n;.~n- ~t~~ ·'mindre ,etteritvert .inn· 
; ~·d~t;s!timmeren ~t.!e~e • · · · · 
. ______ ...._ --- --· _::, _:~-- - · ....:. . .:.. ----- - ---

. -:,. ;:Radioen siterte :en I.Jr.ke navngitt 
Observatøren ute: · _professor. som ble betegnet ~om 

. luli:Iær at det . læ.n ha . pFO-spesia.ll!;t. · Han sa at gJen
:' :standen ikl:e kunne ha vært noe vært fly .. eller heli- "-atmosfærisk fenomen. :.: 

kopter. Det kan .heller :': UFO'en ble filmet nær Zakopa-
. ·Iie, det populære · feriestedet i de 

iKke ba vært en sate- : polske fjel..iene. Radioen sa at den 
llitt. Verlten. · .·. fonn, · . VCl}tet æer informasjon o:n gjen

standen så ·snart filmen var .frem-
farge eller .. bevegelse ·*alt.· ' · · : . . . . .. _ . __ . . 
h'-"dde noen likhet med ' :"S;, ;UFQ,rapporten· fredag ltom et

:;~t~r. ,,~n-:.Jlgnende episc.:le nær Lu: 
fly~- . heli!i:op_ter eller ' •1'blin.1 Ø~;t-Polen for noen maneder 
satellitt. Observataren t sideti. En bonde fortalte da' at han 

,._ :· hådde ·snakl{et med !.:ill å· e,"Tønne 
har tidli~ra . , ~ett menn :som lmm ut a'IT et romskip .. satellitter. , ·Noen . polske ukeblader .· .braltte 

'_rr.eldingcn, men . tok ·den ' ikke 
Det · ble. · tatt· fiere · ·særlig alvorlig. Dagsavisene ov~-. 

brgebHder av gj:m- · 1-"'s•å···d~en~i·u•l_Is .. t..,.e_n_di..,·g •. _ .. __ . _ ·,.· ---1 
standen. Hardanger · ,. Fc:d;;l~cb~~IH:te~~t~ . ~~-1-7<i Folkeblad er inte-
ressert i å~ lmmme i · Mystiske ting 
kontakt med anda som ; over Oksø·u --
kan ha sett gje_n,~ ;f 
standen. < Fra Slettheln nwld!''> nt mvstls 

ke ting foregikk ,over Ol<snv vP.d 
22-tiden l går. LYS · lJOm kunne 

c(E_o~'r~kk~·;_~v~·.oa:s\~fv~~jon~r gjort. · 
~. -~·' :~ ··:J .- . ~ .. :_ ~Y;•.! ~f·./l :. . . li:_·:_.-.1. -,_ : /f:/··:: J·.-L:·~; l>:-:::..{t.r.: -,.~ ; ~ . >: . . •· _ · ;:-~ · ·: -. - .. r. :: . -·:__. 

minne om blink fra flv b!e obser
: vert, dle:-fulgt av stikkflammer 

og ·noe som falt. b!·enne:nrl.: mei 
jorden, eller kanskje rdL~·: ·-~ !la· 

' vet. Deretter en slags j:!l(splosjon . . 
"GJ67NST"ANDfCN ave." ROSSNoSS YAR UFO" · Ved l;ontrolltårnr:t ·på Kjl">'i.k 

hadde man -fått en li!mcr.d'~ ;ild· 
ding • og man ican der .-:;1:\ c:·~el·· 
try kkelig- fas t at · det i hvert fall 
ikJ(e har vært noe flystyd :, i•.lan 

· .. ·,:Norn!t-,:r.: ;,llJ!eme:nfmr }';;D~~me~ 'ror- tre .~ei-• i -b]Ø~ ~-• · C!~t 7'. .,o'gS~ .:· · -:o~~ ; 
,~;roq• .. ,;, {JJ'ors!m!ng L-:::, i f. !3lden. Lyo!tjee'lan sri.tta \ B'a:Tgcn ·g_ett et «Iys- i 
~·- . ;rronrl}'.n~~ a,.!Iseyter~r t ,rnerlrer .. · k b2-lrlren, . o:r ; _blaf1» .som beveget seg 
at det.•b!e· Eett ,e!} lys- .. ! etterlot en grcnn lne!J· ·: svrnrt r:::,skt i nordvest- : 

.· .ende'~' :~;.:: : · : sl~r!inm.e* ;i. ~rig masse eom mt-.Julå:.i llg retning~ og eom mart 
~~gjen~!;amf, .<?VC::r,, r>1is~ ;l: yn,,: : ~:>~orsøke1 ·_, å ·. få:/ •foreløpig :· tror : dreier. 

· hadde sjekl<et både raed Kc~n
havn og Oslo og fly!>c:-,"Tt ute!dt· 
kes. Hva man eventuelt hc..r s c;tt 
pA himmeien kan t:;.re være gjen· 
!'taP.d for spekulasjoner, s l{.r n1an 
>i ~l(ternt fast yf,å lwntroliti:·net. 

·. ·.·noss '):~ø_· -~d. ag. \no_~. ge. n_ . ~_-_:l·. '_;_analyeert. ·•· __ Avkl_ene >::1-:•[_. __ seg o_m_ •. _·.:en __ m_eteorl. tt • . 
· ._En ··. '' , · · : ·~: '8ign.dormet:: :j~·~i-anunens·di5trUd:et - :~·· ! Sikker,· .. er .man.··Iikevel-1 
: : m~m•fånd' -~o:nl;:.sei\tlte· ·: <har ·. braltt iotograner;'1' ildre.· -'Mer_ ~om dette ·r . 

Det pussig e er at Fæurehnds
'Vennen t idlig-ere pli· kvelllez~ ~-
. O:;>p~gr:..!ng -av roll< sc;r, -, -./ 
18-tiaen hadde sett ·unåerli f;e 
blink • nænnt:st sorr, j~l~·gVt"r, 
over havet ... Lysfenorn~·net eie <ut en· ,,f,rcinn :lyskjegle ' ·nve• .:- • ' svimer!>.:cm~:> ,., i " dagen!l avl9~ : ' . ' , · i 

.ble ,Og"'-.å. r;ett- 've et ·fo'r;· r-bakken: Sørtdag . nati ; ;,'..' ·.i . . : . l . etterfulgt av_ et smell. 
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Hvilke fly ble 
over Hardanger tirs
dag kveld? _T~-a~fl~ 
ene hang stille over et 

1Irul'grå:desh-:registfert --, 
,iiflØy--~-na vnaToaaa. 
--rr-e-filbte se ttpa"vef 

inn fjord en, og de fløy 
svært langsomt og med 
en summelyd. Den 
s·amme-s-ummelyden 
ble registrerttra de to 
flyene som «hang)) over ; 

handelsfartøyet på : 
havna i Odda. Flyene. 
som var på vei inn Sør- • 
fjorden, hadde en has- : 
tighet på ca. 60 km i 
timen. De to flyene 
som «hang» over 
havnebassenget i 
Odda. satte opp en vel- · 
arg-farte'ffer . noen tå 

Militære myndigheter kan forklare 
en ~el flyaktivitet, men ikke alt 
De tA flyene som hang- forteller oberst Gran 
over . skipet i Odda. ) viken, · og høyden ove 
overfløy Odda først• Odda var ca. lOOC: 
gang klokken 18.05. meter. Inn fjorden va 
Det var da ett fly. 18,1. høyden ca. 500 meter. 
kom to fly. Ytterliger• Hastigheten var 75 ,: 
to fly kom klokkt>l km. Flyene som bl( 
18.25. og ett fly kon benyttet var F 5 fl) 
alene 1 8.35. som har et vlngespen 

!Iles te passering ove på. ca. 8 meter. . 1 • sekunaer:-Det ble sett 
røaelys på flyene som 
var på vei inn fjorden. 

Odda var 20.35. 20.45 o1 - Vi så biler Jll·. 
1 20.5.'>. - Vi fløy parvis · ____ _yelen, forteller oberM~: 



·*Ukjente 
hadde rede, ~~~- og 

,_ g_r:~~~fYlh De ble lak· 
tatt som s~g!rform~~ 
~~~ k()_~:!!l_ge~tu~J 

oer. JTarilanger Folke· ! 
-bhid har vært l kontakt : 

med alt det vi har av i 
militære eksperter og i 
myndigheter, og i følge 

-de opplysninger vi har . 
fått tyder fasong og i 
hastighet på at de tre : 
flyene er de engelsk· 
produserte «Harrier». 
Disse kan lande og 
starte vertikalt. De 
lager imidlertid et far· 
lig spetakkel. 

Odda hadde flybesøk 
tirsdag kveld. Oberst 
Alf Granvlken ved Sola 
som fløy en av maskin· i 
ene. forteller at man 1 

\ 
'• 

Granviken, · vt så ogs.a 1\ ingen kan gjØre rede.. /' 
fartøyet på havna. o~ for, ble virkelig sett. 
vi så naturligvis Odda l - Jeg tviler ikke p; "i 
men vt hang slett ikh [ det. selv om ikke vi ~ ! 
stille. Går hastlghe te• · andre fly eller gjt•n 
ne d til 300 km, d e tte.-i stander. De rimot tvi 

- vr.- - ----- - - -------- ~ ler jeg sterkt på at dt· 
~-- Kan de andre fly ! va.r «llarrier». 
ene ha vært «Harrier>' ' På annet hold få r< 
t)·pen'! ------ l «Hardanger Folkt• l 

- Det tør jeg ikk•:.. i blad opplyst at not' l1 j 
• l l i ' svare ps . Den s~~rst· ! fly av (( larr er»·typetl.' 

svakheten de flyene. ! "'glKK fra England ti u 
har. er jo aksjons : Nord-Norge tirsdag l 
radiusen. De lager e t ! men de var overhodf• ' 

- farllgs petaKket. · sær 1 ---aKke mnom SørfJordt•• 
Hg når de henger still" t 1 :-etter over Odda. 1 

-·Iuft{'n. - Jeg kan van -1 Pa militært hold kwt-- 1 
1S'Kelig tl"nke m e g at / man derfor Ikke g ; ! 

Odda eller Hardang-t· (! noen rimelig forklarlnr; 1 

har hatt besøk av slik~: ! på hva som ble sett a,' ! 
fly. l en rekke mennesker l 

- Men tre fly son i L1lensvang og l Oddv j 

"PR for PR r· 

på to forskjellige tid!< 
punkt tirsdag kveld. 

• 
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"NY TYPE- FøTOGR . UAZI~ l. CA~iF. 

For f ø rste gan g * har menne ske r hatt radiokontak t me d en UFO. Na tt 
til 9 Sept emb er 1 978 hadde Jan Sø reide, Fr ank Haug og en de l a nd r e k on 7 
ta kt med en UFO s o m h oldt seg o ve r Bergen. Ko ntak ten bl e etable rt da 
Sø r eide s endt e u t noe n si g n a l er som e n a nn e n had d e tatt opp på b å n d i 
1 969 . To til tre minutter etter a t sig n a l ene ' va r sendt, kom de t li gn-
ende s i g nale r t i l bake med så stor sty rke a t de b lok ke r t e alt a nn et , men 
l ike v e l så ret n i n gsbestemt at d e t i e n Walkie Ta l kie 1 00 meter bort e ikk 
i k k e bl e no e n s i gna ler i d e t hel e ta tt. 

Hva er så privatra dio? Å gi en kort for k la r in g uten fo r my e te knisk e 
dat a er van skel i g , me n jeg skal p r ø ve. Det e r so m sa gt r adio , d.v.s. tråd
løs f orb ind e ls e . Privatradio ( fork .: P .R.) hai få tt til de l t fr e k v eni~ n 
fr a 26. 9 65 Mh z ( me g a hert z) t il 2 7 . 225 , o g ka n ly tt es t il p å k o r t b ø l g e n. 
Det e r lov å ha appa r at me d max . 2w styrke i Norge , og 2 2 kana l e r. En 
t re n ger o gså e n strømkil de , o g her a n befa l es en j u s t erba r batter i-e li
minator fra 8 - 1 6V me d 2 Amp . u tga n g f o r å få f u ll mod u l as jon . En god 
bas ea n tenne ca. 1 2 - 1 5m over bak kenivå er å f oret r ekke, me n he r k o mm e r 
og s2 d e n n a turlig e beligge nhe ten inn i bildet . Hele an legget k oster fr a 
c a . Kr. 800 .- til 2500 .- alt ettersom om man kan få t ak i bru k t ell e r 
må k j ø p e nyt t u t s ty r. 

Hv i lken n y t te ha r vi så a v P . R . i UF O- NORGE? Vi "t reffes" på lu fta" 
så o g s i hver kveld f o r å h øre om d et har vært n o e n o bs ervas jon e r , a vis 
reporta s jer e .l. Av d e syv pe rs one n e i Rå det , har seks P . R., og p å den 
må ten er P . R . e t kont a ktmidde l fo r o ss . Det er også fl ere amdre med l emmer 
som har , e ll e r s kal g å t il anskaffe l s e av ap pa rat . Ve l d i g g o d nytt e a v 
ap p a r at e t har vi u n d e r en obse rvas jon (ell e r f l ere) . Da kan v i fø l ge 
UFO' e n( e ) over s t ørre stre kninger v ia "lin k ''. J eg v il derfor a n be f a l e 
med le mm e ne å få t ak i en privatrad io sli k at v i kans k j e ett e rhvert kan 
d ekke h e l e No rge . 

Fø r e n går t i l innkjøp av et appara t må en søke Tele~irekt ora t e t om 
t il a t e l se . En f år da t i ld e lt e t P . R . n um mer , og d e t kos ter kr . 60 .- pr . 
år å h a s lik l i sens . Etter d en n e lil e in troduksjon e n av P . R . s å er d e t 
ka n sk j e n o e n s om får l ys t ti l å a nskaffe ut styre t . Skr i v til UFO - NORGE 
via v ~ r p ostadresse , o g v i s kal f o rs ø ke å vær e behjelpe lige me d o p p
lys nin g e r , r å d o g ve il edning. Vi ka n o g s å g i he n v i s nin ge r ti l f o r r et n inger 
s om se lg e r slikt u tstyr . Og n å r d e r e kommer " p å lu f t a " ka n d e r e a nrope 
me g v e d å ka ll e p å : 

" DRAC UL A 45 " 

* Der h a r fra tid t il a n n e n komme t meldin ge r g j e nnom u fo -litteratu ren 
om p ers on e r s om a n g ive li g h a r o pp n å dd ra dio-kontakt me d UFO'er, d a hov e d 
s akli g r a dioamatør e r s om meds sine kor t bølge-s ende re kan nå Jord e n run dt . 
Men det e r vans k el ig å få sli k e rapporter s k i kke lig be k re ft e t . En opp
ga v e ka n sk j e f or e n i vrig s jel ? 

Re d, 

'f, 
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NOTISER 

*UFO-NORGE' s EMBLEM ~ - --~ --· -
Som designer av dette merke vil jeg gjerne komme med nben bemerkninger om 
tanken bak utformingen: De konsentriske ovaler samt den horisontale og 
vertikale linje som danner et kors i midten, skal assosiere med en blin k, 
eller også et flyinstrument som viser flyets stilling i forhold til hori
sonten. Siluetten av en UFO i midt e n skal symolisere at UFO .E:...E. nettopp det 
- ~idt -' i blinken eller i sentrum, f or vår {UFO- NORGE's) oppmerksomh et. 

10 ,, 

Je~ kan tilføye at den spesielle og harmoniske omsluttende ellipsefo rm er 
den danske berømte arkitekt, dikter og filosof Piet Heins såkallte "Su per
ellipse", som vi altså har tatt oss den frihet å låne til dette verdige 
formål. UFO-siluetten vil mange kjenne igjen som den s åkalte "Adams ki- t al
lerken", altså formen på objekter som UFO-kontaktmannen George Adams ki 
fotograferte tidlig i 50-årene. Han var, og er, en kontroversiell person, 
likeså hans beretninger og fotogra f ier. Mange, - også ufo-fors kere ka l ler l 
ham svindler ut fra at endel av hans påstand e r synes uri ktige. Je g tror l 
tvilen bør komme tiltalte tilgode, - kanskje vil fremtiden vise at han haddel 
mere rett enn nå antatt? Hans fotografier er ik ke avslørt som falske, fakt-~ 
isk har gjenstander av samme form vært observert, beskrevet og fotografter~ 
av andre rundt om i verden (se f.ex. side 6). 
Dette er da ogs å grunnen til at vi _har valgt å bruke denn e , blandt ufologer 
så vekjente profi~ i vå r t embl em. Den stiliserte mennes kefigur inn e i 
siluetten er tatt med for å poeng t ere viktighe ten av at vå rt må l bør være 
kontakt med disse astronauter fra f remmede sivilisasjoner --/ 

(Red.,s personlige synspunkt.) r 

*UFO-ARTIKL ER! 
.Vi ber medlemmene mer ke seg at der i løpet av de nærmes t e uker er lovet 

trykket 2 UFO-artikler i ukebladet ALLERS! 
*UFO &.--( DB-

En a ksjon er be gynt for å f å istand int e rn a sjonalt s a ma rbeide om innsam
ling og databehandling av UFO-observasjoner etter strenge vitenskaplige 
kriterier. Vi trenger ett (eller flere) medlemmer som kan ha interesse 1 

å delta i dette arbeide. Meld fra! 
*"U-FO-TRONDHEi fvl!" 

UFO-NORGE's ~ørste lokal-gruppe er UFO -TR ONDHEIM, med 8-10 medlemmer. 
Vi ønske~ dem lykke til i arbeid e t og uttryk ker hå pet om godt sama rb eide. 
Når og hvor kommer neste grupp e ? 

*SISTE I UFO-OBSERVASJON ER ! 
Søndag kveld, 18 Mars ble det både på Jevnaker og 1 Eidsvoll gjort UFO

observasjoner. Flere detaljer sen e re evt • 

.. VIKTIG MELDING l ·~ .. 
i -- ---------·- -* VÅRT FØRSTE ORDINÆRE MØ TE FOR MEDLEMMENE i UFO-NORGE FI NNER STED: * ONSDAG DEN 25 APRIL KL.19.30 i PEIS ESTUEN PÅ NE BBENES KAF ETERIA i EI DS VOLL! l 

(ligg e r rett ved E- 6 og Eidsvollsbygningen) 

Det blir en ori ent er ing om UFO-NORG E og UFO-situa s jon e n. Vider e f å r vi 
et filmprogram, - flere science-fiction filmer som omhandler temaet UFO 
vises. Disse er Bmm med l~d, og forhåpentligvis positive overraskelser 
f~r de interesserte. (varighet ca. 1 1/2time). Etterpå tar vi en pause 
med kaffe/t e og wi enerbrø d, mens vi lo~er ut noe UFO-litteratur. Tilslutt 
tar vi en runde me d spørs må l/samt a l e /diskusjon. 

Til de kning a v u t gifter til be v e rtning beta les Kr.10.- v e d inn ga n gen. 
Vi åpn e r kl.1 9 .00, o g stiller ut endel UFO-m a t e rie ll, - pfuk ater m. f otos 
o.l. Medlemmene oppfordres til å ta med seg venner som er interessert i 
å bli medlemmer. Innmelding kan skje på møtet! 

* ').[! l tl ! * ____ e __ møt . __ l 
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