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er medlemsblad for riksorganisasjonen UFO-N ORGE.
Bladet bringer nyhetsstoff og meddelelser av interesse for medlemmene. Det skal
også tjene som forum for leserne og deres innlegg og bidrag er velkomne. Artir~er
og innlegg som presenteres representerer ikke nØdvendigvis redaktØrens og/eller
Rådets syn. Bladet formidler også gjerne kontakt medlemmene imellom. Gjengivel ~e
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medlemmene gratis og utkommer 4 - 6 ganp,er i året.
Ansvarlig redaktØr: Knut Aasheim.

Redaksjonsmedarbeider: Trond Engebretsen.

Redaksjonelt · · ·
Våre lesere synes kanskje at det er lovlig lenge siden de hørte fra oss, og det
innrømmer vi. Men det har sine årsaker, og
to av dem er manglende redaksjonell kapasitet og at "UFO-fronten er usedvanlig stille
for tiden.
·
l
Leserbidragene glimrer med sitt fravær,
men bi er ikke sure. Tro ikke at vi må ha
"ferdigpolerte" avhandlinger. Vi er ikke
så kresne, men tar imot avisklipp(helst orginaler) eller tips - om slike, notiser fra
ukeblad, tips om bøker og tidsskriftartikler osv. Det behøver ikke være rent UFOstoff, ~som man ser tar vi med notiser om
annet også.
. Som kjent sendte vi . sammen med U.N.N.
nr. 1/2 ut et spørreskjema, og redaktøren
må ytre sin skuffeLse over at bare 36 eller en snau fjrdedel av medlemmene svarte.
Av disse var det flest som hadde hørt
om UFO-NORGE gjennom folder mottatt på Forbrukermessen høsten 1 79. Ca. 90% syntes
folderen var bra eller tilfredstillende,
og det samme antall kunne tenke seg å dele
ut foldere for å hverve medlemmer - det er
positivt!
,
75% av svarerne kom med forslag til hvo- 1
rdan vi skuile øke medlemstallet - vi takker og noterer!
På spørsmål om trivsel i UFO-NORGE,
svarte over 90% at de var bra eller tilfredstillende fornøyd med foreningen.
BO% syntes kontingenten var for passe,
mens ca. 15% syntes den var for lav.
På spørsmålet om ønsker, spurte ca.70%
etter UFO litteraturhenvisninger.
UFO-NORGE NYTT fikk karakteren bra/tilfredstillende fra ca. 90% av svarerne. Vi
har ellers merket oss øn.skene om oftere
utgivelse og mer stoff om fortidsteknologi/rombesøk hos mange.
De aller. fleste synes U.N.N.'s trykkkvalitet er tilfredstillende eller bra,
og ønsket om b e dre hefting er allerede innfridd.
60-70% ønsket seg jakkemerke og/eller
klistremerke, og vi arbeider med dette.
Det var ogs A ca. 70 % som hadde benyttet
invitasjonen til ~ komme med kommentarer,
og vi takker for dette og samtidig en takk
til alle 36 svarerne!
Til dere andre som av en eller annen
grunn ikke svarte pa skjemaet er det bare
å si at dere forsåvidt gikk glipp av en
grei m5te å ytre sin mening om og til Rådet på, og vi ble skuffet, men ytringer og
synspunkter er jo Rlltid velkomne - enten
som leserbrev i U.N.N., eller direkte til
Rådet!

Rlkso•g~nisa~jonon

UFO- NORGE

Postbox 39 . 2045 LEIRSUND. NORWAY.

Tlf.: 02/72 55 07.

Riksorganisasjonen UFO-NORGE er en sammenslutning av personer og grupoer i Norge med
oppriktig interesse for UFO (Uidentifiserte
flygende Qbjekter).
Oroanisasjonens formål er:
-å innsamle, bearbeide og studere alle tilgjengelige opplysninger om UFO i Norge.
-å drive informasjonsvirksomhet om UFO-saken
overfor medlemmer og offentligheten for
derigjennom å bidra til større forståelse
for og om UFO som en realitet av stor betydning.
-å kunne ta opp for drøftelse, studium og
informasjon, UFO-sakens videre aspekter,
hvor spørsmål av parapsykologisk, filosofisk og åndsvitenskaplig art står sentralt.
-å skape og formidle kontakt mellom UF Ointeresserte personer og grupper i inn- og
utland.
Adresser: Medlemstegning/abonnement , kasserer og rapportavdeling.
UFO-NORGE, Postbox 38, 2045 Leirsund.
UFO-NORGE NYTT, redaksjonens adresse:
Postbox 142, 2073 Bøn,
Medlemskap/abonnement koster for'B1 .kr.6 0 .-
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APOKALYP.IE
l .IIBIA.
Hva hendte ved
TUNGUSKA?
av YNGVAR AS KVIK

Skog som er blåst overende
ødeleggelsesområdet.

Sytten minutter over syv den 30 Juni 1908
skjedde en forferdelig eksplosjon ved Tunguska i Sibir. Bakken ble svidd av i en omkrets av 40 km., og folk som befant seg inntil 600 km. borte ble forbrente.
Folk som bodde og levde i egnen den gangen ulykken skjedde, forteller at de like før
eksplosjonen oppdaget en ildkule som kom farende over himmelen, så sterkt lysende at
"den fikk selv sollyset .til å virk e mørkt ".
· Det er fremsatt fem høyst forskjellige
teorier på hva som kan ha skjedd.
Den første av disse går ut på at det var en enorm
,
meteoritt sa~ styrtet. En slik meteritt falt i
ned i Arizona i forhistorisk tid, og de n
etterlot et krater som er over en kilometer
i diameter. Men det finnes ikke noe krater
etter et sl ik t nedsl ag i Sibir.
I nittenfemtiårene ble det forsket på en
annen teori. Kunne et høyt utviklet kulturs~mfunn på en fjern klode ha utløst en atomeksplosjon i jordatmosfæren? At eksplosjonen skjedde høyt oppe i luften kom fr am da
man gr a nsk et grener av trær som hadd e v oks t
der i 1908. Siden so m vendte opp var brun-.
svidd, og ikke und ersi den. Men noe s v ar kom
en ikke fram til.*
Den tredje forklaringen, og en som fremdeles støttes av mange forsker~, går ut på
at det var en kometkjerne som suste inn i
jordatmosfæ ren og eksploderte som følge a v
den store v arme ut viklinge n.
En kometkjerne
kan samme n lig n es me d e n v el dig s ki tten "snøb a ll". Den består a v frosne ga ss er bl.a.
amoniakk, men også is , stein og me taller,
bl.a. jern.
Par tik ler med denne sammen se tningen er funnet omkring ek s plosjonsste de t,
men ikke i større mengd e r enn det met eori ttstøvet som normalt faller ned gjennom atmosfær e n og spres over hele j o rd e n . Så hvor da n
kunne en slik eksplosjon h a skj e dd u te n å
etterlate no en av sine be s tandd e ler , o g
hv o rd an i al l verden s kulle d e n h a n å dd
fram til vz r klode uten å bli s e tt?
I 1973 ble det frams a tt en hypotese om
at eksplosjonen skyldtes e t "mini" svart
hull. Det kunne være dannet slike "mini"
svarte hu el l under den første " store smell"-

fas e n av univ ersets tilblivelse. Det forklares at hvis den tidligste perioden av
universets ekspangsjon var turbu lent , må det
ha vært store områder med sterk kompresjon,
samtidig som det var områder bvor ekspangsjonen fant sted. Ko mp ressJonen mått e da ha
presset materien sa mmen til mini svarte hull
som fremdeles f a rer gjennom universet. Et
slikt hull som tren ge r gjennom at mosfæ ren
og deretter passerer gjennom Jorde n , kunne
forklare alle de"virkninger som er registrert.
En ny teori går ut på at det var en
"antistein" - en klump av antimaterie, som
styrtet inn i atmosfæren og ble anhilert
(dvs tilintetgjort) ved kontakt med atomer
av vanlig ma terie.
Det har da oppstått en
ild~kule av gammastråler og en vol ds om eksplosjon.
Denne teorien kunne forklare
brannskadene, og den kunne forklare at det
ikke ble sett noen soppformet sky, slik man
gjør ved en kjernefysisk eksplosjon. Det
ville også være en forklaring på hv o rfor
man ikke h a r funn et noen rester.
Den leser so m h a r funnet overs t å ende interessan t, k a n jo les e mere om de tte på eg enhånd, f. e ks. hv a de to forf atte r ne John
Baxter og Thomas Atkins har funnet ut-omhendelsen. De har. skrevet boken "THE FIRE
CAME BY", og den er utgitt: Garde n City,
New York, Doubleday & Co., 1976, og omhandler spørsmålet "Var det bes øk f ra andre
kloder.

• .Studiet av forstyrrelsene i Jordens magnetiske
felt, karakteren av svingningene til de sjokkbØlgene som ble produsert, og de seismiske bØlgenes spektrum, gir tiltro til formodnin ~en om at dett~ fenomen var ·av kjernefysisk opprindelse.- ~e t bør b-emer:..
kes at disse effekter av Tunguska-eksplosjonen ble
registrert av instrumenter i 1908.
Laboratoriestudier av treprØver fra Ødeleggelsesområdet viser at etter 1908 viser trelagene en radio·
aktiv anomali. - et hØyere .enn normalt radioaktivt
nivå.
(UFO REPORT/Red.)
-_'l e ••

"the Message"
Budskapettil en planet i krise?
Del 11
I UFU-NORGE NYTT nr.1/2, altså forrige
nr. brakte vi under tittelen "BUDSKAP TIL
EN PLANET I KRISE, del 1, et utdrag av en
hypnosesesjon med kontaktpersonen 3ETTY
ANDREASSON fra boken ANDREASSON AFFÆREN.
Budskapet som Betty mottar og som man aner
hove.dtrekkene i i det nevnte utdrag. er et
om advarsel for Jordens befolkning og utvikling, men i stor grad også et løfte og
ønske om hjelp og et budskap om kjærlighet.
Men det ville være helt feil å la leseren beholde inntrykket av at denne type beretninger og kontakter er essense~ av hva
som skjer. Faktum er at der skjer en rekke
såkalte "abductions" eller bortfcrelser,
der kontaktpersonen bl'ir tatt o mb:;rd i en
UFO og undersøkt. Disse skjer som oftest
ihvertfall tilsynelatende MOT personens
vilje!
Ikke rent få av disse episodene virker
skremmende på vitnet. Riktignok erindrer
mange av dem ikke hva som har hendt umiddelbart etterpå, men de plages ofte av
marerittlignende drømmer, følelser av at
noe merkelig har hendt dem og forståelsen
av at der er et tidsrom de ikke kan gjøre
rede far.
En slik "Nærkontakt av det 4rde og ubehagelige slag" skjedde natten til den 17
Oktober 1973, med Pat Price og hen nes barn.
Pat undergikk hypno s e i Jul i 19 75 ved
dr. Jame s Harder, som er forskn i n gsle der
for den amerikanske UFO-oroa n isas'onen
APRO (Arial Phenomena Rese~rch Cr~anization)
Her følger et utdrag av en sesjon:
Harder: Hvor mange (vesene r ) s~ d~?
Pat: Fire eller fem. Alle har uniformer.
Jeg undrer om j eg vir k e ~ig ser alt
d e tte eller om det e r min fa n tas i
Pat nølte De er i k ke sa hyggelige som de ønsker jeg skal tra.
De var kaldblodige men vi l le ikke
at jeg skulle vite d e t.
Harder: Er det noe som hend t e so m fikk deg
til ~ tro at de var k ald b lodige?
. Pat: De behandlet meg so m en f o r sø ks~
kanin. Pat var s int n å . " De brydde
seg egentlig ikke om mennesker som
mennesker".
.-

senere under hyprio seintervjuet

~

Harder: Hva slag~ opplysninger tro r du de
frem mede øn s ket?
Pat: "De ønsk e t å vite hvordan vå re si nn
virker. De ønsker at vår mentalitet

Pat: "De ønsket å vite
virker. De ønsker
skal gi dem visse
de selv ennå ikke

hvordan våre sinn
at vår mentalitet
opplysninger som
har.

Harder: "Det ville være til · hjelp for meg
som vitenskapsmann å få vite hva
slags ting de var på jakt etter.
Pat: "Hvordan vi tenker, hvordan vi føler. Våre følelser".
Harder: "Det er interessant. Tror du at det
gjør dem interessante?"
Pat: "Nei, jeg li k er ikke hva de vil
(Pat sint)
Harder: "Følte du at de var p å trengende
overfor deg?" ·
Pat:

(skarpt) Ja. De brudde seg ikke om
det fordi de ikke har · en forst å else
av følelser som vi".

- - -.senere - - Pat: "Jeg liker ikke hva de gj ø r med
hodet mit t !"
Harder: "Hva er d e t

de gj ø r?"

Pat: "Tar mine tanker - jeg kunne føle
det. ·
(Sint): De har ingen rett til å ta
dem".
De r v a r andre skremm e nde o p plysninger
som kom frem her. Bla ndt a nn e t a t flere
a ndre mennesker so m d et yn gs te a v b a rn a
gjenkjente fr a n a bol a get, inne i UFO' e n o g
som ble undersøkt. (Debbie - det yngste av
Pat's barn, hadde f ullt minne o m hendelsen
i mots etning til de a ndre)
Vi dere beskrev
begge de hypnoti s ert e - Pat og d e n eldste
datteren et menn eske som o ss - bl a nd t de
fr e mme de, og so m del vis d e ltok i und ersøk els e ne!
(U FO REPORT, lune '76 / r e d)

BUDSKAP TIL E': PLANET I KRISE - forts.
koste meget store pengebeløp og meget Bvansert elektronisk utstyr for å makte å
bloki<ere ut den ordin2re TV-sendelse oVer
st sA stort område, men ingen svindler~
ble altså ~unnet.
·
.
.
.
Det er lov A spekulere, og denne tanki
falt meg inn: Er det ikke mulig at det var
det detgav seg ut for A være? Represenr=anter for en avansert romsivilisasjon ville
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Avbrytelsen
Hva disse, eller dette, budskap innebærer - advarer mot, kan det innven des,
l
er av en slik art at det ikke trengtes rom- ;
Det, i denne avismelding ; omtalte mystmennesker med avanserte filosofier for å
l
iske budske~, skapte altså en viss røre og , komponere det. Framsynte jordboere p~ gras- '
frykt i Syd-England, de første timene etter 1 rotplan - ja, nokså mange "vanlige menneutsendelsen fra stasjonen Southern Telesker" innser faktisk at mye er allv o:-lig
vision i Southampton.
galt i denne verden akkurat nå . Ja - og
.
Det va~ en nyhetsutsend e lse Lørdag 2S
man kan så hevde - pe k er ikke dette i retnNovember '77, som ble avbrutt i ca. 3 mining av at budskapet var laget av høy~t
utter av en stemme som identifiserte seg
jordiske vesener og eltsa er et falsum?"
som GLO~ o~ representerte ASHTRON.GALACTIC
Kanskje, men blir det innholds messia
COMMA~D. S~ammen kom med et advarende og
mindre verdifullt (avhengig av syn) av~den ,
skremmende budskap adresseLi til Jordens
grunn? Og, rna man sperre med hvilken henbefolkning og mange skremte 'seere ringt a
sikt ble det i såfall, til store ut gifter
TV-stasjcna~ for A få en forklaring.
gjennomført?
Fire måneder senere hadde man fremdeles
Ua n s ett hvilken o pp fatnina man individikke funnet ut årsaken, eller rettere hvem
uelt måtte helle til, synes ;i at. det i
som sto bak, skjønt en avansert form for
denne artikkelsammenheng fortj~ner . a bli
svindel var den konklusjon som massemedia
~jengitt i sin helhet (avisenes referat var
kom til. Det .ble innrø~met at det ville
' feilaktig og m~ngelfullt):

<< lflti~natun•

fra
·verdensroJHJne t>>·
VG

1

"DETTE ER GLONS STEMME, RE PRES ENTANT FOR AS HTRON GALAKT IS KE
KOMMANDO SOM SNAKKER. I MAN GE ÅR HAR DER E SETT OS S SOM LYS PÅ
HIMMELEN. VI TALER TIL DERE NÅ I FRED OG VISDOM SOM VI HAR GJ OR T!
TIL DERES BRØDRE OG SØSTRE OVER HELE DENNE DERES PLANET J ORDEN.
,
VI KOMMER FOR Å ADVARE DERE MOT DERES RASES OG DERES VER r ENS
SKJEBNE, SLIK AT DERE KAN MEDDELE TIL DE RES MEDME ~N ES K E R , DEN VEI :
DERE MÅ TA FOR Å UNDGÅ ØDELE GG ELSEN SOM TRU ER DERES VERDEN OG
l
VE SEN ENE PÅ ANDRE VERDENER R U~ DT DERE. DETTE ER FOR AT VERE SK AL
KUNNE TA DEL I DEN STORE OPP VÅKNING ID ET PLAN ETEN PA SSERER INN I
DEN NYE TID SALDE R - AQUARIUS. DENN E NY E TIDSALDER KA N EL I EN TI Di
MED STOR UTVIKLING FOR DERE S RASE, MEN BARE DERSOM DERES LEDERE l
ELIR GJORT OPPMERKSOMME PÅ DE ONDE KREFTER SOM KAN OVE RSKYGGE
:
DERES DØMMEKRAFT.

Budskapet fra Verdensrommet fortsatt.

VÆR STILLE NÅ OG LYTT, FOR DERES SJANSE VIL KANSKJE IKKE KOMME
IGJEN PÅ MANGE ÅR. DERES VITENSKAPSMENN, REGJERI NGER OG GENERA~
ER HAR IKKE BRYDD SEG OM VÅRE ADVARSLER, DE HAR FORTSATT Å EKSPERIMENTERE MED DE ONDE KREFTER SOM DERE KALLER ATOMENERGI.
ATOM~OMBER KAN ØDELEGGE JORDEN OG VESENENE PÅ DERES SeSTERPLA~ET- 1
ER PA ET ØYEBLIKK. AVFALLET FRA ATOMKRAFTSYSTEMER VIL FORGIFTE
PLANETEN DERES FOR MANGE TUSENER AV DERES ÅR FRAMOVER. VI SOM
HAR FULGT UTVIKLINGENS VEI FOR MEGET LENGER TID ENN DERE, HAR FOR
LENGE SIDEN FORSTÅTT DETTE ~ AT ATOMENERGI ALLTID ER RETTET MOT
LIV. DEN HAR INGEN FREDELIG ANVENDELSE. DENS BENYTTELSE, - OG
FORSKNING I DENS BENYTTELSE, MÅ STANSE STRAKS ELLERS RISIKERER
DERE ALLE ØDELEGGELSE. ALLE NEGATIVE VÅPEN MÅ FJERNES.
TIDEN FOR KONFLIKTER ER NÅ .FORBI OG RASE NE SOM DERE ER DELER AV,
KAN FORTSETTE MOT UTVIKLINGENS HØYESTE PLAN, DERSOM DERE VISER
DERE VERDIGE TIL Å GJØRE DETTE.
DERE HAR KUN KORT TID FOR Å
LÆRE Å LEVE SAMMEN I FRED OG GODVILJE. SMÅ GRUPPER OVER HELE
PLANETEN ~ÆRER SEG DETTE OG EKSISTERER FOR Å GI VIDERE LYSET FRA
DEN GRYENDE NYE TIDSALDER TIL DERE ALLE. DERE STÅR FRITT TIL Å
AKSEPTERE ELLER AVVISE HVA DE LÆRER, MEN· BARE DE SOM LÆRER SEG Å
LEVE I FRED VIL GÅ VIDERE TIL DEN ÅNDELIGE UTVIKLINGENS HØYERE
RIKER.
HER NÅ ER GLONS STE~1~1E, DET ER STEMMEN TIL ASHTRON GALLAKTISKE
. KOMMANDO SOM SNAKKER. VÆR OGSÅ KLAR OVER AT DEt ER MANGE FALSKE
PROFETER OG LEDERE I DERES VERDEN I DENNE TID: DE VIL SUGE ENERGIEN FRA DEG - DEN ENERGIEN DU KALLER PENGER OG VIL BENYTTE DE
FOR ONDE FORMÅL OG GI DEG INGENTING-AV VERDI IGJEN.
DITT INDRE GUDDOMMELIGE SELV VIL BESKYTTE DEG . MOT DETTE. DU MÅ
LÆRE DEG Å BLI FØLSOM OVERFOR DEN INDRE STEMME, ~OM KAN FORTELLE
DEG HVA SOM ER SANNHET OG HVA SOM ER FORVIRRING, KAOS OG USANNHET !
LÆR DEG Å LYTTt TIL SANNHE~ENS STEMME SOM ER IN~I DEG OG . DU VIL .
LEDE DEG SELV PÅ UTVIKLINGENS VEI.
DETTE ER VÅRT BUDSKAP TIL DERE VÅRE KJÆRE VENNER. VI HAR OBSERVERT DERES UTVIKLING I MANGE ÅR LIKSOM DERE HAR SETT VÅRE LYS P~
HIMMELEN.
DERE VET NÅ AT VI ER HER OG AT DER ER FLERE VESENER
PÅ, OG RUNDT DERES JORD ENN DERES VITENSKAPSMENN VIL INNRØMME.
VI ER DYPT BEKYMRET FOR DERE OG DERES VEI MOT LYSET OG VIL GJØRE
ALT VI KAN FOR Å HJELPE DERE: FRYKT IKKE, - SØK BARE Å KJENNE
DERE SELV OG LEV I HARMONI MED PLANETEN JORDENS MÅTER (ways).
VI FRA ASHTRONS GALLAKTISKE KOMMANDO TAKKER DERE FOR OPPMERKSOMHETEN.
VI FORLATER NÅ DERES EKSISTENSPLAN.
MÅTTE DERE BLI
VELSIGNET AV DEN HØYEST[ KJÆRLIGHET OG SANNHET I KOSMOS."
Kilde: The New Life Magazine, England. Teksten er forsøkt oversatt så ordrett som mulig.
knut aasheim.

***
(;jennombrudd i fysikken

UFO fotografert med enkelt kassapparat
av George Stock, Passaic, New Jersey.

.Forskere ved -det _europeiske
kjernefysiske forskningssenter
1 Geneve {CERN} har l!Orn de
første l fyslkkens historie klart
å tA Ul en kolll:;jon mellom vanlig materie og det øom kalles
antlmaterle. _Dermed er viten·
akapen kommet et økrltt videre
· l forståelsen av univerøeU oppbygging. Partikler !!Om består
av antlmaterie .bar fysiske
egensks.per som er..de motsatte
av-egenskapene Ul vanlig mate·
rie, og når materie og antlmate·
rie støter øammen, opphever de
hverandre, slik at det frigjøres
energi. Fysikerne ·mener at
fjerntll~e stjernesyatemer
består av anttmaterie. (NTB·
UPI). ' ~~
.
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Trolig meteoritt sorirfalt:
ned i Feiring torsdag ~.
,,

-

Slo ned i bakken få meter fra bolighus og lekende barn
AVHANSEKORNHOLMEN
Høyst sannsynlig falt det
ned en meteoritt i Feiring torsdag, og i så fall er dette litt av
en sensasjon for geologer og
forskere. Det dreier seg om en
liten stein med omkrets omtrent som en femkrone og vekt
på vel 40 gram som med stor
kraft slo ned i plenen tett ved
bolighuset hos To runn Setsaas
i Sør-Feiring torsdag formiddag. Steinen ble oppdaget av
noen unger som lekte i nærheten. Til alt heU bli ingen truffet av steinen. Førstekonservator Johannes A. Dons ved
Geologisk museum i Oslo sier
at etter en foreløpig beskrivelse tyder svært mye på at dette
må dreie seg om en meteoritt,
og museet vil så snart som
mulig foreta undersøkelse for
å fastslå steinens opprinnelse.
Hvis det viser seg at dette er
en meteorittstein er det i så
fall den tolvte meteoritt som
med sikkerhet er registrert her
i landet!
Det var ved 12-tiden torsdag
formiddag steinen falt ned på
plenen i Sør-Feiring. Seks unger
oppholdt seg utenfor huset, og
i
plutselig kom de løpende inn og_ Nedi bakken her lå denne steinen og glødet, sier 8 år gamle Rebecca Set.saas, som her. viser fram
fortale at det røyk ute på plenen. steinen sammen med broren Nicolai (6) og Runa Bjørke (5). Sammenmed tre andre unger oppholdt de
Torunn Setsaas gikk ut for å se seg like i nærheten av plenen der den merkelige steinen falt ned.
hva dette var og fikk se røyk som ,
si~et opp fra et hull i bakken. i
Hullet var fem-seks cm dypt,
Den lille steinen er svart-brun
Hvor
utenpå, og små skall som har falt
og i bunnen lå en glødende liten :
meterorittene egenilig stammer
stein. Steinen var så varm at den
av viser at den er nærmest sølvfra har forskerne ingen sikre holvar umulig å ta i med fingrene. Da
blank innvendig. Steinen er ikke
depunkter om, men en teori går
den ble tatt opp med en våt klut l
rund, men derimot kantete og
ut på at de stammer fra en klode
va'r steinen ennå så varm at det l
som en gang har eksplodert ute i
knortete.
· ·· ·
freste.
Førstekonservator Johannes A.
verdensrommet.
~ " Detv.ar ingen som så at steinen ·.
Dons sier altså at beskrivelsen i
Man regner med at det hvert år
: slo ned i bakken, og det var helier
høy grad tyder på at det er meteofaller ned 11 000 meteoritter på
. ingen som hørte lyder. Ungene '
ritt, men han er noe forbauset
jorda, men av disse blir bare omsom var i nærheten må åpenbart ·
over at den skal ha vært så varm.
kring fem funnet og vitenskapeha -svevd i livsfare. Det skal vold- :
Meteroritter er nemlig sjelden så
lig undersøkt. ,
som kraft til for å slå steinen seks
varme og glødende som folk tror.
Tidligere er ' det altså med sikcm ned T den harde grasbakken.
Av meteoritter er det forskjellige
kerhet registrert elleve meteoritMen heldigvis ble altså ingen truf- .
typer, men dette kan trolig dreie
ter her i landet. ·
l
fet.
seg om en .såkalt jernmeteoritt. ,
,y

'

.

Det var ikke meteoritt l
,

11. JUN l 1981

Steinen fra Feiring
foreløpig mysterium
AV HANS EKORNHOLMEN

Steinen som torsdag før pinse falt ned på en plen i Feiting, var ikke en meteoritt slik som
det først ble antatt Men dermed er det også et enda større mysterium hvor denne steinen
eller gjenstanden har kommet fra. Ved Mineral-geologisk museum i Oslo ble det tirsdag fastslått at dette ikke kunne dreie seg om en meteoritt. men steinen har samtidig en sammensetning av metaller som er ukjent blant metallurgiske eksperter ved Norges Tekniske
Høyskole i Trondheim.
Det må regnes som avgjort at
den lille metallbiten eller steinen har kommet ned fra himmelrommet, og spørsmålet man
da sitter igjen med er om gjen-

standen .kan stamme fra en
satellitt eller romskip. En slik
teori har vi imidlertid foreløpig
ikke fått bekreftet.
Det var altså torsdag sist uke 1

- De tte må da være en meteoritt. Jeg har i hvert fall ingen annen for~
klaring, sier Torunn Setsaas, som fant den glødende steinen 6 cm nedi
bakken.

at den lille steinen ble funnet
glødende i et 6 cm dypt hull på
en plen tett ved et bolighus i SørFeiring. Noen barn som lekte i
nærheten fikk se at det røyk fra
plenen , og da voksne kom til og
stenen ble funnet i bakken, var
den så varm at det freste i en våt
klut.
I første omgang var det grunn
til å anta at dette dreide ' seg om
en såkalt jernmeteoritt. Det
ville i så fall vært den tolvte
registrerte meteoritt her i landet. Men teorien om meteoritt
ble forkastet ved undersøkelse
og analyse på Mineralogisk-g~o 
logisk museum tirsdag. Undersøkelse ble foretatt av førstekonservator Johannes A. Dons,
professor i geokjemi W.L. Grif·
fin og amanuensis Brenda Jensen. Det ble slått fast at gjenstanden ikke·likner på en meteoritt, og at det mer likner på en
klump smeltemasse. Undersøkelser med røntgenspektrograf
viste at steinen innel!older en
masse jern, et sterkt innslag av
bly, en del nikkel . noe mangan
og noe krom , og det var nettopp
blyinnholdet som utelukket at
det kan dreie seg om en meteoritt . Det er hittil i verden ikke
registrert m eteoritter med blyin nhold. Steinen er magnetisk ,
m en ikke radioak tiv. Konklusjonen ved Mineral-geologisk museum ble dermed at dette ikke
kunne være meteoritt , og at man
ikke kunne komm e løsningen
noe nærmere enn å si a t steinen
ikke har sammensetning som
passer med meteoritt.
Vår tanke var dermed at
metallurgiske eksperter måtte
kunne gi svar på ste inens herkomst og kanskje gi løsning en
på hvor den har kom m et fra.
Professor i fysikals~: metallurgi
ved Norges Tekniske Høyskole i
Trondheim sier imidlertid at en
gjenstand med slik sammensetning er rene mysteriet . Også her

er det blyinnholdet som gjør det
uforklarlig. Bly, jem. nikkel,
mangan og krom karakteriseres
som en selsom blanding, spesielt
ut fra at bly svært sjelden iorekommer i jernlegeringer.
Ytterligere undersøkelser om
steinen opprinnelse vil bli foretatt, og det nærliggende :;pørsmål -er nå om gjenstanden kan ;
.,· stamme fra en satellitt eller l
romskip . Eller kanskje vi må<J
·
lede tankene hen på tJFOer?
rtB
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Her et bilde av steinen slik den fortoner seg i noe forstørret utgave.

Steinen
fra. Feiring fortsaff
en. gåte:
. .
.

Uvisst om den kan
stamlne fra rol11fartøy

ls.JuNIJgtij:j

Opp~ til den steinen eller metallgjenstanden som like før pinse falt ned i Feiring er fortsatt
en gåte. I hvert fall er det ingen som hittil har kunnet gi sikker forklaring på hvor gjenstanden
har kommet fra, hva den eventuelt har vært benyttet til og hvorfor en slik sjelden sammensetning av jern, bly, nikkel, mangan og krom. Etter de uttalelser vi har innhentet fra eksperthold
må det anses som svært uvisst om gjenstanden kan ha kommet fra et romfartøy. Men en slik
teori er he Uer ikke blitt kategorisk avvist.

Vår kjente romfartsekspert
Erik Tandberg, sier til EB/UB
at ingen romfartøy han kjenner
til, verken strukturrnessig eller
på overflata, er bygd opp av
materialer med eri sammensetning som er funnet i denne gjenstanden fra Feiring. Det er det
store blyinnholdet som virker
forvirrende. Dersom bly benyttes
på romfartøy må det være for
skjerming mot et eller annet, og i
så faii måtte der dreie seg om
rent bly.
- Jeg kan heller ikke forstå
hvordan blyet skulle ha kunnet
komme gjennom atmosfæren.
Blyet har et mye lavere smeltepunkt enn de andre metaller og
dermed måtte blyet ha fordam~
pet ved den høye temperaturen
som oppstår.
- Hender det ofte at deler fra
romfartøy faller ned på jorda?
- Det hender av og til at stykker fra romfartøy faller ned, og

det mest kjente tilfellet .er vel
ikke for usann_synlig at det kan
Skylab som for noen år tilbake
dreie seg om en bit fra satelitt
falt ned over Det Indiske Hav og
eller romfartøy eller muligens et
Australia. Vi har også kjente
fly. Han finner det merkverdig
tilfeller av at deler har falt ned
at gjenstanden var så varm som
over Norge.
beskrevet. I motsetning til Tandc
Det meste brenner som regel
berg er han ikke helt sikker på
opp på veg gjennom atmosfæren,
at blyet ville fordampe på en tur
men hvis noe· faller ned vil det
gjennom atmosfæren. Da dette ;
vesentlige være deler av aluminium
vil avhenge av blyets plassering
eller stål. Når det gjelder gjeninne i klumpen. Observator Brade
standen fra Feiring er det mange .
mener derfor at det ville være av
uklare ting. Bl)'innholdet virker
stor interesse å få fastslått hvorforvirrende, og det er ikke lett å
dan blyet er fordelt i gjenstanden.
gi en fornuftig forklaring på hvor
Den omtalte steinen eller gjengjenstanden har kommet fra, sier
standen falt ned på en plen ved '
siv.ing. Erik Tandberg.
et bolighus i sør-Feiring ved 12Vi har også kontaktet observatida en formiddag før pinse.
tor Rolf Brade ved Astrofysisk
Observator Brade kan heller ikke
institutt på Blindern i Oslo.
se at tidspunktet kan settes i
Heller ikke han kan gi noen
forbindelse med noe som kan gi
sikker forklaring på gjenstandens . løsning på mysteriet med denne
_ opprinnelse, men han holder det _ · gjenstanden fra F~~ng.

r
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YTTERLIGERE OPPLYSNINGER OG KOMMENTARER:
Redaktøren
·Den røntgen-spektrografiske undersøkelsen ved MineraloQisk-Geologisk Museum i Oslo gav altså følgende innhold for biten:
Jern og Bly
Høy bestanddel
: Mangan og Nikkel
Middelshøy 11
11
: Krom.
Mindre
Da metallbiten ble undersøkt med tanke
på å fastslå hvorvidt den kunne være en meteoritt, utelukker denne innholdsfortegnelse på ingen måte at der kan være bestanddeler av andre metaller eller mineraler,
men dette fordrer en eller flere nye undersøkelser som dekker andre deler av spektrumet.
I forbindelse med dette resultatet var
redaktøren i telefonkontakt med romfartsekspert Erik Tandberg for å høre hans mening om hvorvidt biten kunne stamme fra et
romfattøy eller en satelitt. Dette hadde
Han liten tro på idet det høye blyinnholdet ikke hører hjemme i kjente legeringer
sammen med jern. En sivilingeniør forteller
oss at jern og bly ikke lar sea forbinde
ved noen naturlig, vanlig prosess. Kun under svært høyt trykk har man klart å presse
bly og jern sammen eller i hverandre i en
viss grad.
Det er delte meninger om hvorvidt blyet
ville fordampe under en eventuell oppvarming ved friksjon ned gjennom atmosfæren.
·
Vi gjengir her en tabell over smelte- /
kokepunkt for de metaller en foreløbig vet
klumpen består av og som en ser ligger bly
i en klasse for seg:
Smeltepunkt: Kokepunkt:
1620 °C
Bly
327.5 °C
1900 Il
fiJangan
1260
"
Nikkel
2900 "
1452
"
1535
Il
Jern
- 3000 Il
Krom
2200 "
1615
"
Hele metallklumpen synes - som en også
kan se på fotoene - å ha vært oppe i en
.
·temperatur hvor metallene utenom blyet har
vært flytende eller ihvertfall plastiske,
og trolig ville da blyet ha fordampet på
veien ned gjennom Jordens atmosfære.
1

En eventuell konklusjon å trekke av
bitens innslag av bly kunne væ~e at den
IKKE har kommet fra verdensrommet, men falt '
en relativt kort distanse ned gjennom våre
lavere luftlag.
Med tanke her, på en mulig UFO-sammenheng. kan redaktoren, - som "gammel i trad~
·en" i farten erindre ETT tilfelle hvor et
øyenvitne observerte metallklumper falle
ned i store ~engder fra ett av en grupp~ på
6 ringformede UFO'er over en øy i Puget
Sound nær byen Tacoma i staten Washington
på USA's vestkyst. Dette skjedde så tidlig
som den 29 Juni 1947. Flere tonn av dette
metallet skal ha falt ned på stranden og
delvis i vannet ved Maurey øya. En analyse
av dette metallet ga følgende resultat:
Større bestanddeler: Kalsium, Jern,
Sink, Titanium
Mellomstore
" - : Aluminium, Mangan,
Kobber, Magnesium,
Silikon
Små
- 11 Nikkel, Bly Strontium, Krom
Kun spor av
Sølv, Tinn, Kadmium
Som man vil ~e inn~holder disse metallklumpene de samme metaller som vår klump ·
fra Feiring, samt en god del flere.
Vi håper at ytterligere undersøkelser
av forskjellig slag skal kunne foretaes.
Det ville være interessant å få konstantert om flere metaller forefinnes i biten,
som betegnes som svært interessant av forskere. En mulig undersøkelse er massespektrografi. Skulle der påv i"ses isotoper
som er fremmede(ukjente), vil det bety at
biten kommer fra verdensrommet!
·

***
LITTERATURHENVISNINGER
Nyere medlemmer som er interessert i vår
liste over bØker, tidsskrifter, forlag
og foreninger i Norge og Skandinavia som
omfatter UFO og beslektede emner, kan
sende oss i redaksjonen et brev og legge
ved kr. 3·- i frimerker.
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VIKTIG MELDING TIL DERE SOM ENN ~
IKKE HAR BETALT ABONNEMENT/MEDLEMSKO NTI NGENT FOR DETTE ARET!
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Dette blir nok det siste nummer a ~
UFO-NORGE NYTT ~om dere mottar,
dersom dere ikke innen 15 August
sender inn kr~60 på vå r postgirokonto nr. 3 3S 54 76.
,,J.
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SAMTIDIG vil vi ikke un dl a te å
~
nevn e vå r glede ov er Z: r ,egistrere •,
at s å ma nqe av vå re f ørste, alts å
tidligstemedlemmer fremdeles er
med oss! TAKK FOR I NTERESSE N!

'"

- UFO-enes eksistens ar udiskutabel. Sptrsmllet ar haller hva er de, hvor konuner de
fra og ~va vil da. ..:.. Det hevdør den'allsidige iarnlaren i
Brumunddal Hans Petter Hal-

.vorsøn (37) • ~ .,.,.;_
; --. ...
.f. :: ..>-·
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.UFO-NORGE MEDLEM HANS PETTER
_HALVORSEN intervjuet i Hamar Arbeiderbl.:

-····.;. Bo kreolene er ful-te av UFOog ,science fiction-blader :-{ <
- Byggesett av romfartØye-r- og
astronauter
- Enorm platesamling langs
l hele del} ene veggen
l
- Filmkamera og mange fil!. mer i hyllene

l'

man altfor mange vitner på.
Spørsmålene er i stedet: Hva er
de? Hvor kommer de fra? Hva , .
, vil de? Man skal på ingen måte
utelukke at menneskene p3 jarden blir holdt øye med av andre
vesener, vesener som har komn: e~ mye~ len~:.r :in_n.~~for tek-

1

Det.ie synet møtte oss da vi m <t\Sn e, 1n

Gt:;:;;

Jc.' w.Juere.

-

forleden besøkte Hans Petter Kanskje slår de til og overtar
Halvorsen. Den 37 år gamle styringa på jorda. Selv tror jeg
brumunddølen har allsidige in- dette vil bli redningen for menteresser. Det som kanskje opp- neskene. Hvis det ikke skjer
tar ham mest er UFO og science tror jeg det i stedet ender opp
fiction, og han er med i .for- med katastrofe. Skeptikerne sier
skjellige
foreninger innenfor at avstanden fra rommet er fpr
denne genren.
lang. For oss mennesker er 'den
Selv sier han:- UFO'ens eksi- _ nok det. Spørsmålet er _om avstens er udiskutabel. Dette har standen er for lang for dem?

CE !I - FYSISKE SPOR
• Ted Phillips' samling av rapportstudier
fr? UFO-litteraturen som innvolverer varige virkninger på omgiv~ lsene, omfatter nå
2031 rapporter fra 64 land. Noen av de mer
interessante statistiske opplysninger fra
denne samling satt sammen av Ted Phillips

• Observasjoner siden århundreski f tet,
men 87% er fra 1954 og senere.
• Mi nst ett hundre CE Ill-rapporter pr.
år siden 1973, - endog i år uten bølger!
·• 81% om natten

·er:
• Tilstedeværelsen av CE II tilfelle opp
gjennom hele det t~vende århundre, endog
55 rapporter føre. Llkevel er 90% av rap~
portene
fra 1954 og senere.
• Nye slike rapporter er økende ~ antall.
Det siste ti~r viste et gjennomsnitt på 90
rapporter pr. år; dette er rekordtall.

• 17% var enkeltv i tner.

i!

• 21% av CE '!Il-tilfeller med fysi s ke spor
innvolverer tilstedeværelsen av UFDnauter.

'

• Generellt mangler radar- og fotografisk
bekref telse.

• 64% ble rappo-rtert ~v · enkeltvitne r .
• 75% inn~raff om natten.
• 40% av observasjonene bie påstått å
være av minst 5 minutters v~righet i n nenfor 15 meters avstand.

Forl'lortelser :

• . 77% av sporene ble be ~ krevet som sirkulære.

En nøkkel t il for kortelser av
betegnelser av UFO-typefeno me n .

ta

49% er brent.

• 11% · innvolverer avtrykk, vanligvis 3 i
triangel form.
CE II - TILFELLER AV KJ ØRETØY-I NTERFE RENS
• Sa mlin gen av på s t å tt e el e kt rom a gnetiske
effekt e r p å kj ø r e t ø y i nær h et e n a v UFO' e r
sammenstilt av Mark Rodeghier ved Cent e r
for UFO STUDIES, overstiger nå 400, men statistikken er basert på 363 observasjoner:
• Den tidligs t e dato for en kjøretøyinterferen s for~ rs a ket av en UF O, i denne ~ am~
lin g en er 1 9 49, - sel v o m biler h a r ve r t p å
vei e n i fl e re ti å r fø r de t t e.
• Igj e n be g ynn e r hov e d t yn g de n a v d i ss e tilfellene i 1954.
• SD% ble rapportert av enkeltvitner.
~72% inntra ff i l a ndli ge eller ub e bodd e
områ de r.

~86% inntra ff o m n atte n.

• De r er in get sa ms va r mel lom s t yrk e n a v
interferense f fekten og den beregnede av~
standen til UFD'en. Biler har blitt - ~åst å tt
stoppet på en avstand av 3km!
• 94% av di s se h endelse ne f~nt sted i vær
.
ut e n nedbør.(m e rkn a d for k ul e lyn-t e o r et i kere )'
CE I! I TILFELL ER
• Fia samlingen på 2053 "UFDnaut"-rapporter.tatt fra litteraturen til Ted Bloecker
og David Webb. (Ca. 1500 innvolverer s a mtidige observasjoner av UFD'er):

En UFO er et (hvi l ket s om helst)
uv anl ig luftf en om en hvis ut se e nde og/
eller oppførsel ikke kan tilsk rives
konvensjonelle natu r lige eller me nnes k eproduserte kild er etter stud i um av
analy satnrer so m in nehar tek nisk e
kva l ifikasj6n e r so m det oppr i nne l i ge
vit n e(r) må t te mangle .
Forkortelse r be n yt te t i denn e s eksj on fø l g er 6 kateg o rie r av UFO- rap po rt e r utvi k l e t av Dr . J. All e n Hy nek .
NL : " NDCTUR NAL LI GHT" = Nattlig ly s
Enhver fjern u va nlig kil d e (vanligvis op plyst ) s om sees på natthi mme l e n .
DO

DAYL I GHT DISK = Dags l ys ski ve .
Et hvert f j ernt o bj ekt( - er) , ( o fte
sk i ve fo r mede ) se tt under dag s l ys
forhold.

RV

RAD AR/ VIS UAL = Rada r / vis u el l e .
UF D'er s ett sa mtid i g visue l lt og
på radar; gc d ov er ~~ ~s ·n~ m e lse
mel l om de to er vik t i g .

CEI : CLOS E ENCOUNTER OF THE FI RST KIN O
= Nær k ont a kt av før s t e g r ad .
UFO sett o ~ en a vst a nd a v u nder
1 50 m ( 500' )

CE II : CL OSE ENCOU NTER OF THE SECO ND
KI NO = Næ rkont a k t av annen g rad
En CEI so m i n fl ue re r på omgivel se n e , inn k l ude r t f ys iske sp or,
f y s io l og i ske v i rkninge r og e l ek t ~
r oma gn e ti sk inte r fe ren s .
~
CEI I I : CL OSE ENCO UNTER OF THE THI RD
KINO = Nærk ontak t av tre dj e grad.
E~ CE I el l er CE Il epi s o de
hvor ve sene.r ( "U FO-naut e r " ) e.1:
innvol.ve r t.
, .•
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"TANKEVEKKENDE STATISTIKK

"

"FUNN

fortsatt
CE Ill BORTFØRELSER
• 237 tilfeller er kjent til dato.
• Slike rapporter viser en økende tendens.
Halvparten av disse har . inntruffet bare i
løpet av det siste tiår.
• Det er en økende trend av tilfeller
tap av hukommelse.

~ed·

• De mest bemerkelsesv2rdige forskjellene
mellom tilfelle av høy merkverdighet, og
de mer vanlige UFO-former er:
• Det 7 ar lange tidsrom mellom starten
på den moderne UF0-2ra i 1947, og den fra
og med 1954 - økende tendens av n2rkontakttilfeller. Selv 1952-bølgen i USA, gav ikke
noe større andel av disse typer rapporter.
• Vekten på enkeltvitne observasjoner.
Både lUR'~ samling av UFD 1 er sett pa avstand, såvel som Center for UFO Studies'
dataarkiv; UFOCAT viser et tall på ca. 67%
med flervitne tilfeller for de mer vanlige
NL - Nattlys og DO Dagslys Skiver.
• Den generelle økning i antallet publiserte tilfeller av CE-rapport~r i senere
år - endog i år uten UFO-bølger:
• Forsøk på å utvikle en hypotese - eller
hypoteser, for UFO-observasjoner vil måtte
finne en måte å forklare slike tall og trender på.

*

HVA SLAGS FENOMtN VAR DETTE?
l

De fleste av oss fulgte vel med i report• :
asjen fra .romfergen CDLDMBIA's meget fori
sinkede, men meget vellykkede, første prøve-'
tur i rommet i April, men lite kjent er tro.lig det lysfenomen som amerikanerne i vest.USA opplevde:
Meteorologene hadde forskjel- !
llge forklaringer pA fenomenet, !
m en en Ung var alle enige om:
Lyset kom Ikke fra romferja
· «Columbia .. , slik mange trodde.
Den ble skutt opp fra romfartssen- i
teret Cape Canaveral i Florida l
tidligere pA dagen.
i
NEW YORK: Politi- og radiostaDen mest sannsynlige forklarin- l
sjoner ble søndag nedringt av . gen pA fenomenet er at det var .
forundrede amerikanere som nordlyset som beveget seg så 1
hadde observert et merkelig feno- langt sorover, selv om dette van- 1
men som lyste opp kveldshlmme-: ligvls ikke kan sees sør for grensen til Canada, sier meteorolo. lei~ .fra Callf,ornla U~ Loul~lana.
'
'
gene.
. Det var et rødlig lys som farget . For oyebllkket er vi nemlig inne
himmelen. over hele den vestlige ! i en periode med flere hoy-aktlve
halvdelen av USA. Enkelte steder i solflekker, og nordlyset skapes jo .
var det sA lyst søndag kveld, at 1 nettopp av Interaksjon ·mellom ·
folk kunne slA av lysene pA bilene t partikler fra sola og jordas magsine.
·
1 net-felt. (NPS-AP)

Lysfenomen

o'\'er USA

l

ADRESSEAVISEN . .~. :; · ~
TIRSDAG 14. APRIL 1S81 \

*

AV

TREDJE

GRAD"

Helt siden Frank Scully omtalte en krasjet UFO med døde ufonauter i sin bok
BEHIND THE FLYING SAUCERS i 1950-Arene,
har hårdnakkede rykter og endog indisier
versert i UFO-kretser over hele verden.
I de seneste år synes nye, avslørende
opplysninger A ha kommet til, bredt omtalt
i UFO-tidsskrifter. ·
Vi har i redaksjonen ~nnå ikke hatt kapasitet til å få presentert en artikkel i
denne sak, men for de som leser engelsk
finnes ~ få kjøpt (bl.a. hos Narvesen) en
fersk pock et bok om saken. B.ok en er skrevet av den kjente forfatteren Charl~s Berlitz og har tittelen "THE RDSWELL INCIDE NT
Billedbladet NÅ, nr.19 for 6 Mai brakte
et oppslag om dette og et påstått foto av
en død rommann.

®
Redaktøren har vært og sett filmen, og
koste seg enn å en gang. Denne versjon var
ett er hans mening bedre enn den første.
Noen litt langdryge sekvenser var kuttet ut,
og enkelte nye flettet inn. Som helhet altså ennå bedre enn førsteutgaven, men de som
har store forventninger til det som er nyt t ,
vil sansynligvis bli skuff e t. Selv hadde
jeg ventet noe mer av handling inne i skipet. men det lille en fikk se var i og far
seg imponerende nok. Kan det tenkes ..at man
våger å forfølge suksessen med en virkelig
fortsettelse? Gudene skal vite der finns
stoff nok å hente fra.
Hva en fortsettelse
skulle hete? Det synes klart:
"NÆRKONTAKT AV FJERDE GRAD"!

<
_
;
·

*
., PR FOR UFO-NORGE l
SIEwn SPit:lbt:Æs
SPESIALUTGAVEI"f
AV TREDJE GRAD
Richard DrEYfuss

UFO-NORGE I AFTENPOSTENS MANEDSMAGASI N!
Aftenpostens månedsmagasin for Mai må ned - A IDAG, datert 22 Mai 1981 og med
temaet VERDE NSROMMET, har på sidene 20-21
et oppslag omhandlende spørsmålet om LIV
I VERDENSROMMET. Billedmaterialet består
av UFO-bilder, og en av artiklene med
tittel "VI TROR PA UFO" omtales UFO-NORGE
ganske omfattende i et intervju med vår
Elbjørg Fjeldberg. Bortsett fra enkelt~
typiske journalisti~ke småfeil i referatet ,
får yi ganske bra PR og adresse og telefon- li
nummer oppgis. Vi har allerede fått endel ,
henvendelse p.g.a. dette oppslag.

l

THE SPECIAL EDITION
CLOSE ENCOUNTERS OF THE THIRD KINO
TER l GARR. MELINDA DILLON OG FRANCOIS TRUFFAUT
SOM LACOMBE

eut -Millioner
av mennesker verden
av kinoene med store øyne. De

over kom
tittet opp
mot nattehimmelen stadig vekk på veien hjem.
De hadde nettopp sett "NÆRKONTAKT AV TREDJE
GRAD", og de var imponert, rystet og tankefulle. Og de ville gjerne ha mer. NA FINNES
DET MER!
Da filmen første gang ble laget var budskjettet kjempestort, men ikke stort nok
til at Steven Spielberg fikk laget filmen
slik han egentlig ønsket. Og siden filmen
nå ble en slik suksess, gikk han til filmselskapet COLOMBIA og foreslo følgende:
Dm mulig forlenge slutten, brLnge inn
spesielle effekter det ikke var plass til
i den første versjonen, klippe vekk andre,
filme nye sekvenser dg omredigere visse
sekvenser? Jo, det var mulig, og dermed
satte Spielberg igang igjen. I studioene i
Burbank og i golde, vakre Death Valley.
Hv a nytt er komm e t til, hva f~r vi se ?
Nøyaktig hva vet man ikke. Denne spesi al - ,
utgaven er omgitt med like strenge sikkerhetstiltak som førsteutgaven.
Spielberg
sier bare at publikum denne gangen blir
tatt med INN i det store moderskipet. Nøyaktig hva vi får se er altså en hemmelighet.

*

Filmen hadde premiere på kinoen COLOSSEUM i Oslo den 2 Juni, og går i skrivend e
stund fortsatt der. UFO-NORGE har en lite n
utstilling i noen av glassmontrene, og har
fått anledning til å dele ut endel folde~ e .

-

Ukebladet vi , MENN ~ar i sitt nr. 24, fra !
9 Juni 19B1, har et 2-siders oppslag om
UFO-landing i Hallingdal. (se U.N. N. nr.

1/2 1 81. Også her er UFO-NORGE omtalt, ja
det er fra oss VI MENN har fått beretningen.

o

UFO- NORGE PÅ CDLLUSSEUM!

Nemesis?
''/lS ST E DU AT :

- Et forhistorisk menrn e skeskjelett ble
funnet i India med et radioaktivt nivå
50 ganger høyere enn normalt!
- Og at den gamle Sanskrit-teksten
Mahabharata beskriver stA li n g ssykdom s symptomer ' i kli n isk detalj!
I det hele t a tt er det en mengde ting
som tyder pA at atom-vit;~ n skap var
kjent i en f j e r n f'~r1t'åd~
I ntet n y. tt 1,md,~,r "4iØl.eø7 JVei!{~'~is ?

1

"'otiser:
ENGELSK POLITIMANN TOK BILDER AV UFO, MEN
FORSVARET NEKTER A FRIGI DEM.
Glåmdalen, 17/1-81.

Et nøye studium av den Stor~ Pyramidens
dimensjoner og håndtverksarbeid har fått
mange mennesker til å undre seg over hvordan et slikt byggverk kunne bli bygd med
de gamle egypteres primitive verktøy og
løftemaskiner.
·
Enkelte forfattere og psykiske personer
som f.ex. den kjente amerikaneren Edgar
Cayce, har foreslått at de gamle byggere
benyttet antigravitasjonskrefter til å løfte de besværlige stenene på plass.
William R. Fix, hevder i sin bok PYRAMID ODYSSE (Matflower 1978) at noen av ytterstenene bare kunne vært plassert i sine
posisjoner ved å senkes ned, ikke skli dem
ovenfra.
Inntil nylig ville slike spekulasjoner
vært sett på som ren Science Fiction. Men
nå hører vi fra vitenskaplige kretser at
antigravitet kanskje ikke er så helt urealistisk likevel. Faktum er at et åar
tidligere upåaktede patenter, tatt ut av
en hr. Henry Wållace for ca. 10 år siden,
på en maskin som påståes å generere antigravitet, har skapt røre i de etablerte
vitenskaplige kretser.
Wallace 1 s oppfinnelse ble opprinnelig
latterliggjort av vitenskaplige kretser.
Men siden han fikk sine patenter har prof.
Eric Laithwaite fra Imperial College, i
London oppnådd adskillig berømmelse på
grunn av en liknende teori.
I følge Wallece's patenter genererer legemer fremstilt av spesielt utvalgte materialer, et "energifeøt" når plasert i hurtig relativ bevegelse. Dette felt er ikke
elektromagnetisk, og fikk av oppfinneren
navnet "kinemassic forcefield 11 • Dersom
dette felt settes i en bølgebevegelse produseres et sekundært gravitasjonsfelt som
er istand til å 11 nøytralisere gravitasjon 11 !
Enkelte eksperter tror denne teori, nå
forøyeblikket er under hemmelig undersøkelse av a~erikansk~ militære autoriteter.
Man mener ooså at disse autoriteter beklager at disse patent e ne na er tilojenoelioe
for enhver å lese.
lred's understrekning)
Fra: New Scientist nr.85/Perspective)

MERKELIG FORMET, LYDLØS UFO MED LYSKASTERE
OBSERVERT AV BILENDE FAmLIE UTENFOR STOCK
HOLM:
Land, 6/2-81.
GRØNNAKTIG, VIFTEFORMET UFO SETT OVER TINGELSTAD, HADELAND ca. 20.15 den 3/3-'81.
UFO-OBSERVASJONER OVER STORD DEN 3, 18 OG
29 NOVEMBER 1980. NUfOC,Rapportnytt 3/81.
UFO-FOTO!
Det franske politiet har fotografert en
UFO som i følge opplysninger siden den 10
Februar, regelmessig har blitt observert i
3000m høyde over feltet i nærheten av
Nevers, hver kveld mellom kl-22 og 24.
UFO'en har endog blitt observert andre steder i midt-Frarikrike. Værtjenesten sier at
det ikke er en værballong.
UFO OVER KINA!
Det har begynt å komme ut. opplysninger om
UFO-ob~ervasjoner forskjellige steder i
Kina. Det meldes også at en UFO-organisasjon er dannet der.
F .s.R. n.o.S, vol.26.
SAMBAND MELLOM UFO OG 11 8IG-FOOT 11 i USA?
Janet og Colin Bord hevder å ha samlet over 30 tilfeller der UFO og "Sig Foot
har blitt observert samtidig. De er forfattere av boken ALIEN ANIMALS.
UFD-Aktuellt, 2/81.

siste!

*

Idet bladet går i trykken f~r v~ ~nn en
UFO-rapport, - kjærkommen i disse magre
observasjonstider - fra Tønsberg, igår den
16 Juni!
Obsrvatøren som foreløbig ønsker anonymitet forteller at det var ca. kl. 15.15 at
vedkommede så en trekantet, sølvglins~de
gjenstand, som kom.nordfra og gikk vestover. Det forsvant helt plutselig, og der
var ingen lyd.
Objektet som ble vurdert til å ha en
diameter på ca. 10~, og avstanden t i l observatøren var ca. 1km, mens høyden over
bakken var ca. 200m. Observasjonstiden var
15 sek. Det nøyaktige observasjonssted var
over Presterudkilen i Tønsberg.
Vi har brakt på det rene at ingenting
ble observert på radar på det aktuelle tidspunkt, og forsv&ret hadde ingen aktivitet
i området.
Været var skiftende merJ r$.b yger o g
med br!~ fr a nor d .

***

Lokalbefolkningen klør seg i hodet

.

UFO over Holmesund l

Folk i Holmesund og Kilsund spør seg nå om UFOer virkelig finnes. Tirsdag kveld obse.rverte man l
nemlig flere lyse. nde punkter på himmelen over Buskjær. Disse observasjonene ble foretatt en dag
etter at folk i Tvedestrand mente å ha sett UFOer over havet utenfor Sandøya.
Mens «UFOene;> som ble sett mandag i virkeligheten var lysraketter som ble brukt under en redningsøvelse Wilh. Wilhelmsens rederi holdt i området, har vi ved forespørsel til Forsvaret, politi og
lensmann bragt på det rene at det ikke var gitt tillatelse til slike aktiviteter tirsdag kveld.
· Heller ikke karakteren på de lyspunktene som ble observert tyder på at det har dreid seg om vanlige
nødraketter eller lysbomber i fallskjerm.

l
1

Av Guttorm Nilsen
Lyspunktene ble trolig observert
første gangved 19.30 tiden. Mannen som Agderposten har snakket
med satt da slik til at han fra TVstolen hadde utsikt til sjøen og
han fikk først . øye på et kraftig
klart lys.
· - Min første tanke var: Hvorfor i all verden beveger ikke lyset
seg? Lyset forsvant da jeg gikk
bort til vinduet for å studere det
nærmere. Kort etter kom to røde
lys til syne. Disse kunne minne om ·
fallskjermlys og gikk enten ned·
over eller utover sjøen, og var lysende helt til de forsvant bak Buskjær.

Etter drøye fem minutter kom
det igjen to røde lys til syne, men
disse var ikke så sterke som de
forrige . Disse to lysene ble vekselvis svakere og sterkere til de ble
borte ca. kl. 19.45. l løpet av den
tiden lysene var på himmelen passerte kystbåter både øst- og vestover.
Vår hjemmelmann hadde da
gått opp til naboen for å få bedre
utsyn. - Vi avtalte at han skulle
ringe dersom lysene inntraff på
nytt. I halv ti-tiden ringte telefonen og denne gangen så vi fire
lys på en rekke. Alle unntatt ett
lys sluknet og dette « kom og
gikk» mens det forsvant vestover
inntil vi m is tet det av syne ca. kl.
21.45. '

Lysene ble også observert gjennom kikkert og det er på det rene
at de var ska rpt avgrenset og sirkelrunde. En periode var lysene så
sterke at en mann i Ktlsund som så
skinnet på himmelen, trodde en
båt var i brann. At det var flammer det dreide seg om var også en
kort stund i tankene til folk i Holmesund, som lurte på om noen var
i vanskeligheter på Buskjær.
Denne teorien ble imidlertid
raskt forlatt og man gikk også ut i
fra at de skipene som passerte
mens fenomenet stod på, ville ha
meldt fra dersom de hadde grunn
til å tro at Øet var noe galt fatt.
Ialt er det seks mennesker man
med sikkerhet vet bivånet de merkelige lysene.

.

UFO NETWORI(
39 Birkbeck Road, London NW7. England.

NEW! UPDATED! DIRECTORY!
Worldwide names and addresses of UFO and STRANGE PHENOHENA orgamsations, groups,
societies and publications.includes! book,photo
and cassette suppliers,detedor suppliers andUFO news clipping services! a comprehensive
gUide no ufologist should be without. order your
copy today direct from the publishers! send a
(overseas 17-u.s.J to: UFO Network,39, Birkbeck
Road, Londa1. NW7. England.
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J:ay t?n meteor.-~~~{: - _ ~.i
l

: Tidligere l Ar ble teotien om en :
: kjempemeteor som traff Jorden
;_for 6:1 millioner Ar siden lansert, · .
·, og det ble antydet at dlnosaure· · 1
.:...ne døde ut som ~n følge av den •
.: temperaturøkningen øoni ·fulg· ·i
.~ te. Ifølge tidsskriftet New Selen· '1
tlst, .mener amerikanske .a stro· <
fysikere nå at spor efter denne :
begivenheten fremdeles finnes, .<
'i form av Island.
. .... . '-~ _:. ·.:.... •.<i
' ··Selv om teorien gA:r for a --;
være spekulativ, viser målinger
.at konsentrasjonen av metallet
Iridium l 6lS millioner Ar gamle
lag er langt høyere l Nordvest- ;
Europa enn normalt andre ste· '
·der. De høye lrldlumkonsentra·
Bjonene antas A være spor efter
meteoren. Siden tydelige spor '
·efter meteoren Ikke _finnes pA 1
.land, er det natunUg A anta at
den slo ned l Atlanteren. Island
·er et -enestående eksempel på
landmasser langt .Ul hava, og pA .
·kanten av en kløft ·aom .stadig
utvider seg. Det
at
·meteoren .slo

®
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FUFOS' NYE UFODETEI~TOA

•
Endelig kan vi tilby vbro medlemmer den
tidligere omtalte nye UFO-detektor utviklet av FUFOS' tekniske avdeling.
Den heter NOVA I og er som det vel framgår av bildet enkel i bruk og har en solid
og pen utførelse.
Detektoren vil ved en pipe- eller hyletone, kunne varsle om en UFO er i nærheten.
Man har, - som vel kjent, god grunn til å
hevde at de fleste UFO'er er omgitt av et
kraftig elektrbmagnetisk felt, som normalt
lett lar seg registrere v.h.a. en elektronisk krets. Dette apparats rekkevidde er
ikke kjent, men UFO'er er med andre UFOdetektorer registrert på flere kilometers
avstand.
Denne nye detektor vil, gjennom UFOASPEKT, bli tilbudt FUFOS' medlemmer for
danske kroner 255.. . For UFO-NORGE's medlemmer vil ~risen bli
D~Kr. 235.- (dansk moms fratrukket) Dette
tilsvarer ~ norske kroner c~. 190.- Hertil
kommer muligens noe toll.

Vi har ikke mottatt noen spesielle tekniske opplysninger om apparatet bortsett
fra at det benytter 11-23volt likespenning
eller 8 volt vekselspenning. Ønsker noen å
spare prisen på nettadapteren (hvis man da
ikke allerede har en- for lommeregner e.l.)
kan man utmerket godt bruke et bilbatteri
(12V) som strømkilde.
En bruksanvisning med diverse tips medfølger apparatet.
UFO-NORGE's medlemmer kan bestille detektoren direkte fra FUFOS pr. postgiro.
Nummeret er 8081883.
Man kan benytte norsk
postgiroblankett og påføre beløpet i danske
kroner- altså O. kr. 235.- eller 265.- m.
adapter. Sett også hva belooet gjelder.
UFD-NO~GE's råd kan desverre ikke p~ta
seg å ta imot og formidle bestillinger.
Adressen er: FRITT UFO STUDIUM,
Elmhusene 232,
DK-2600 GLOSTRUP,
DANP1ARK .

Dersom man ønsker/trenger nettadapter,
så er prisen på denne D.Kr. 30.- ·
1 'T

~

2 :~ecr"J s by ~J:h i ch \lle l i ve h 2 v s out di st2n c 2d

we llve . Dur scientifi c power has outrun aur
We have guided missilies and misguided men."

John F. )\ ennedy.

UFO-TREFF l ~:~
o

på TJUVSTUASEN i
RÆLENGEN den 26/6.
MED VÆR GU DEN ES HJ ELP SAMLES VI IGJ EN
TIL EN KVEL D ME D UFO- PRAT - MEN
MED KIKKERT OG KA MERA KLART I TI LFELLE NOE UKJENT SKU LLE DUKK E OPP!
UTSIKT FRA TJUVÅSEN UTOVER ØYEREN MOT SYDØST:[

Fra Lillestrøm kjører en ca. 12km sydover p~ riksvei 120 gjennom R2lengen. Se
etter SKJ ØNBERG LA NDHANDLERI p~ h ø yre h§ hd.
I en brA sving til v e n s tre 100-150m ett e r
butikk e n s kal en ta av til høyr e opp til
MY RDAMM EN, hvor d e r er p a rkering s pl as s!
VI SA MLES HER KL.19.15!
En 15 til 25 minutters spasertur (avhengig
av t e moo) bringer oss opp til toppen.
UFO- NORGE me dl e mm e r er velkommen med
famil ie /v e n n e r. Me dbrin g evt. kikke rt/fo toutstyr, s a mt ni s t e o g drikk e ett e r beh o v muligheter for grilling skulle være tilste~e. Genser (det kan.bli sent) og myggstift synes ogs~ fornuftig.
VEL MØTT!
-PS: En regnbyge eller to tAler vi . vel, men
med regelrett regnvær (himm e len for b y)
og helgr§ himmel har treffet ingen hensikt.
\

god UFO sorrrn

