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UFO- N.ORGE- NYTT 
INTERNT NYHETS- OG KONTAkTORGAN FOR RIKSDRGANISASJO~EN. 

"UFO-NDRGE-t·•YTT" sendes medlemmene gratis og antall num
,mere i året bestemmes av stoffmengden og behovet. Bladet 
!bringer UFO-n yhetsstoff og meddelelser fra Råd e t. Det er 
togså tenkt som et forum for organisasjonens grupper og 
'enkeltmedlemmer • 
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UFO-NORGE PÅ FORBRUKERMESSEN. 

Som meddelt våre medlemmer i forrige nr. av UNN, var UFO-NORGE rep
resentert på årets Forbrukermesse på Sjølyst i Oslo med en informasjons
stand. Dette kom istand på kort varsel og medførte en hektisk forbe
redelsesaktivitet fra Rådet side. Planlegging av utstilling og prod-
uksjon av utstillingsmateriell med bemanning av stand'n i 10 
dager osv. Medlemmene mottar sammen med dette 
nr. av UNN et eksemplar av vår nye folder som 
vi fant å kunne ta fram til messen. Som 
man vil se av bak- siden, klarte vi 
nemlig å selge en annonse for en UFO-
bok. Dette er for~ øvrig den eneste 
UFO-bok på norsk for øyeblikket og 
en vi trygt kan anbefale ~ Denne 
annonse betalte for ca 2/3 av 
t rykkningsutgift- ene 1 så vi tok en 
sjanse og fikk trykket 5000 stk. 
Vi bad i forrige nr. våre medlemmer 
om å sende støtte- bidrag til hjelp for 
å få trykket en slik folder. På denne 
appell har vi kun fått response fra 2 av 
medlemmene , og de skal selvfølgelig ha 
takk. Men underskudd får vi, og skulle noen nå 
- etter å ha sett fold- eren - føle mer for det, 
MOTTAS BIDRAG MED TAKK! Men tilbake til Messen. Til-
taket med å være representert på denne Forbrukermessen må utvilsomt be
tegnes som en suksess. Besøket på vår stand var meget bra, og ialt ble 
ca. 3500 foldere delt ut. Utstillingen bestod av plakater med beskrivel
ser og fotos fra kjente UFO-hendelser fra inn- og utland. 100 diasbilder 
ble vist kontinuerlig v.h.a. "karusell"-fremviser og monitorskjerm. Vi 
hadde i tillegg endel hef,ter tilsalgs, samt en UFO-detektor og en Geiger
teller utstilt. Fra vår samarbeidspartner i Danmark;FUFOS , hadde vi mot
tatt hjelp i form av en rekke hefter for salg. Desverre nådde ikke,pga. 
toll-uvesenet, dette materiell fram til oss før vi var vel halveis gjen
nom utstillingsdagene. Salget ble vel derfor ikke hva vi hadde håpet. 
Men vi knyttet mange kontakter og hadde en rekke interessante samtaler. 
Noen nye, men gamle, observasjoner fikk vi og høre om og skjemaer ble ut 
delt. Enkelte ansikter så vi igjen flere ganger, og noen meldte .seg inn 
straks. Messen ble iår besøkt av nær 100000 i løpet av 10 dager, og selv 
om vår utdeling av foldere til bare ca. 3,5% av disse synes lite, tror 
jeg likevel vi må si oss fornøyd, når vi tar vår korte forberedelsestid, 
ytterst begrensede økonomi, og ingen mulighet til reklame, i betraktning . 
Tilslutt kan nevnes at vi nå, en drøy uke etter messen har fått 20-25 nye 
medlemmer pluss en god del som har sagt seg interessert. Rådet vil også 
benytte anledningen her til å takke de som var med og hjalp til på stand'n 
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Angående Arsmøteinnkallelse - se siste side ! 



fra en UFO-kongress 
av HANS CHR. MOE.* 

En internasjonal UFO-kongress ble avholdt i London den 26. og 27 
August i år. BUFORA (British UFO Research Association) sto som arrangør 
og deltakere var UFO-interesserte fra nesten hele verden. 

Størstedelen av de ca. 400 detakerne var naturlig nok fra Storbri
tania. Ellers var Belgia, Canada, Danmark, Frankrike, Italia, Jugoslavia, 
Kenya, Kypros, Nederland, Norge, Pakistan, Spania, Sverige, Syd-Afrika, 
USA og Vest-Tyskland representert. 

Fra Norge deltok fem representanter tilknyttet Norsk UFO Center. 
Kongressen var lagt til s·øndag og Mandag, og det gikk en stund før vi 

oppfattet at Mandag var offentlig fridag, nemlig "Bank Holiday". 
Et blikk på dagsordenen for de to møtedagene sa oss at her var ikke 

plass for noe som ikke var anmeldt på forhånd. Det var nok ikke bare 
vi fra Norge som savnet anledningen til å si noe vektig i internasjonal 
sammenheng. Den eneste sjanse nasjonene hadde til å komme til orde, var 
under de korte spørrerundene etter hvert foredrag, og da burde man helst 
holde seg tll emnet. 

2. 

En av delegatene fra Frankrike prøvde seg imidlertid på et lengre "bud
skap". IV.Iesteparten gikk på fransk, men vi skjønte at temaet ikke var av 
denne verden. Hun stilnet ikke før mikrofonen ble"klippet". 

Fullt så drastisk var det ikke for den norske gruppen, men qet ble da 
vekslet noen ord med de fleste av vertene i BUFORA, og - ikke minst med 
kongressens stjerne, Dr. J. Allen Hynek. Man delte ut adresser samt en 
engelsk oversettelse av noen norske observasJoner :-

Vi fikk selvsagt høre mye vi visste fra før, men likevel var det vel 
verdt turen å få tingene fremlagt av personer som f or de fl este av oss 
bare har vært navn. Det at vi kunne snakke med disse menneskene og spørre 
om evt. uklarheter, - at man kunne etablere personlig kontakt, ser jeg 
som veldig verdifullt. Vi fikk se at det gikk an å mønstre så mange UFO
interesserte. Manglene og fordelene ved et slikt opplegg ga oss tips som 
kanskje kan komme til nytte. 

Vi fikk kontakt med UFO-organisasjoner og enkeltpersoner i forskjell
ige land som kan vise seg verdifulle. 

Likeledes fikk vi etablert en kommunikasjonslinje med det verdenskjente 
magasinet "NATIONAL ENQUIRER" (eg. am. ukeavis som bringer mye UFO-stoff) 

Så kort om de enkelte foredragene. Dere som er interessert i å få vite 
mere kan skrive til: Hans Kr. Moe, Patentstyret, Boks 8160, Dep., Oslo 1. 

Søndag: 

Robert Digby , BUFORA, til daglig data-ekspert. Han orienterte om UFO
saken generelt. Viste lysblider og kjørte lydbåndopptak tatt umiddelbart 
etter at vitnene forteller å ha sett UFO. Opptakene gjorde mest inntrykk, 
da vitnene tydelig var rystet og ikke visste hva de skulle tro. 

Larry Dale, direktør i BUFORA, kjemiker, med spesielle interesser i 
logikk og astronomi, - medlem av Royal Astronomical Society. Han tok for 
seg UFO-saker som BUFORA selv ' hadde etterforsket de siste tre år, og på
viste visse observasjonsmønstre som gikk igjen. Det kan således se ut som 
om det er de samme stedene som får flest UFO-besøk år etter år. 

forts. neste side 

*Moe er medlem av UFO-NORGE, men også av Norsk UFO Center, og represen
terte sistnevnte på kongressen. 

Red. 



Rapport ..... forts. 

Dr. Leo Sprinkle, USA, rådgiver for APRO, direktør for "the Division of 
Counselling and Testing ved the University of Wyoming; videre i Counsel
ing Services, og har skrevet flere artikler om de psykologiske aspekter ved 
UFO-rapporter. Han hevdet bl.a. at "det betyr ingen ting om UFO'ene er 
fysiske eller psykiske fenomener. Det som teller er hva de betyr for obser
vatøren". Vi må først få fastslått at UFO'ene er reelle, i den betydning at 
observatøren virkelig ser, e·ller tror han ser, noe virkelig og håndfast. 
Siden kan vi begynne å teorisere om opphavet til fenomenet. 
Dr. Sprinkle høstet stort bifall for sitt lette og muntre innfall. 

Peter Hill, BUFORA, arbeider i helsesektoren. Han tok i første rekke for 
seg massemedia og UFO-reportasjer, og mente at UFO-forskningen var blitt 
veldig forsinket ved avisers og ukeblads evige jag etter sensasjoner. Dette 
gjør i sin tur at de fleste vitenskapsmenn, i alle fall offentlig, delvis 
tar avstand fra UFO-saken i frykt for å bli gjort til latter, særlig blandt 
sine egne. Hans arbeid hadde det mål for øye å få UFO-forskningen anerkjent 
som en ny gren av vitenskapen. 

3. 

Edoardm Russ o , CUN (Centro Ufologico Nazionale) Italia, redaktør av UFO
bladet "CLYPEUS", og har skrevet mange artikler om UFO. Etter krigen har 
CUN registrert ca. 30.000 observasjoner i Italia, hvorav 300-400 nærkon
takter av 1 ., 2., og 3. grad (Hyneks system). I _November 1978 hadde Italia 
en stor bølge UFO-besøk. I løpet av November innkom ca. 500 rapporter hvor
av 140 var nærkontakter av 1 .grad, 20 av 2.grad og 25 rapporter av ).grad. 
Det var tilsammen 50 rapporter om fysiske virkninger ved overflyvninger av 
UFO'er. Det var også tatt mer eller mindre gode bilder i hele 50 forskjel
lige tilfelle. Russo fortalte om en politimann som to dager etter hverandre 
hevdet å være tatt inn i en fremmed farkost og undersøkt. I forbindelse 
med disse hendelsene ble det funnet fotspor som var 30cm brede og 50cm lan
ge, og politimannen kunne fortelle om store ·uhyrer på ca. )meters høyde. 
I løpet av denne perioden ble det også sett mer "alminnelige" typer av hu
manoider, nemlig de ganske vanlige, spelemmede vesener på ca. 125cm og en 
type av normal menneskestørrelse og kroppsbyning med langt, lyst hår. 

Dr .. Spinotti, som i en viss grad assisterte Russ o under foredraget, ga 
en oversikt over saker under 1978-bølgen hvor politi hadde vært innblandet. 
Han fortalte om politi som hadde signalisert til UFO'er og fått svar i form 
av tilsvarende lysblink. 

Antonio Rebera, Spania, er forfatter og redaktør av UFO-magasinet "Stendek" 
Han kåserte om sitt forfatterskap og sine ideer, og slo bl.a. fast at ''the 
commen sense is the less commen of all senses". 

Om kvelden den første dag var det kongressmiddag med bl.a. kalkun, selv
følgelig. Etterpå ble det vist en film som var laget for amerikansk TV, og 
som aldri hadde vært vist i Europa. Filmen var delvis bygget opp med auten
tiske filmklipp og var meget interessant. 

MANDAG: 
J.Bernard Delair, sekretær for UK (UFO Contact), en av de andre UFO-foren
ingene i Storbritannia, redaktør av the "Avareness Journal", og datainte
ressert. Han redegjorde bl.a. for de katalogene som idag foreligger når det 
gjelder UFO-saker. I USA er det en databank på ca. 75.000 saker som går 
under navnet UFOCAT. Denne er karakterisert som den beste, mens England har 
en annan katalog, MUFOC, som har registrert ca. 50.000 rapporter. Den 
store ulempe med disse katalogene er at de er programmert etter helt for
skjellige systemer. Ideen er nå å etablere en "verdenskatalog" over UFO
saker. Det må derfor så fort som mulig fastslås hva en rapport skal inne
holde av detaljer. Videre må en definisjon av UFO fastsettes, og ellers 
mange andre de_taljer, slik at sy~temet glir friksjonsfritt data-sentralene 
imellom. 

Per Andersen, SUFOI, Danmark, studerer matematikk og computervitenskap ved 
forts. side9. 
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Elektrisk fenomen ~~ 5 
· ·ener UFO i ny form i 
Det var iUe nordlys. ikke på. · - ·De atanset en tid . lanz!. VeikaJi. : 

lemorskyer, iUc noen va.nli& sky ten ~--sl pl skya $Oti1 sto belt ': 
heller, lier et ektepar fra Braod- stille. Etter en tid reiste 6e til Ja- • - . 
bu som ~ kveld kL 21.30 ren, men skya --u.r . fremdeks pl ID 

d en stålgrå ullen sky pi nord!· plus. De besluttet derlor i dra _til 1: 
østhimmelen i Brandbu. Det var Fraxrutadtoppc:n- der de kunne • 
. u jernekl.art eU~. og denne skyen· iakta :skya fra?(:t<Red~idet ille ': 
var belt rund, 'noe diffus i kante-; er ptel;Ys.~Oa '~ !Ueo fimidl.ertid, • 
~. altSå .ikle s~t avgrenset.: forSvlmnet: '!!A ~r:u') .,":i ,H<!!:'t:L !:r. 1: 
En gang d::jøt det likesom t!t en .,-- Det ra.re_c:r at: jeg sl~ lik:! ; 
lyrutrå.le fra sk:y&. men ber er ik· nende sky fare i -voldsom fart 1 E 

ke ekteparet bclt sikre. Det tan over himmelen fra est til vest 1:n ; 

ha vært re nek: ser i sideruten vi vinterkveld for fire .år siden, sier : 
så, sier de. mannen. Den p.ng slo jeg det • 

Skya holdt seg på himmelen et· bort i •t &t måtte være en lys- : 
ter det ekteparet m:.k se den, ca. kaster, hvilket jeg visste det ikke Ill 
l 5 minutter. Lyset {ra den vai så. kunne vB::re. Kan bende det er ett :g 
sterkt grått at de ble merksom på eller annet clc:l::trisk fenomen og 11i! 

den selv ·om de k.iørte med fullt morsomt var det ihvertfall å se : 
lys på bilen og det var gatelys det. Hva ekteparet så er innrap. :i 
langs veien. 1 partert til UFO Norge. · - ! 

. . ·,' ~ -· 

Ranasfjorde.n 
- , ~~ :-.;; ': ·. ~~ 

- Vi ~~t i ~~~ ~; vi tikk se 
en lyskule på himmelen over 
Randsfjorden på høyde med 
Gjærvika. Den kom nordfra, 
dreide av ()g fulgte Rands
ljorden sørover~ 'Lyskulen er 
å sammenligne med en sirkel 
som ~ •'femkrone.: Det var 
·en hinne og bennes sønn i 
"Bjoneroa -:SOm fortalte dette 
til OA i går kveld. Lyskulen 
ble sett ca. kl. 21.20. De to 
så _på kulen i kikkert også, 
og nn da $«: ~ten flere 
røde lys eller -at det gnistret 
bale den. Farten var ikke 
srerlig stor, og selv om kulen 
iHe var langt unna, ,var det 
iHe en lyd l børe. En fly 
ville de ha hørt. sier de beg. 
ge, så de spekulerer på om 
flere h~ sett lys kulen . . 

. .. 

TIPEI/ . .:<t~ - q- 79 
Ut~O iakt-
tatt over 

Grimstad? 

-'-

Jgj en k a n d e t v æ r e at mulige 
gronnkl Pdd e vesene r· med 
v ærhår og antenner har ia kttatt 
in n bygge rne. i Grimstad. 
M a ndag kveld oppt rådte 
plut s elig et s kaq)t h\•itl ·lys på 
sy fJ ·I'l~thimm <;len . Lyset Ll c 
s t orre og s tørre snm om ·det 
n cerm e t s eg , for plutse li g å 
blaife opp til s amme r e lative 
størrei s e som månen. 

· F'enomene t · omga seg etter 
op pblaf!ingen m ed en 
s kylik.nende sopp, s om minte 
i.a U takerne . om e n atom
eks plos jon. H.imme len var ellers 
h e it kl a r. Ingen lyd bie 
ob ser ve rt. 

De\ er å bemerke at · en 
k je rnefy s is k e k splosjon i 
r o mme t naturli !!Vis Yille virl;e 
lil-:t i a lle retni;.'!C> r, og d erlo ; 
ikke få s opp form . ! >e rimot. hY is 
d e t ik k e har Yæ rt ~ i s te- I:akelt fra 
Sirius e !le r Cen taurus i 
s t jerne b i.ldet Orion, kan ·ctet ha 
v æ.rt en bærera~:e tt ira e n 
je>r dstyrt c p ps kytning som· ha r 
bi e nt opp i atmosfo:re ns ø\' re 
! ;".; , <'Il e r e n sto r meteoritt :iv 
lns1 m a te r iale . 

}.lc.n har s ide 'l i <J ~: tt.ag r:l s ~n 

ikk <· ia kttatt :1nd r:~ ,_,n;; de 
vanlige CF'O'er i G:-i:n .;Lo rJs 
s till e 1·at c r ... .. . 

erkelig lysfenomerl 
• • • r:rvSv·oL..D 

Set. t 1 d·astr&k.rae. t Bi...ftD · . . . ~l . 2'1 -o. -7r1 
M a nda g kveld ble et merke

li .!! lvs- Piler r ovkfPnom f> n sett 
bådP ove r Eidsvoll. Ullens a ker 
og Hadel a nd. De t var ved 
21.45-tid a at et slags lysglimt 
eller en Pk splos jon sta rte t 
gansk e la \·t ov Pr hori sonten p a 
nord-østhimmelen. E n s la g s 
«Soppsky " . omtrPnt som d e m 
en k jPnn pr fra a tom eksplos jo
n e r· utvi kle t seg. m en sk:ven 
var opp -ned. altså m e d h a tte n 
nPd. E tte r noen tid s ka r e t I:-•s
glimt sørove r på himmele n. o g 
ettPr d ette døde hele fe nom e 
n e t langsomt bort. Det he le sto 
trolig p å ca. 10 - 15 minutter. 

To som så fenom en et i E ids
voll v a r Jva r P . og Anne lise 
Jessen. De forteller at de 
spaserte· langs v eg en på St:-•ri 
d a lysblaffe t g jorde dem opp
m e rksom p å at noe var i fe rd 
med a skje. 

F'enomenet v a r b å de fa-

s cin er PndP og skr·emnw nde . og 
vi ka n ik k P finn e noe n umid
rl e lhar forkl a rin g på de t. Det 
likne r ikk E' noe vi har set t 
tirlli .e-e r e . bort sett fra sopp
s kven som a ltså var opp ned . 
fo rte ll er de . 

Enut Aashe im p å Bon høn'r 
m e d til dPm s om intPr PssPre r 
seg ster kt for s like fe nom ener . 
Ha n :> ta r 1 ~pissen for organi
sas jonen UF'O-Norge. og for 
sa k er å sR ml P inn ovPnvitne. 
rapport e r om de t som b le se t t 
m a nda g k\·eld . 

- Sirl en det bl e se tt fra 
såvid t spr e dte s teder som 
H a deland . Eidsvoll og .ldllens
aker . m å fenomenet ha hatt 
b e t:vde li g størrelse og fuml'et 
s ted i ganske stor høyd e . J eg 
håper de rfor p å h envend elser 
fra fl e r e som har se tt det. s ie r 
Aa slwim . 

Merkelige ting 
· P~ Hadeland -

Det gjøres stadig usedvanlige observasjoner på Hadeland. Ly
~nde gjenstander på himmelen, som oppfører seg merkelig, er 
Iakttatt av flere også de siste dagene. I en del tilfeller kan det 
være snakk om satelitter eller andre naturlige forklaringer, men 
enkelte «kuler» beveger seg i baner som ingen satellitt ville 
gjøre. 

Nytt er at disse merkelige observasjonene ikke lenger er knyt
tet bare til himmelen. Lørdag ble det sett en over meteren høy 
vannstråle som sto rett opp av Randsfjorden ved Hom. Den 
boldt seg oppe i 5 • 6 minutter. Ingen bar foreløpig kunnet gi 
noen forklaring på hva den kom av. _ 

SESIDE2 
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, distri.ktet ·Men mye har sin naturlige -forklaring 
OPPLAND ARBEIDER~LAD Fredag 5. oktober 1979 j ' . 

Noen ungdommer som onsdag 
cveld kom kjørende fra Hønefoss 
not Jevnaker over Haugsbygd 
'ikk plutselig se en svær ildkule 
'ølge i bilens kjøreretning. De 
;tanset bilen for å se nærmere på 
jen, og like i nærheten av stedet 
wor noen skoleungdommer me
ler å ha sett en landet UFO for 
10en år siden, svingte ildkulen • 
n ot øst. Lyset var så skarpt at de 
cunne se skogen tydelig idet ku
en forsvant. Kulen var på stør
:else som en fotball, sier ung
iommene, og anslår tiden for si-
Je iakttakelser til kl. 22.45. · 

En hytteeier som bor på V estsi
jen av Randsfjorden så ved fire- l 

:iden lørdag morgen en rød kule 
Jver Randsfjorden. Den duppet 
JPP og ned, sier hytteeiren. 

24. september ble .det sett en 
stålgrå «sky» over Brandbu. Den 
:;amme ble sett over Raufoss og i 
,;;,stlandsområdet ellers. Onsdag 
kveld kl. 21.20 ' ble det sett en 

~~~~~~~~~-lyskule over Randsfjorden. 
Det er _flere som har sett under- · 

lige . ting på natte- og 
kveldshimmelen. De fleste har 
sikkert sin naturlige forklaring. 
Det er skutt opp så mye rart og 
dette må jo komme ned igjen, 
mener enkelte, men sjølsagt kan ; 
det være enkelte ting som ikke l 
kan forklares og således må få 
betegnelsen UFO. At det ser ut til 
å være ekstra stor aktivitet i 
himmelrommet over distriktet 
skyldes vel også at folk ikke len
ger er redde for å melde fra om 
hva de ser. 

Hvis en betrakter 
kveldshimmelen, kan en ofte se 
satelitter fare over himmelen i 
forskjellige retninger. De har sin 
rolige fart og stø kurs, og farer 
ikke med de underlige krum
spring som flere av gjenstandene 

. det er blitt meldt om. 

... -~-------------

~norme krefter l virksomhet: 

OPPLAND ARBEIDERBLAD , 
- Vannet sylet og boblet og 

midt i reiste det seg en vannsøyle 
på minst to meter i tverrsnitt. 
Vannsøylens høyde var vanskelig 
å fastslå, men over meteren var 
den Ihvertfall. Det hele varte i 
seks minutter, siden var det helt 
stille. 

Det var voldsomme mengder 
vann som ble satt i bevegelse. Og 
at kreftene som satte det i beveg
else kom nedenfra er det ingen 
tvil om. 

Det er .. gårdbruker Sverre 
Sevaldrud som forteller Oppland 
Arbeiderblad dette. Han var sist 
lørdag morgen tidlig ute med 
pløying på gården Sørum. Ved 
sju tida ropte hans åtte år gamle 
sønn, se utpå Randsfjorden pap
pa. Og der fikk Sevaldrud se det 
opprørte · feltet. Det var vindstille 
og vannet på fjorden var også 
stille. Det var bare på den flek
ken ca. 100 meter ut for ferjeleiet 
ved Horn at det var urolig. 

Etter seks minutter var fjorden 
helt stille igjen. Det var synd at 
ferjen ikke gikk til vanlig tid, 
men avgangen fra Tangen var en 
time forsinket på grunn av endret 
kjøretid lørdag. Da hadde vi 
kommet midt oppi det, sier 
Sevaldrud som selv arbeider på 
Randsfjordferja. 

!l ~ . 
men 

Lørdag 6. oktober 1979. :i 
Sverre Sevaldrud har spurt 

mange denne uken om det er no
en som har sett noe liknende, 
men har fått negativt svar. Rart 
var det at ingen på østsida la 
merke til det også. Hva det kan 
være har Sevaldrud ingen for
mening om. 

t 
bunnen og de kjempekreftene 
som satte igang det hele er et 
mysterium. 

t 
\, . - . - . ~ -... 

'· 
·.:' : 

- På spørsmål om noe kunne 
ha falt ned i vannet, stiller han .--------------.a------------• 
seg tvilende. Det var krefter un-
der vann som var i virksomhet og 
det måtte være enorme krefter 
også. For noen millioner år siden 
var vulkanene aktive· på Hade
land, men disse har ligget rolig si
den og har neppe noe med dette å 
gjøre. 

Vannet var helt klart, både det 
som boblet og det som var rundt. 
Det var fint å se i solskinnet, sier 
Sevaldrud til slutt. 

- Har du hørt om noe liknen
de? 

- Vi retter spørsmålet til An
ders Tokerud som har bodd ved 
Randsfjorden alle sine år. Han 
svarer benektende og hadde det 
ikke vært Sverre Sevaldrud som 
hadde sett dette hadde han ikke 
trodd det, sier han. 

Under uvær kan det hende at 
virvelvinder pisker opp fjorden 
noe, men i stilt vær, nei det har 
han aldri sett. Der vannet boblet 
er det ca. 20-25 meter ned til 

Hva befant seg i Randsfjorden 
utenfor brygga ved Hol;.ll forrige 
lørdag? Det er mange som stiller 
seg dette spørsmålet etter en par · 
observasjoner som ble gjort der 

\på morgenkvisten for en uke si-
den. · 

I går kunne vi fortelle om en 
mann fra Bjoneroa som så en 
vannstråle stå en meter rett i 
været utenfor brygga. Ei kvinne 
fra Søndre Land kan også berette 
om en uforklarlig observasjon på 
dette stedet på omtrent samme 
tidspunkt. Hun forteller at hun 

IF"' 
~ca· 

'8! 
og hennes mann kom kjørend 
riksveien forbi Horn ved kvar 
over sju tiden. De Ja begge merk 
til en svart gjenstand som fløt 
vannet 50 meter fra land. 

Gjenstanden var tre-fire mete 
lang. 

Ingen av dem reflekterte mt 
over denne saken før meldinge 
om vannstrålen dukket opr 
Søndre Land-kvinnen sier at hu 
absolutt ikke tror noe «mystisk 

__ skjuler seg i fjorden, men vil ne' 
ne denne episoden likevel. 



HVORDAN FOTOGRAFEREt 
NOC:N TIPS OM UFO-FOTOGR.AFERHJG 

ved Kjell Christensen. 

Uten å kunne gi noen fullgod oppskrift på 
dette området - det er neppe mulig - vil jeg 
komme med noen tips som delvis byg; er på egm 
erfaring. 

UFO-fotografering er i:;et ytterliggående ek
sempel på fotografering av en usedvanlig og 
overraskende begivenhet. Første betingelse 
må vare at vi har fotoutstyret for hånden, ja 
barer det med oss hele dagen. Dette gjør at 
vi ikl<e kan slepe med oss altfor mye utstyr, 
men de fleste har med seg en veske eller map
pe hvor det er plass til et kamera. 

Hvis ma n har et speilreflexkamera (35mm 
film) med zoomlinse pluss en 50mm standard 
linse, så skulle man være godt stillet. Foto
grafen bør beholde standardoptikken på kame
raet hvis vedkommende ikke er meget dyktig 
til å betjene zoom'en. Dersom det benyttes større telelinser (større brennvidder) 
er det meget viktig å holde kameraet stille. Stativ er å foretrekke hvis dette er 
for hå nden. Man kan også trene ved å ta bilder på frihånd. Ta da bilder av ting som 
er i bevegelse, som biler og fly f. ex. Det er en stor fordel å ha øvet seg endel, · 
for hvis det skulle dukke opp et UFO er det ikke sikkert at en har m~nge sekundene 
til rådighet. 

Hvis man skulle være så heldig å få se et UFO, - hva bør så være med på bildet? 
Prøv u få med referansepunkter om mulig, - trær eller hus som kan tjene som kontroll 
punkter for bevegelse og avstand. Hvis en tenker på dette, kan det være mulig, selv 
ved overraskelsesfotografering å få objektet brakt på linj e med e t synlig punkt i ~s 

terrrenget. A fotografere et UFO opp mot den blå himmelen har ikke så mye verdi, i 
alle fall ikke dersom ingen andre har sett det fotograferte objekt. 

Skulle man være så heldig å få gjenstander med bå de i forgrunnen og bakgrunnen, 
er det mulgi, når man kjenner avstandsinnstillingen på kameraet, å undersøke skarp
hetsinnstillingen for gjenstander i for- og bakgrunn, likeså de t ukjente objekt. 
Dette vil g jøre de t mulig å bedømme avsta ndene, men også obj ek t e t s størrelse på fil
men. Ut fra dette ka n man få et visst inntrykk av objektets virkelige størrelse, og 
dette er naturligvis av stor betydning. 

6. 

Ta så mange bilder som mulig, og bruk forskjellige lukkerhastigheter og blender
å pninger, hvis man ikke er sikker på hvilken innstilling som er den beste. Det er 
like viktig å få r ekkefølgen i tid-bevegelse av et UFO. Hvor langt er det fra et tre 
på bilde l og deretter på bilde 2? Slike må linger gjør det mulig å ber egne vinkel
has tigheten. Der s om en hel serie bilder taes, bør man notere tidsintervallet mellom 
hvert bilde. Det beste er om kameraet står i samme posisjon fra bilde til bilde. UFO
ens avstand fra refera nsepunkter pd. en rekke bilder t a tt fra s amme s t ad muliggjør i 
forbindelse med tidsinterva llet mellom bildene, en vurdering av vinkelhastigheten. 
Dette e r en av de store mangler ved e t typi s k UFO-bilde. Ofte finnes det kun ett 
bilde s elv i de j±ilfeller hvor det ha r v2rt tid til å ta ~lere . 

Ved overr e:,skelsesfotografering er dGt ikke ofte ma n få r t i d til ting som her er 
nevnt. Det blir ikke mye t id til forhå ndsinnstilling , så det l ønner · seg å ha linsen 
innstilt på uendelig. Det er også en fordel å ha en hurtig film i kamera et, f. ex. 
positiv film - på 200 AS.r... Det er bedre å undersøke en positiv film framfor en nega
tiv. 

Men uansett kamera og filmtype, prøv å ta bilder hvis et UFO dt,..~kker opp. Et pocket 
kamera kan også brukes , selv om det ikke ha r ma nge inns tillingsmulighetor. Men et 
slikt er jo hendig å ha med seg hele tiden. Husk også på å ha flere enn ett bilde 
i gjen på rullen. 

forts. neste side 



7. 

Fotografering om natten blir ogsb noe spesial t. r·~lange UFO' er som blir rapportert 
har vist seg som stasjonære eller langsomt bevegelige lys. Et enkelt bilde av~ 
lite lyspunkt på himmelen forteller : ikke så mye. Da er det bedre å ta bildet på 
tid. Kameraet må da stå på stativ, og snorutløser som kan låse blenderen 2 apen 
stilling må benyttes. På denne måten kan objektets bevegelser komme frem på filmen. 
Også variasjoner i lysstyrken kan komme godt _frem. 

I bilder tatt om natten vil det ikke være mulig å få med referansepunkter vil 
kanskje noen si. Men dette er ikke bestandig rikt-ig når det gjelder bilder t;J.tt 
på tid • Både siluetter av trær, hus og åser kan komme gmdt frem. Et slikt bilde 
kan også vise om kameraet har stått helt rolig under eksponeringen. Her er det en 
fordel å bruke stor blenderåpning. Likevel vil jeg tro at mange vil undervurdere 
muligheten for et lysende objekt til å bli eksponert på filmen. 

Men vi må være klar over hvor lite et objekt kan bli på en 35mm film i forhold 
til hvordan det blotte øye ser det. Månen vil f. eks. bli l/2mm tatt med en 50mm 
linse. tJ1en la ikke d-ette skremme noen fra å prøve å ta bilder om natten. Det kan 
ofte være slik at bilder man tror det ikke blir noe av, kan bli brukbare, og bilder 
som etter alle beregninger skulle bli bra, ikke viser noe på filmen i det hele tatt { 
Dette var jeg selv utsatt for da jeg tok bilder av et lysende objekt som ble sett 
av mange på Romerike natten til den 4 Januar i år. Slike ting gjør at det kan være 
vanskelig å komme med veiledning til andre, men jeg tror· likevel det er e n fordel 
å øve seg på fotografering om natten. Prøv å ta bilder mot et gatelys, en lomme
lykt eller månen f. ex. Bilder av slike ~jente ting kan hjelpe oss til å velge rik
tig blenderåpning, lukkerhastighet osv. 

Det er en stor fordel for en person som observerer og rapporterer et UFO å ha 
et bilde. Det kan jo være andre som har sett objektet du har tat bilde av. De kan 
ha sett samme objekt fra en annen posisjon uten at du er klar over det. 

Tilslutt vil jeg igjen minne om viktigheten av å ha kameraet med, - og nøl ikke 
med å bruke det!' LYKKE TIL MED UFO-FOTOJ;\KTEN! 

, :;;; r>. 
,~-{~'_--,:j,;:,:.: , )'c< ';, ~?> 
;.,}~t~ ~r;_; ~ 'i;;·-,._ 

~ ' 'i;.; 
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• • • 
"SKADET ROMSKIP FRA EN ANNEN PLANET GÅR I BANE RUNDT 

JORDEN", -hevder russisk romforsker. 

Datoen lar seg beregne: 
Den 18. desember 1955 
ble et fremmed romskip 
rammet av en voldsom 
eksplosjon i en høyde av 
1985 kilometer over Jor
den. De ti bruddstykkene 
befinner seg nå i bane 
rundt Jorden, og ameri-

kanske og sovjetiske 
romforskere tumler med 
oppsiktvekkende planer 
om å berge vrakdelene. 
Kanskje befinner de døde 
romfarerne fra en annen 
verden seg ennå om 
bord! 

Overstående er fra "VI MENN" nr. 40, for 2 Oktober 1979, og er opp
slaget på en artikkel i ukebladet. Beretningen har stått i flere andre 
blader og aviser, men har sin opprindelse fra den amerikanske ukeavisen 
"NATIONAL ENQUIRER", som nå i en rekke år har gitt UFO-saker stor opp
merksomhet, og dens journalister har gode kontakter i Sovjet. 
·'· Vi skal forsøke å finne plass til hele beretningen allerede i neste nr· 



LONDON (VG) 
Mens vi alminnelige 
uvitende funderer 
på om vår velsig
nede sol vil vise seg 
n1est n1uli~ i ferien 
- lurer na britiske 
og russiske astro
nonler på om frem
tidens feriegjester 
vil få to soler: 

Et par astronomiske oppda· 
gt>lser i vår har nemiig st)'rket 
en teori som er fremsatt av sje· 
fen for London Universitvs ob· 
servaturium, dr. Derek 
McNallv. 

Dr. McNally mener at vårt 
solsvstem ikke er noe som er 
,.ferdigskapt.. det holder 
fremdeles på h utvikle seg. 
Hans ideer fikk en høvst uven
tet støtte tidligere i år-da astro
nomer oppda~ct en serie pa 
fem ringer rundt Uranus. Rin
gene. som sannsynligvis består 
av 1nillioner av .. småbiter .. , 
kom som en overraskelse for 
mange astronomer. 

Men ikke for Dr. McNaliy. 
Han har regnet seg fram til at 
det måtte være slik. Hans .. ska
pelsesteori .. går ut på en sentral 
kule av gass og støv som sveller 
opp og til slutt blir så varm at 

aen Ollr en stjerne som produ
serer energi på samme måte 
som en H·bombe. 

Rundt denne stjernen sirkler 
det så - -ifølge beregningene -
en ring av hardere_ materiale av 

den type som Jordeu og anare 
planeter er bygd opp av. 

MeNallys regnestykker fikk 
ham til å tvile på tidligere ska
pelsesteorier om at alle ni pla
neter i vårt solsystem er dannet 
på denne måten rundt vår_ sol. 
Han tror det hek begynte !or 4 
milliarder ar siden med hele 
fem .. sol-kandidater ... 

Ut• kj.,rnpt't aUt• s.ounmcn om 
:\ t-;L'<kt> til se~ mt>st muli~ av 
del stjcrncmateriale som fan· 
tt·s i unabola~l't». Men vår nå
,·æn,ndt• sol seiret. 

De store planetene Jupiter, 
Saturn. Uranus og Neptun er 
tfulgc dr. McNally mislykkede 
soler_ 

Og her' kommer russiske 
astronomer inn i bildeL De 
hevder at det er for tidlig å av
skrive kjempeplaneten Jupiter 
som en mislvkket soL Den er 
bare iltt umoden_ De svarte og 
orange stripene i_ Jupiters tette 
atmosfære tyder på at den kjer
nefysiske reaksjonen i planeten 
allerede har startet. 

Men det t•r altfor tidlig ;\~å til 
innl.;.j.,p av ekstra solkrem. Når 
og hvordan Jupiter eventuelt 
vil hse opp sorn sol nUJnmc·r to, -
c·r dt't in~t·n sont vet. Kanskje 
d.,t ikkt• finnt,s rnt,nncskcr i~en 
p:."l jorda dkr kanskje de som 
ntåUe vært' der, synes det blir 
for mye med to soler. 

VG - Verdens Gang 

Herfra og til 
EVIGHETEN 

LONDON (VG) - Britiske astronomer bar ~ort samme 
br.t.gd som Kriswffer Columbus - om enn l mye større skala. 
De bar funnet ut at universet er rundt- akkurat som jorda. 

Et team av briter som har ·kikket" gjennom et av jordas 
mest effektive astronomiske kameraer, har trengt to-tre gan
ger dypere ut i verdensrommet enn noen gang før dem. 

På en pressekonferanse i går fortalte Skottlands Royal Astro
nomer Vincent Reddish at «alt tyder på at un.iverset ' er 
rundt, og at man kan reise ut til evig tid uten å finne en grense. 
Hvis vi kunne reise i stor skala, lik Columbus, ville vi dra, og 
uansett hvilken retning vi valgte og hvor lenge vi reiste, så ville 
vi komme tilbake dit vi startet, akkurat som på jorda. Dr. Rus
sel Cannon som har ledet de seks astronomene i Edinburg, og 
de seks som har samarbeidet med dem fra en fjern fjelltopp i 
Australia, sier: 

- Vi føler oss som de gamle oppdagere i fjerne århundrer. Vi 
har sett ytterkantene stv universet, og ingen vet hva som ligger 
bak! 

Mystiske gjenstander 
mot bakken i Ringebu 

Lillehammer (NTB): Mystiske 
uidentifiserte gjenstander som 
tydeligvis lier truffet bakken 

plukllet av da sterra. ijjenstand• 
ø. · Drdane som stir pi disse 
øummersltilt8118 er utenlandske, 
men hverken russiske eller ki11• 
silke. 

Jeger111 hevder øt gjenstand• ' 
ne ikke Il i fjellet da de pauerte 
samme sted 15. september. Furt
aet vil ni bli underøkt nmrm• 
re. 1'6-lt.J - '79 

8 

med stor fart. ble like fJr helgen 
oppdsaget ev to jegere l Ring• 
bu-fjellet. Dane ene gjenstand~t~, 
som bestir ev metal~ er sylin
derformet og ca. en meter lang. 
Jegerne tok med seg fra f)llllet 
til lensmannskontoret ami kjen
netøgnplatør aluminium som de OPI'LA-1./IJ ÆRIJEIOER BL'. '---------'----' 

To lysende 
gjenstander 
på himmelen 
ved Karmøy 
I morgentimene ble det utenfor 
Heugesund observert to lysende 
gjenstander på himmelen. 
Vakthavende i tårnet på Karm· 
øy Lufthavn sier til Aftenposten 
at man der kl. 07.15 så to gul· 
grønne gjenstander som passer
te på himmelen parallelt med 
land. Begge sluknet mens de ble 
observert av to menn i tårnet. 

- Vi oppfattet det som me
teor: ~ter og har ikke foretatt oss 
noe ' sakens a~dning, sier 
vaktlederen. -

Ved sol-observatoriet ved Ha
restua hadde man ikke sett noe 
spesielt imorges. Men det blir 
sagt at en slik lysende gjen· 
stand på .himmelen gjerne kan 
være en me.teoritt. 

Mystiske ting ~hentet 
ne~"!~~" lli~gebufjellet 

·- (Aftenpostens korrespondent) 
Folk fra Forsvaret og Ringebu 
lensmannskontor har nå hentet 
mystiske gjenstander som to je· 
gere meldte fra om efter et funn 
i Ringebufjellet i helgen. Det er 
fortsatt uvisst hva gjenstande· 
ne er, men mye tyder på at det 

er rester fra et tysk bom.befly 
som nødlandet i området i 1943. 

Men det kan også være en sa tel· 
litt som er kommet fra verdens
rommet. Gjenstandene blir nå 
undersøkt av militære eksper
ter på Gardermoen flystasjon. 

JUPITER 
med ny o 

mane 
JUPITER. Vitenskapsmenn 
som har studert bilder som den 
amerikanske romsonden Voy· 
ager Il tok fra planeten Jupiter, 
har oppdaget en ny måne rundt 
planeten, og talsmenn for rom· 
fartsadminlstrasjonen (NASA) 
opplyser at .det er den hurtigste 
drabanten man kjenner l vårt 
solsystem. (NPS·AP) 
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universitetet i Aarhus. Han har etablert et dataopplegg som kalles "Prosjekt 
UFO-data". Opplegget virket meget solid, ja jeg vil si im11onerende. Han kan ' 
allerede etter to års drift begynne å skille ut et mønster som d·et ville 
tatt meget lang tid å finne ut ved å lese rapporter. 
Vi må nok se i øynene at dataregistrering av UFO-rapporter er kommet for å 
bli. 

Dr. J. Allen Hynek, direktør for "the Centre for UFO Studies; tidligere pro
fessor i astronomi ved Northwestern University, Illinois. Videre direktør for 
"the Lindheimer Observatory og rådgiver i ca. 20 år for the US Air Force 
vedrørende UFO-saker; - og forfatter av flere UFO-bøker. 

Vi hadde alle sett frem til hans foredrag, og ble heller ikke skuffet. 
Han begynte med å advare mot "skrullinger". Ikke bare fra ytterliggående 
organisasjoner, men ·også blandt våre egne, og det står jo ikke til å nekte 
at noen blir så opptatt av spesielle teorier at det kan få preg av religion, 
- noe som kan virke meget heldig utad. 

Han tok spesielt for seg klassifiseringssystem for UFO-rapporter, og 
understreket at et system må gi et uttrykk for hvordan UFO'er blir obser
vert, ikke hva UFO'er er, eller hva deres opphav er. 

Dr. Erol Faruk demonstrerte og forklarte ~å jordanalysering og hva det f. ex. 
er som kan fa jord til å bli "selvlysende" ved forskjellig påvirkning. 

Vincente-Juan Ballister Olmos, Spania, ingeniør og dataprogramekspgrt, har 
skrevet flere UFO-artikler og har nylig utgitt en UFO-bok. Han orienterte 
om spanske tilfelle av UFO-rapporter og -landinger. 

Et av formålene med kongressen var å få sammensatt en interna9jonal ar
beidsgruppe, "The International Working Party"over the UFO Question, som 

_ sJr..zl arbemde med- terminol ogi,. klassifisering_? data og da t a -utveks l i ng ,_ s amt 
andre ting i forbindelse med UFO-problematikken. Gruppen skal i senere møter 
fortsette arbeidet. Den består foBeløbig av medlemmer fra Danmark, Fr ank-
rike, Italia, Storbritannia, Spania og USA. 'l 

Peter Hill hadde vært gruppens formann og avsluttet kongressen med å rede-~ 
gjøre for resultatene: 

I Hyneks definisjon ble det vedtatt at ordet objekt skal erstattes med 
ordet fenomen, men uttrykket UFO skal bestå; Klassifiseringsnøkkelen må 
gjøres velegnet for data-programmering, og definisjonene må være så nøy
aktige som mulig. 

Vi kan med glede notere at en internasjonal UFO-organisasjon har sett 
sin spede begynnelse. 

H. Kr. Noe. 

v 
"OMNI" er et knapt ett år gammelt ameri
kansk månedsmagasin med et fascinerende inn
hold. Det er både framtidsrettet og "rom
orientert". Inneholder populærvitenskaplige 
artikler, med ypperlige fargeillustrasjoner. 
Videre er det tema-artikler, science-fiction
noveller og - ja: UFO-artikler. Desverre er 
sistnevnte etter redaktørens mening de minst 
lesverdige idet de er skrevet av en tendensiø$ 
skeptiker. Nen de kan likevel være av interes-~ 
se og mange UFO-fotografier har vært vist. 
For UFOloger som "lukter"på litt av hvert og l 
vil følge med,- Som kan litt mer enn skole
engelsken, og har tyve kroner å spandere, er 
trolig det gjennomillustrerte or~I på nær 180 
sider midt i blinken. 

HUSK: BIDRAG TIL UNN NOTTAS MED TAKKKKKKKK! 
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Arsmøtet: 
UFO-NORGEs medlemmer innkalles herved til riksorganisasjonens f nrste 
årsmøte: LØRDAG 24 NOVEMBER Kl. 10.30 presis 

i JAREN GJESTEGIVERI, JAREN på HADELAND (se kartskisse) 

Møteprogram: 10.30 
13.00 
1 4.00 
1 7. 00 

Årsmøte 
Lunsj (fåes kjøpt) 
Samarbeidsdrøftelser 
Middag - Meny: Oksestek m. grønnsaker & sJokolade

pudding - kr. 30.-
18.00 Hyggeaften. 

Dagsorden for årsmøtet: 

1 . ~rsmelding fra Rådet 
1b.Arsmelding fra Trondheimsgruppen 
2. Regnskap (råbalanse) 
3. Innkomne forslag 
5 · Valg: a. Rådsmedlemmer 

b. Revisor 
c. Valgkommite. 

6. Fastsettelse av kontingent. 

I flg. retningslinjene, og som nevnt i UNN nr. 3, må saker som ønskes 
behandlet meddeles Rådet senest 14 dager før møtet. 

Som meddelt i nr. 3, vil det bli anledning til overnatting (sovepose/& 
luftmadrassmedbringes) Men arrangørene må vite hvor mange det t e blir ~ 
forhånd, så de som ønsker overnatting bes mylde fra om dette straks. 
Det er likeledes nødvendig å vite hvor- mange av å rsmøt edel t akerne som 
ønsker middag, så også her må vi be om beskjed snarest. f Skriv, eller 
ring 02/725507. 

VEL MØTTI 

J AREN 
GJESTGIVERI 

HADELAND 
KORNSILO 

-----~~L 
C--------

Fra BRANDBU (Ca . 4- 5 km . ) 
...- CUdl RV 4 

NB: Idet bladet går i trykken, registrerer vi at tiden blir noe knapp for 
medlemmene til å sende evt. forslag innen fristen, og vi setter derfor 
denne til senest 8 dager før årsmøtet. 

U.N.N.-meddelelse fra Red.: To av de i forrige nr. annonserte artikler må 
av pla sshensyn og tidsnød utestå til neste nr., som vi ]ÅPER kan bli et 

JULENUMMER! 
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