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Redaksjonelt· · · 

Endelig, - det var på tid e ! vil vel man
ge av vå re leser e si ved mott a gel sen av 
UFO- NORG E NYTT, og vi må b a re si o ss e ni g e. 
Nesten t o må n e der forsinket er vi bl i tt d e s
verre. Årsakene er flere, og bl.a. av helse
og yrkebelastningsmessig art. Mangler man 
inspirasjon og energi til innsats utover det 
øvrige daglige, blir klart re s ultatet der
etter. 

I tillegg kommer at UFO-aktivit e t e n er 
nokså minim a l, og innsend e r a t e ne, på e t p a r 
unnt a kel se r nær, glimr e r med s itt fr a vær. 

Utviklingen i UFO-NORGE i å r peker heni
mot en viss omlegging fra nyttå r av, noe so m 
vi vil komme tilba ke til på vå rt årsmøte den 
28 November (se egen melding :i bl a det), og i 
UNN 's Desembernr. 

Forøvrig r eg i s tr e res det positiv e i en øk
end e tende n s til sama rb e id e int e rn as j o nalt 
p å UFO-front e n. Må tte d e nn e tend e n s e tt e r
hv e rt også f å s t ø rr e ringvirk nin ge r f o r s k a 
ndinavisk samarbeide. 

Databehandling av UFO-ra pp orter må ma n 
også se på som interessanyog betydningsfu l lt. 
Ma n burde kunne øyne muligh e t e n for at d e t t e 
etterhvert s kulle kunn e gi o ss no e n ko nklu
sjoner. De s v e rr e h a r ma n - a v erfa rin g , -
med å r e n e bl it t noe pess imisti s k m. h . t . s l ike 
mulighe t e r. I k k e tr e n ge r ma n vær e p r ofet f o r 
å forutsi at der vil bli stukket kjepper i 
hjulene om et betydelig, positivt forsknings
resultat skulle nå ma ssemedien e med 11 fare 11 

for stø rre gj e nnom s l ag skra ft. Der f i nn e s 
men g d e vis a v eksempl e r ihn e nfo r UFO-histor
ien f or å " fo ruts i" e t s likt mo n ster. De rm e d 
er ikk e sag t a t ma n s k a l g i o pp , - tvert om 
d e r er lyspunkt e r, og a ll f o rsknin g , a ll e 
studie r ? V UFO- fe nome n e ne er viktig, og i 
s ærdeleshet for de som s e lv utfører dem! 
Dette synes lite for s t Qtt o p pe i all kamp -
en for anerkjennelse a v sak e n, og deri k a n 
d e t også li gge e n f a r e for å mi s te ov e r
sikten , pe r spektivet, - eller r ett ~ r e k a n
s kj e - san s f o r hvo rv idt d e r §l: et p e r spek 
tiv! Bø r man i s t ø rr e grad se o m d e r kan 
øyn es e n samm e nh e n g? En samm e nhen g f. e x. 
mellom den globale UFO-aktivitet og vci r · 
sivili s asjon, - v~ r tid? Må a lle : slike f o r
søk n ø dv e nd i gvi s forvi ses til den ytterst e 
sp e ku las j o n s mø rk e? M5 a ll a n g ivelig k o mmu
nikas j o n me d UFOn a ut e r n o dv en d~vi s s t ø v e n ed 
i a r k i vsku ffen und e r r ariteter? Hv o r l e n ge 
s k a l det v~re e n sbetydende me d f o rv isning 
t i l "det yt ter s t e morke 11 f r a u fo l ogen es 
p sevdo vit e n s k a plig e kr e t ser å t a o p p s a k e n s 
~extreme eller ma r g ina l e • asp ektcr? 

Eller for å spo rre på en l i tt annen m~ t e
På hv i lke( s ) premi sse r e r d e t vi s a k e r s va r? 

@ 

Rlksorganisasjonon UFO • NORGE 
Postbox 39. 2045 lEIRSUN O. NORWA'i'. Tlf.: 02/72 55 07, 

Riksorganisasjonen UFO- NORGE er en samm e n
slutning av personer og grupper i Norg e med 
oppriktig interesse for UFO (Uidentifiserte 
flygen d e Qbjekt e r). -

Orqa n isasjon e ns f o r mal er: 
-å inn sam l e , b ea rb e i de og stud e r e a ll e til
gj e ngel ige op p ly s n i n ger om UFO i Norge, 

-å dr ive informas j o n s virks omh e t om UFO - sak e n 
overfor medlemmer og offentligheten for 
derigjennom å bidra til større forst å else 
for og om UFO som en realitet av sto r b e
tydni ng. 

-å kun ne ta opp for drø f telse, stud ium og 
info r ma sjon, UFO-sak e n s vide re asp ekt e r, 
hvor s pørsmå l av pa rap syk o l o gisk, f ilo sof
isk o g ånds vit e n s k ap l ig a rt s t å r sentral t. 

-å skape og f o rmidl e kon tak t mel l o m UFO
int e r esse r te p ers oner og grup p e r i inn - og 
utland. 

Adresser: Medlemstegning/ abonnement, kasser
er og rapportavdeling . 

UFO-NO RGE, Postbox 3 8 , 20 45 Leir s und, 

UFO- NORGE NYTT, r e d a ks jonen s a d resse : 
Pos tbox 142, 20 73 Bø n, 
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Mindre enn en uke senere, d.Sn 11 November, 
observerte 3 studenter ved Wuhan universi
tetet et UFO over utkanten av byen ca. kl. 
22 om kvelden. Det lyste med to gule og to 
hvite lys. Det skiveformede objektet ble ob
servert i ca •. 15 minutter og og lyset var 
ev og til blendende skarpt. 

! Kanskje det mest solide "bevis" på til
~tedeværelsen av en UFO over Kina er et fo~ 
to tatt av to studenter ved Beijing Gruve 
+nstitutt som overnattet i en leir i fjell
~ne. Ved 4-tiden om morgenen den 24 August• 
mens de observerte stjernene, fikk de øye 
på et hvitt lys som beveget seg med en . u
regelmessig bevegelse og fart. Total obser
vasjonstid ca 30 minutter. Fotoet ble offen
tliggjort i lokalavisen. 

UFO FORARSAKET PAN IKK 

Om kvelden den 7 Juli 1977 var mer enn 
3000 mennesker samlet i en park i Zhangpu i 
Fujian provinsen, for å se en utendørs film
fremvisning. Ved ca . 20.30 tiden oppdaget 
noen av tilskuerne to mystiske objekter som 
kom flygende mot dem mee stor hastighet på 
nattehimmelen. De lydløse objektene fløy i 

I KINA RAPPORTERES DET OM ET ØKENDE ANTALL 
UFO-OBSERVASJONER GJENNOM EN NYDANNET UFO
ORGANISASJON. 

I følge Kinas tradisjonelle kalender var 
1980 apekattens Ar, men for den nyetablerte 
kinesiske UFO forsknings-organisasjon (CURO) 

. var det året for uidentifiserte flygende ob-

_ meget lav høyde tett inntil hverandre og 
lyste med et orange skjær. Panikk spredte 
seg og to barn ble trampet ihjel, mens 300 
andre ble skadet. Det hele var over på få 
sekunder. En r ekonstruksjon av fil mfremvis- · 
ningen gav intet svar på mysteriet. 

· jekter. · 
· Antallet UFO-observasjoner nAdde en ny 
topp i 1980, uttalte form a nnen Cha Leping, 
i Wukan nylig; fra Januar til November had~ 

· de man fått inn ialt 77 rapporter·. · 
"Vi avviser ikke ideen om at de kommer 

fra verdensrommet", sa han videre; -"Vi må 
studere disse ting med en åpen og vitenskap-

, lig holdning". · 
CURO ble offisiellt dannet i Ma i 1980 fra 

et uformellt center for UFD-interes s~rte v~d 
Wuha n univers itetet. Denne har saml e t ialt 
208 rapporterte observasjoner de siste årene. 

CURD er nå mealem av det Kinesiske Sel
skap for Fremtidsstudier, som. ble dannet f~r 
å forske i ukjente fenomener. Den har f i re 
underavdelinger og 400 medlemmer over hele 
Kin a . . 

' · Cha Leping, 25 å r og formann er student 
: ved Wuhan un i v e r s it e tet s fakultet for Rom
fysikk. Han kan gi ganske interessahte eks
empler på rapporter de har fått inn: 

STERK HETE 
, . I et til felle var en gruppe maskinarbeid
. ere på en na ttlig f~sketur~ Ca. kl. 3om 
; natten f å r de se et kon-for.met' objekt som 
fløy i en høyde av c a . 3000 fot, og ikke 
·syntes å være s æ.rlig stort,; Men · de t gav fra · 
s .eg.en intens·hete. Sa en av gruppen:"Det 

: var som å stå under en varm ovn". Det skin
: te me'd et meget sterkt lys - liknende lyset 
· fra en sveisefl a mme. Objektet gav o~sA fra 
se~ en kr~ ftig lyd. 

. En m~ned s enere, d en 5 Nov~mber, så to 
kontora rbeidere ved en tekstilfabrikk i Jing
hai, tidlig om morgenen et skiveformet ob

·jekt som skindte med et ·grønt .lys og fløy 
' med en uregulær kurs to ganger over himmel

en. 

I en artikkel nylig har Cha Leping plas
sert UF O'ene etter beskrivelsene i 3 kate-
gorier. . . 

H~n sier at BO% av dem har skive-, kule
rin g-, eller egg- f ormet. De sk i nne r med en 
s ø lv fa r get om da~en og en g: ødend e orange 
ell e r r ød f a rg e om na tten. Fl ere tilfelle 

.av røkhale etter UFO er rapportert. 
- I kategori 2 lister Leping store rektangu
lære o b jekt som skjelden observeres, og·i 
gruppe 3 UFO'er som likner Spiraltåker med 
lysend e kjerne og mange små lyspunkter rundt 
seg. 

En UFO som r esult erte i 22 rapporter har 
me d rimelig gra d av .sikkerhet bli t:t identi
fisert som en stor meteoritt. Dette skjedde 
den 26 August 1980 og ble beregnet til ~ ha 
veid ca. 1000 -tonn idet den kom inn i atmos-
færen. . 

'; - -·:0 ·----. -------··--- __ ,_ ._ ., ,_ ___ "., 

- --------------~-

-----=~------·-

---·· ·::....:._ ------·-- ~~~ff.~ ----.it =::;;...---



THE VISITORS 
(De besøkende) 

lOm Oia.. 

"<lAM P-fiL" V~O -T'{Pf. 
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TYPE Si'TT I<J47. J)j.sr. "1m· 

·• 
ICOPI'ELFO~HET, VAWLiG TYPi 

VI\~IA!Ilt" AV KUPPEL ~ TYPif. 

N edst ~ ende artikkel ble skr e vet for en
del ~ r tilb a k e ,G) men tem a et synes meg ik-
ke å være mindre a ktuellt idag snarere 
tvert om! Hvorvidt man vil kalle det ren 
teori eller no e mer f ~ r være opp til den en
kelte, men iallefall til ettert a nke, ders om 
man da ikke har forutfattede oppf a ttninger 
om at omt a le som må tte forbinde UF O og noe 
11 <'3. ndelig" er å betrakte som noe religi øst 
s pr ø yt. Endel mener det er galt overhodet 
å sn a kke om romskip og bes øk, at det bare 
kan fastsl~es at man har å gj øre me d e tt el
ler a nnet ukjent feomen! Men er ikke dette 
etter 35 å r med UFO'er over vå re hoder, å 
stikke hodet i sanden? Tyder ikke nær u
tallige observasjoner på intelligent kon
troll, og hundrevis av nærobservasjoner av 
landede objekter og vesen e r på at i a llefall 
en ~vesentlig del av svaret ER bes øk annen
steds fr a ? 

De tusenvis av pålitelige rapporter om fremmede romfartøy 
fremviser en anselig mengde varianter m.h.t . størrelse og ut
forming, noe som har Janskeliggjort forsøkene på å gruppere 
disse. Det store antall typer sannsynliggjør at de represen
terer forskjellige sivilisasjoner, men beviser alene intet. 
Annerledes stiller det seg når man så i tillegg tar i 
betraktning det stadig økende antall observasjoner av og 
kontakt med mannskapene på disse fremmede romskip, Slike be
retninger er nå kjent i et antall av mer enn tusen, og gir 
grunnlag for en berettiget inndeling i hovedtyper av "UFO
nauter", eller typer sivilisasjoner som kontakter Jorden, 

Etter å ha studert UFO-saken i mange år, innbefattet en 
god del kontakt-beretninger, er det min erfaring at endel 
UFO-loger og/eller forfattere av kontaktberetninger synes å 
tro at den gruppe rom-vesener de har kontakt med eller 
kjenner mest til er den eneste som-er i kontakt med Jorden, 
Når så flere personer -r--kOntakt med forskjellige typer 
romflok kommer med slike påstander forstår man at dette 
virker forvirrende på mange UFO-interesserte, Kanskje med det 
resultat at de har snudd ryggen til alt som heter kontakt
beretninger, Eksempelvis kan nevnes at enkelte UFO-forsker~ 
mener UFOene (og deres mannskap) kommer fra hemmelige baser 
på Jorden og fra Jordens indre, og ikke fra andre planeter i 
det hele tatt. Svaret er at det ikke er snakk om et enten 
eller, men både o~~ Vi hører om personer som har blitt brent 
på huden av stråling fra en UFO, og om noen som har blitt 
lammet (midlertidig) av stråler rettet mot dem av en "UFO
naut", Endel generaliserer da straks og sier at rommenneskene 
er farlige og fiendtlige, Så har vi beretninger om sortkledde 
menn ("The men in black") som skremmer enkelte UFO-loger 
til å stanse sin forskning, I kontrast til dette har vi 
beretningene om vennligsinnede vesener som berette r om en ny 
tid, og ønsker å hjelpe Jordens befolkning, Hva er så sann
heten? Selv om endel må siles ifra, blir det masse igjen, og 
representerer nok mange sider ved samme sak, eller rettere, 
vi har her endel biter av et billede så enormt og mangfoldig 
at ingen jordboer er i stand til å se det hele, 

Ulike grupper fra rommet kontakter ulike typer personer på 
Jorden, Her kommer dett e med personers individuelle vibra
sjonsfrekvens inn, Det er en naturlig tiltrekning mellom 
personer (eller grupper av personer) med harmoniske vibra
sjoner, uansett om de er positive eller negative, Således vil 
f.eks. en høyt åndelig (relativt) utviklet person på Jorden 
bli kontaktet av representanter fra en fremmed, høyt åndelig 
utviklet sivilisasjon, 

@ Fra "MERKELIGE FENOMEN OMKRING OSS", 
utgitt av FAKTA? forlag ca. 1971. Fans. 
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Følgende hovedgrupper kan settes opp: 

1, Åndelige vesen- meget høyt utviklet, 

2, Fysiske vesen - høyt utviklet, 

3, Rester av tidligere høyt utviklede sivilisasjoner 
, på Jorden, 

4, Fysiske vesen - høyt utviklet vitenskapelig: Har like
gyldig eller negativ innstilling til Jordboere, 

I et forsøk på, om mulig, å 
omkring de besøkende fra rommet, 
tidsskriftet "CPEN MIND", vol. 
tittelen: 

minske litt på forvirringen 
gjengis her en artikkel fra 

1, nr, 5, juli/aug, 1969, med 

'The Visitors' 
"Situasjonen" på rom- og UFO-feltet er litt vanskelig å 

forklare, p,g,a, at det er tallrike problemer som trenger å 
løses og forklares, 

(Type 3) Det er rester av en tapt rase under Jorden, som 
har avanserte kulturer, vitenskaper (på en ganglig måte) og 
avanserte mentale prosesser utover mange jordmennesker, Dette 
har kommet istand hvor nødvendigheten av å opprettholde sin 
sivilisasjon var tvingende, 

De som overlevde fra sin opp~innelige gamle kultur hadde 
stor kunnskap dengang som de har beholdt og økt opp gjennom 
århundrene, De er oppmerksom på situasjoner i verdensrommet 
og forsøker, stort sett, å knytte seg til, og hjelpe de som 
er på den positive siden av rom-programmet, Mange av "basene" 
for romskipene er gjemt i deres gamle byer og underjordiske 
områder, og dette er grunnen tiJ at så mange tallerkener for
svinne~ i fjell-områder, sjøer og hav, hvor det er innganger 
til disse underjordiske byer, Noen av inngangene er ikke 
synlig for mennesker da man trenger tankekraft for å trenge 
gjennom fast fjell etc. 

(Type 1) Det er også folk som har dyktighet for romfart og 
all den tilhørende kunnskap, som har beveget seg fo~bi fys~sk 
eksistens, som vi kjenner den, og er istand til å leve i 
høyere eller mere åndelige sfærer, De materialiserer seg i 
vår tettere fysiske verden når det er en nødvendig del av den 
åndelige plan og romkommando-programmet for å heve Jorden, De 
er derfor istand til å arbeide under Jorden i de gamle 
visdomsseter for å re-aktivisere og gjenopprette forekjellige 
typer ~vansert maskineri og utstyr, som har vært begravd der 
:;iden den siste store bølge av vitenskape_lig kunnskap 
strømmet over Jorden for noen tusen år siden, 

De arbeider sammen med det høyere åndelige råd som opererer 
i verdenene som er forent i ånd, og med mestrene og de "opp
høyede" vesener som utfører den høyeste plan. Blant disse er 
de som kontakter åndelige kanaler over hele verden og gir 
informasjoner om rom-situasjonen, 

Siktemålet er fys, åndelig framgang og tjeneste til mennes
keheten i hele Universet, ikke bare for Jorden, Fordi de har 
trengt igjennom den fysiske barriere, så kjenner de sannheten 
ved å leve "åndelig" i sitt daglige liv, 

(Type 2) Så er det de rent fysiske rom-menneskene som er 
bygget lik dere på Jorden, men som er mer perfekt i legeme og 
sinn og som lever "etter Guds vilje" i sine fysiske verdener. 
De kommer også fysisk til Jorden og 'noen som kan komme fra 
forholdsvis negative verdener prosjekterer seglmentalt, eller 
astralt, inn i forskjellige mennesker eller kanaler, men 
lykkes vanligvis bare der personer er svake eller vibrasjons
messig passende. De kan noen ganger prosjektere seg inn i et 
åndelig MEDIUM, men dette er sjeldent, 

Andre måter å prosjektere seg på men ikke nødvendigvis be
nyttet av negative rom-menneskir, 'er å prosjektere en del av 
seg selv, deres høyere selv, langs hØg-frekvente stråler, som 
materialiserer seg foran den de ønsker å kommunisere med, 
Dette er spesiellt nyttig der hvor avstandene mellom verde
nene er spesiellt stor, 

(Type 4) Den siste type rom-mennesker er de som er avansert 
vitenskapelig, teknisk og mekanisk (som de andre typer rom
mennesker), men i hvem det ikke var noen sjels-kraft som 
opererer med hensyn til sine med-beboere i rommet, De kommer 
for å ta hva de kan fra Jorden, eller hvilken som helst annen 
verden de reiser til: slik som mineraler, energi, gasser og 
forskjellige kjem~ske egenskaper som dere på Jorden ennå ikke 
er oppmerksomme på, 

De ønsker å bringe til taushet, og å skremme, da dette er 
fremgangsmåte ovenfor de som teknologisk ikke er avansert til 
deres nivå. De ønsker å utføre sine grådige handlinger ufor~ 
styrret av noen, og de føler at Jordens befolkning er for Farts. 
_liten og fryktsom til å være et problem av betydning, 
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Kun når slike jordmenneske r som UFO-forskere eller i v rigere 
søkere etter sannhe ten om verdensrommet og rommenneskene 
begynner å blande seg i nn (slik de vi lle beskrive det), be
gynner de med utpressing , og å bringe folk til tau s het , De er 
vant til å være erobrere i rommet, i gallaksen de bebor, og 
venter å gjøre det samme her: dog har de hittil ikke hatt 
nevneverdig motstand å s loss mot, 

Den beste måten å gå frem på m,h,t, disse folk og situa
sjonen generelt, er å øke dine vibrasjoner så fort som mulig , 
styrk sjelskraften, i ndre åndelighet og opphøyethet, for 
dette er hva Guds høyeste plan ønsker for Jordens befol kn ing, 
Oppstign ingen til l ysets verdener, Dette er siktemå let som 
alle mestere, lære re og romkommando-programmet arbeider mot, 

De romme nneskene som tar del i d e n høyeste plan åpenba rer 
seg for de på Jorden og prøver å vise dem den sto re sannhet 
en, men for det meste er dette mennes ker: som er å_nd_elig a van:
serte eller våkne likevel, I mange tilfelle viser det seg at 
kontaktpersonen var eller er av "rom-rasen", så de kontakter 
faktisk sine egne, 

De kan ikke åpenbare seg "en masse" ovenfor en uvi t ende 
verden som ikke ville fatte og muligens bare frykte deres 
eksistens, Dette er hva den teknologisk/vitenskapelige typen 
av rom-vesener spill e r på, da de ønske r å gi det inntrykk at 
DE er rom-menneskene (de eneste), slik at Jordboerne ikke vil 
innse at det positive eksisterer • . 

Hvis de negative kan holde menneskene på Jorden i uvitenhet, 
håper de at når, og hvis, de ønsker å ta over, eller bli 
ledere på Jorden, vil Jordboerne være så skrekkslagne at de 
lett vil gi opp fordi massene i ve rden ikke tror på rom
mennesker likevel,eller ikke vet at det f innes vennligsinnede 
og kjærlige rom-mennesker som ønsker å hjelpe, 

Hele denne komplekse situasjon vil være en annen (ny) side 
av d e n store omveltning, ettersom krigen fortsetter mellom 
det positive og det negative, for "som i himlene så også på 
Jorden" (as obove,so below). 

For det er sannsynlig at de fro de vitenskapelige verdener, 
som er likegyldig innstilt til situasjonen på Jorden og dens 
komp mot lyset, vil prøve å forstyrre og ødelegge, der hvor 
de kan, .rom-kommandoens anstrengelser for å bringe i nn den 
nye tjdsolder. Denne krigen i "himlene" som i virkeligheten 
mere e r et åndelig begrep enn en fysisk krig, er en som har 
rast i mange tusener av år. Denne krig er mel lom de med kos
mi s k Gudsbevi s sthet og de som tilber ved vitenskapens alter, 

Dette får være som det kon - v e rden vil se sto r e forandrin
ger, og omveltningen er sammensatt av ma nge aspekter, Som vi 
allerede hor fortalt dere vil en av de tungtveiende faktorer 
være Jordens karmo og korma'et til dens beboere, 

Min vels ignelse over dere, 

EN VENN FRA ROMMET 

o o o o o 

METALL BIT FRA US A: 

6 

. MY5TI51~~-METAL.LBI_T_ 
... FALT NED FAA LUFTA 

I UNN nr. 3 brakte vi ~eretningen om en 
met a llbit som falt ned fr a luften i Feiri ng 
pA østs iden a v Mjøsa s i s t ~om~er . 

Sto r e bestanddeler: Jern, kalsi um, titanium, 

si nk 

Vi ha r nA f Att en mer de t alj ert an a lyse 
a v bit en som vi present e rer her sammenl i k
net med a nalysen av metallbiter fra USA 
(se bladet), men altså uten å frekk e noen 
konklusjoner av den grunn. 

METALL BI T FRA FEI RI NG: 

Store be s t a ndd el er : J ern, Krom, nikkel, bly CD 
melloms tore - 11 Kobber , mag nes ium, man

gan@ 

sm8 11 
- 11 -: Aluminium 

Kun spor a v- ••••• Sølv, tit a nium. 

f•lell omstore 11 Kobb e r , magnes ium, a l u-

mini um, ma ngan , si l ik on 
små 11 11 Nikk el, bly, s trontium, 

krom. 
Kun spo r nv Sol v, tinn , kndmium . 

G)@ Bl y og ma nga n va r me d i vt1r f o r s te 
a na ly s e men ikke i' den a ndr e , og vi 
e r f o r o yeblikket ikke kl a r ove r hv a 
denn e uo verenstemm e l se bero r p å , 

Det ka n fore løbig kun kon stnntere s at 
11 vi'l r 11 metallbit bestå r a v 10 forsk j ellige 
metaller so~ a lle g j enfinn es i US A-biten , 
om enn i a ndre meng deforho l d~ Red . 
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UFO- obSE1~vasio1·uE1 .. 
·., l· 

Klokken var 12 minutter over ett, natten 
til Søndag den annen August. Gunvor Buske
~ud hadde gått tilsengs, men sto tilfeldig 
opp. Hun oppdaget at entreen var helt opp
~yst og trodde det var forårsaket av en bil 
men lyset forsvant ikke. Hun trakk da gard. 
inene fra og fikk se noe rart på himmelen 
som hun aldri tidiigere hadde vært vitne til. 
Mellom to høye trær beveget et lysende ob
jekt seg i sikk sakk, lydløst og med lang
som fart nedover. Dets utseende var som en 
noe bred oval på høykant, og lyste med en 
gulorange farge. Objektet var skarpt av
grenset og uten korona. Dets størrelse ble 
beskrevet som noe mindre enn en fotball. 
Utregnet etter strak arm metoden ca. 35cm 
hvis objektet befant seg 100m fra observa-
tøren. Hele terrenget var opplyst av objekt
et og minnet fru Buskerud om lysbombene un
der krigen. 
Plutselig liksom sluknet lyset, eller ble 
mindre - omtrent som en stjerne men fortsatt 
mBd samme farge. Det begynte så å bevege seg 
vannrett med økende hastighet mot nordøst. 
Siste fase etter forandringen var at objekt
et passerte bak trær og lysstyrken var frem
dels slik at vitnet uten vanskelighet kunne 
følge det til det var ute av syne. Tilbake 
på den lyse vesthimmelen sto en sikk-sakk
formet røyk hale. 
Øyenvit~et følte seg fullstendig ~aralyser~ 
over det hun fikk se. Hennes mann lå i side
rommet, men hun sanset seg ikke til å rope 
på ham før det var for sent. 
Observasjonen ble kort omtalt i Akershus Arb. 
Blad, men ingen ytterligere vither har des
verre meldt seg. Det e~ derfo~ gfunn til å 
·tro at objektet var svært lavt og nære øyen
~itnet so~ bor i et relativt lite trafikkert 
omr~det mellom Kongsvinger- og Eidsvollbanen. 

Jeg vil ikke undlate å nevne at min UFO-de
tektoren som sk 8 l registrere elektrom a gnet
iske felt, gav kontinuerlig varsling fra ca. 
kl. 23.30 til o3.DO denne observasjonsnatten. 
Detektoren hadde da ikke gitt noen reaksjon 
siden 9 Mai i år. · 

Diverse kontrollinstanser for radar, str~m
forsyning ol. har vært kontaktet. men intet 
unormal er registrert. Elbjørg Fjeldberg. 

\l v v 

Lysende objekt over 
Li l lest rom 

UFO FOTOGRAFERT 
- -;- ·- --- ·- ~- -- - - --· --~ 

OVER SANDEFJORD l 
l 

. . . . l 

_FI,LMEN FQ8?~U~NET! i 

. . . 
Det var ved 14.30 tiden den 30 Juli iår 

at den 15 år gamle skoleeleven Lars Sperre 
i Sandefjord fikk øye på et mørkt objekt 
fra vinduet i sitt hjem. Gjenstanden som 
befant seg bare ca. 50 m over bakken var sy
linderformet og spisst i begge ender og ble 
anslått til å ha en lengde på ca. 6 m. 
G~tten ~øp opp trappen til annen etasje og 
f1kk kn1pset et fargefoto av objektet like 
før det forsvant over en ås. Bildet ble tatt 

ennom et åpent vindu og hnn mente selv at 
det ble vellykket. 
Lars forteller til UFO- Norge's Elbjørg 

Fjeldberg at objektet virket solid men var 
uskarpt i kantene. Det beveget seg i retning 
øst-vest mee liten hastighet. 

. Observasjonen sto omt a lt i Sandefjords 
Blad, og da UFO-NORGE tok kontakt med gutten 
var han svært lei seg over all offentlighet 
omkring hans observasjon. 

Det ble avtalt at filmen (110-120 film) 
skulle sendes UFO-NORGE for undersokelse. 
Brevte med rapporten ble mottatt pa Leir
sund den 22 August, men filmen var forsvun
net. P.g.a. omstendighetene kunne man få 

nntrykk av at filmen var fjernet, og ikke 
at den hadde falt ut. En etterlysning gjen~ 
nom postverket har ennå ikke brakt noe resul 
tat. 

Familien forteller at gutten tok det svært 
ille opp at filmen var forsvunnet. Han gav 
forøvrig et godt og ærlig inntrykk. 



·,.....__;_.:.-~::::....--..,-__;------, ! · Gjennom · kikkerten (12xi!O); ~· baltken; bele tiden i loddrett ·am- ···å· se: ~~en · mørkebrune, nesten 
kunne j~g fokusere ham ganske . Ung. Jeg fulgte den i kikkerten og sorte flekker på bakken som om 
tett inntil meg. Han var iført en : kunne tydelig se et «emblem» oppe gresset skulle vært svidd av. Det 
slags grå-brun kjeledress, som ved toppen. Det var rødt og kan like godt skyldes en biologisk 
også lot til å dekke hodet, på- · hjerteformet, og det sto bokstaver . prosess som har sammenheng 
lignende måte . som en anorakk· · eller tegn der. Da gjenstanden med årstiden. Det samme gjelder 

' Av HANS MELIEN og ,. · .•.. , 

,. ·;,:. WAR MØLSKNES (foto) 

hette. Jeg så ham kun bakfra. Jeg hadde passert huset, i retning de brun-sorte ospebladene i områ
... . , .. .. - ,, --~~-::.-,•: -;· .-~ . .. ,, ~-·· - . . , ·· hadde inntrykk av at han bar på et .nord-øst, aksellererte farten inntil det. Dette beviser intet. 
': . LANKE:.- Jeg så en UFO. Det eller annet. ·. den forsvant bak en åskam. Obser- · 
var ingen ballong. Og jeg så et Jeg hadde knapt nok hørt om vasjonen varte i omtrent ti minut· Flere «Såll 
vesen. Det var Ikke et menneske. · UFO. Det har aldri interessert ,. ter. · ·; Fru Hjørdis Hokstads 'forkla· 
Jeg fantaserer ikke. Det jeg så, meg. Jeg trakk derfor heller Ingen . J • l · ikk ring styrkes imidlertid ved at 
det så jeg. '' ·~ slutninger om det jeg så, men jeg - eg yver e . også en annen person har sett en 

Lørdag 211. juli, klokken var 7.30. syntes det vAr . litt underlig. Jeg · - Jeg ·vet at folk flest ikke Vil uidentiflsert .flyvende gjenstand 
Fru Hjørdis Hokstad i Lånke satt : satt og smålo for meg selv. Over tro meg, men jeg lyver ikke, på det aktuelle tidspunkt. Ved
ved kjøkkenbordet og drakk sin hvor rart «mannen» gikk. Han understreker fru Hokstad. Hun er kommende bor et par kilometer 
morgenkaffe. Hun hadde kikker- minnet meg om amerikanerne 60 år og til daglig husmor og fra fru Hokstad, men er ikke 
ten ved siden av seg. Oppe i som gikk på månen. Akkurat slik hjemmehjelp. -Jeg er også fullt _ interessert i å stå frem offentlig. 
skogbrynet, rundt 2110 meter unna, gikk han. , . . .. . '. . ,. . ' ' klar over at det jeg har fortalt kan En gårdbruker i nærheten forte l-
hadde hun ofte sett rådyr gå og · 1 . • bl! en belastning for meg, kanskje ler at hans buskap laget et vold-
gresse, og hun tok opp . kikkerten Til værs · bhr jeg latterliggjort. Det får stå somt spetakkel mellom kl. 7.30 og 
for å se etter dem. -~ Han ble borte for meg, men bare sin prøve. Like etter at jeg hadde 8 00 m ens dyrene vanligvis forhol· 

• •;- ' . : • ,i' ...... sekunder etterpå begynte en gjen- . observasjonen ble det skrevet at d.er'seg rolige. 
Et SJOkk • ·.• ".o.- ,· ,:, stand å stige til værs. Den gikk l .jeg hadde sett en ballong. Da ble Kolbjørn Stenødegård 1 Norsk 
'- Da fikk jeg mitt livs sjokk, spiral, som en korketrekker, steg jeg virkelig arg. Jeg synes det er å Institutt for vitenskapelig forsk- ~ 

sier Hjørdis Hokstad. Først så jeg langsomt. Jeg vet ikke riktig hva nedvurdere et menneske. ning og informasjon, har ellers 
noe som blinket intenst gjennom jeg skal sammenligne den med, Hva jeg så? Jeg ':et ikke. Men ,vært på stedet. Han gir denne 
løvverket på et tre. Men plutselig kanskje en sigarett. Den var blank jeg ville likt å v1te det, sier oppsummering i en rapport: . _ ", .. ·l 
får jeg også øye på en «mann» . . og reflekterte sollyset kraftig. Jeg Hjørdis Hokstad. Hun følger oss til 

1 
.,.~c- ' · . . ...• .. · 

-Han var uvanlig liten av vekst og skyndte meg ut på tunet. Gjen- :.det stedet hvor hun så gjenstan- . 
hadde ustø, vaggende ganglag. standen kom svevende midt mot • den stige opp fra. Der er ikke mye , r t 
Jeg __ så ham _godt, meget_ godt. r meg, et pa~ trehundre_meter over ; .. or S. -



y ri:~~:: ·~~;·;~:?~~:::~: - ,:· ;···,•;:·~:;::~t . .· 
:~: Geigertelleren ga ikke utslag . stØ'kurs-_på-lVerii'av vindi·etrifri; 

· av betydning. Det ble påvist «noe» gen, må det konkluderes med at 
på .. ~landingsst~deh som kan ha ~ det Ikke forekommer opplysnin· 
:vært forårsaket av sterk hete eller i. ger til støtte for . ,ballong-teorien. 
·stråling. Men da · ~n . biologisk f 'l'vert imot tilsier alle innhentede 
forklaring er mulig ønsker vi ikke ~- data at denne m.uUgheten er svært 
å' gå l detaljer her. Gjenstandens ;•; usannsynlig. ; :,,_;;,,:. ;:\'' ·, : .. w,·c,,· .· -,• 

· stlgningsvinkel i obsewasjonsti· ·. · ·- Fra vårt synspunkt er det 
den synes å ha vært 30-40 grader · beklagelig at en fullste.ndig ube
på horisontalplanet. Vedrørende · grunnet uttalelse om at gjenstan· 
spørsmålet om det kunne ha vært · den «trolig• var en ballong blir 

' en ballong av noe slag, kontaktet ;. ringt inn til NRK Trøndelag, og 
· vi ledelsen for «Levanger-mart· .·li·:avstedkom en misvisende mel· 
· nan•, som startet noen dager etter . }Ung over lokalradioen. Vi kan 
·· at observasjonen fant sted, men ·. ikke finne· annet enn at uttalelsen 
. der hadde man ikke kjennskap til .· bygger på svært ~angelfulle ~~-

noe som .kunne settes i forbindelse dersøkelser. · . · · 
ined saken. .. . · . • · .:·_-<: · · · . ., ,,· .. · .. 

-- .::..· Videre !lar ·v-1-<ffskuterCob-- • '·"' På nå værende tidspunkt har vi 
servasjonen inngående med And· 1 kun ønsket å fremlegge ·sakens 
øya rakettskytefelt (Oksebåsen), :· momenter, slik disse er fremkom· 
hvor man slår fast at ingen kjente :. met ut fra våre undersøkelser. Så 
norske eller utenlandske forsk· ' langt slike · undersøkelser er· fore
nings ballonger kan minne · om · tatt pr. i dag virker observasjonen 

. jdenstanden. l Lånke. Flykontrol· , totalt sett interessant, i og med at 
len på Værnes hadde ikke obser- , ingen · konvensjonell forklaring 
vert noe uvanlig, men dette sier 1 passer, heter d~t bl.a. r rapporten. 
lite 'eller intet, da man på det · · . 

·• aktuelle tidspunkt «Satt med ryg· Når det . gjelder gjenstandens 
·gen til• Lånke. Ut fra de data som ~tørrelse, s1er fru, Hokstad at den 
.her · kort er referert,' og med , 1k~e var «særlig stpr~. Iallfall mye 
·'spesiell henvisning til den omsten· :. mmdre enn en 'f?il. ~un hørte 

.~t:N 

Lysfenomen : 
i Or kdalen !1}1-it 

Fredag kveld tikk lensmanns· 
kontoret i Orkdal melding om et 
merkelig lysfenomen pA himme
len. Det kom dalende ned fra stor 
høyde. var gult og blinket kraftig. 
Lyset gikk ned . på en høyde på 
østsiden av dalen mellom Orkan· 
ger og Fannrem, hvor det fort· 
satte å. blinke i en halv times tid. 
Dette skjedde: ved 20.30-tiden. 
Vakthavende lensmann tok strak.!. 
kontakt med Trøndelag lufthavn 
på Værnes, . men der ble det 
opplyst at det ikke fantes noe tly i · 
lutten. på nevnte tidspunkt. Det er · 
derfor ikke foretatt nærmere un
dersøkelser t området hvor lyset 
landet. 

9 

dighet at gjenstanden l en periode · overhodetlngenlyd.; , >~ 
. a V . C~ ... \1 J:nlnutter .. J!oldt en jeY,P.. 1 " . · · · · • · t : .. Er til un dersøkelse! 

Of. LØRDAG 8. AUGUST 1981 . ._.,, 

UFO .L. o k o . . . : •• 1 \. . an,· .. e ogsa 
for3-4 år siden? 

Et vitne har vært taust 
. ·~.· l.' ' 

UFO observert i Lånke også 
for 3-4 år siden? Det er et 
spørsmål erikelte stiller seg i 
disse dager. 

En som har oppsøkt Bladet 
kan fortelle at en kjenning av 
ham SQm for 3 eller 4 åt tilbake 
kom bilene oppover Lånke mot 
Elvran plutselig oppdaget en 
skygge- eller tåkelignende 
forekomst rett over Elva tun. Da 
han passerte ungdomshuset, 
forekom det ham at det 
observerte passerte over 
vegbanen, og da lignet det 
nærmest en tå.ke. Det var 
vanskelig å få fatt i konturene, 
men mannen kan best 
sammenligne med den 
tegningen som er gjengitt i 
Bladet. .... 

. 1 ': Tegningen er forøvrig utført · . , · 

av Knut Aasheim fra Leirsund !1 . ~[~;,. '' . 
ved Lillestrøm. Aasheim er 
formann i UFO-Norge, og har 
også med interesse lest Bladets 
oppslag de siste uker omkring 
UFO-fenomener i Norge. • if · -ITA' iA. 

Den observatør vi her LR_A..;...:K..;.f:_TT_L_1_G_N_. _.:;~f:...o_a_J_. ---'"--:-', 
1 

forteller om, snudde da han kom 1 

frem til Elvran kapell og bilte observasjon i Lånke, kan 
tilbake til Elva tun, men da var forte Ile at vedkommende , 
ikke noe spesielt å legge merke bilfører aldri har villet gå ut 
til. offentlig med det syn han 

Dagens illustrasjon hører til hadde. Vedkommende har hele 
gruppen «Tallerk~nformede, tiden bare nevnt det for sine 
sigarformede og andre typer» nærmeste og noen få venner. 
som alle har vært observert to Grunnen er som så mange 
eller flere ganger på ulike ganger ellers: vedkommende 
steder i verden. vil ikke bli satt i noen 

Vår hjemmelsmann når det gapestokk, eller bli betraktet 
gjelder den 3 eller 4 år gamle : som noen raring. 

l . ! 

UFO ·i Lånke: / 
STADIG FLERE 
l NTERESSERT~! . 

S-i:jo~JQI~t\s 514d 4-~-~1 

Knut Rønnin g og Turid 
Grønnes by fra Bodø er to blant 
mange andre . som har fulgt 
Stjørdalens Blads oppslag om 
UDO-tildragelsen i Lånke. De 
var oppom redaksjonen lørdag 
formiddag og ville gjerne 

1 uttrykke sin forståelse for dem 
· som opplever å iaktta 

uforklarlige fenomener. 
Rønning sier til Bladet at han 

gang på gang har sett at folk ~r 
blitt latterliggjort fordi 'de 
forteller om sine opplevelser, og 
dette finner han beklagelig. 

~OftTS.-



i; 

- De som har iakttatt disse 
fenomener som vi ennå ikke har 
noen god forklaring på, skal 
slett ikke bli latterliggjort, sier 
Knut Rønning - Det er mange 
som har samme syn - verden 
. over. om at det finnes mer 
mellom himmel og jord enn vi i 
dag er i stand til å forklare. 

Rønning har gjennom flere år 
hatt samarbeid med avisen 
Nordlandsposten i Bodø og har 
også organet UFO-kontakt i 

Danmark å vise til. Rønning har 
personlig hatt mange 
opplevelser og kan vise til 
fotografier og film som han selv 
har tatt opp. Det dreier seg om 
lydløse objekter som står stille, 
for siden å forsvinne i rasende 
fart. 

Turid Grønnesby har også 
observert UFO'er, og vet hva 
det vil si nærmest å bli 

. latterliggjort på grunn av at hun 
har fortalt om dette. 

NIVFO HVA ER DET? 
(NIVFO = NORSK INSTITUTT FOR VITENSKAPLIG 

1 FORSKNING OG INFORMASJON) 

Enkelte UFO-interesserte vil kanskje ha 
støtt pA noe som kaller seg NIVFO, i visse 
annonser eller omtalt i aviser i forbindel

. se~med UFO-observasjoner. 

. Den som undersøker nøyere, vil finne at 
noe institutt, slik man vanligvis forstår 
denne betegnelsen, er NIVFO ikke. P~ grunn 
av Trondheimsadress~n har enkelte fAtt det 
inntrykk at NIVFO var knyttet til NTH - alt
sA Norges Tekniske Høyskole. Det kan fast
slåes med sikkerhet at NIVFO ingen forbind
else har med NTH, - der har man ikke hørt 
navnet. 

Etter hva vi har brakt i erfaring bestAr 
. NIVFO ·, av en liten gruppe personer med K. 
Stenødegå rd som leder, og som sier seg å et
terfors ke UFO-fenomen på seriøs vitensk ap
lig måte. Desverre benytter NIVFO seg av 
tvilsomme metoder for å innsamle informa
sjon~r om UFO-hendelser. Videre .ber NIVFO
representanter øyenvitner om ikke å svare · 
på henvendelser fra ANDRE UFO-grupper, eller 
utfylle deres rapportskjema er. I et under~ 
lig lys komm er da NIVFO's leder Stenødegå rd 
med sitt utsagn, skriftlige s å da n, · om 'e<t d 

"denslags ~andlinger skal han ha seg frabedt" 

Det ~ar stort sett vært en uskreven lov 
.blandt forskjellige UFO-grupper at man ikke 
ødelegger for hverandres arbeid ell~r etter
.forskninq • . 

UFO-N6 RG E '~ formann finn e r det svært be 
klagelig i det hele .tatt å må tte gå ut med 
~avn s nevn else, men. vi vil n~ fr a r å de UFO- · 
NORGE's medlemm er oo andr e UFO-int er esse r te 
A ha no~ med NIVFO ~ller personen bak denne 
gruppen å gjøre. Som man vil forstå skader 
~edkommende gruppe og/eller personer i den 
andre grupper og UFO-~aken generellt ved A 
så .splid enten direkte ell er . innd~rekte. 
:Ja alvorlig sk a de HAR de s v err e aller ede 
skjedd! 

Vi øn s ker"ikke å f~nne oss i slikt, me n 
m5 aldri falle for fristelsen til selv å 
bruke slike metoder. Det er plass ·for flere 
UFO-grupper - i Norge, se~ i andre land! 

K. Aas he im, forma nn. 

, _ ..... -· 
_._ __ __,;_ -------

DET ER MEGET NEDSLAENDE A LEVE I EN 

DA DET ER LETTERE A SPRENGE ET ATOM 

EN FORDOM} 

NOT l SE (l _______ l_D 

PARTHE NON er et lite forlag som har utgitt 
~ndel UFO-bøker og skrifter. I UNN nr. 1/2 
1 81 brakte vi en liten annonse for dette 
forlaget. Henvendelser har ikke gitt re
sultater og vi har f å tt rede på en ny a-
dresse: PARTHENON FORLAG 

' 
v. Edith Nicolaisen, 

3vå n. Cederstrømsgatan 4, ----

252 33 HELSI NGBORG 6. 

S V E R I G E • 
Skriv etter boklister med priser. 

FOTOG RAF I - er navnet på et norsk f otograf
isk tidsskrift. I s i tt Oktobernu mmer bring
er blade t et rikt il l ustrert art ikk el om 
UFO-fotoer og UFO-fo t ografering. Fotografi
er og opplysninger er utl å nt fra UFO- NORGE 
~om også blir omt a lt. 

V I ~1 EN r~ - vi l i J a 1'\ u 6 r ' 8 '2.. b ri-
pge en serie UFO-artikler. En av disse vil 
bmtale UFO-NORGE, bl.a. m~d intervju. 

DELPHI FORLAG - har utgitt noen bøk er som 
ka n vær e av i nteress e for de a v vå re man
ge UFO- i ntere s se rte l es ere s om også er f a
scinert av parapsykol ogien mysterier; 
"VITENSK APEN OM DET O V ER~J ATU RLI GE 11 av Georg 
Hygen. En kortfat t e t , lettle~t, underhold
ende inn ledning i parapsykologi. 

"HVOR DA N DU KA N UT VI I<LE PARI\P SYI< I SI<E EV NER 
HOS DEG SELV OG ANDRE n: av fU l an Ryzl. 

Dr. Ryzl ads killer seg fra de f l este p a r a
psykolo ger ved at han bevisst s øker å lære 
folk å beherske de evner han er overbevist 
om at vi alle mer ell er mindre ha r latent i 
oss. Ut gitt pa 8 språk. 

ANDENE av Matth ew Manning. 
En f orund erlig og fengslende sel vbiog r a fi 

.er denn e 18- å ringens dag bok om det pa r a
normale. Utgitt på 20 språ k, rikt illu
strert-

6økene kan skaffes gj ennom endel bokhandle
re, ell er skriv dir ek t e til: 

DELPHI FO RLAG, 

Po s tbox 58 , 

Bøler, Osl o 6. Tlf.: 26 7016 

"No doubt about it . . The earthlings· space vehicles are primi-. 
tivel" (Jn9ead.vil,-jørdbtJffiHSfarto~ (r ptlr~~itive .) i · 



t----_M_e_løY- har hatt UFO-besøk 11 
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Slik fortonte UFO-besøket 
Nordlandsposten.! 

Meløy seg for øyenvitnet soiii' har tegnet $K!s~e~~ to'l' • · 

Np's Ørnes-kontor å tro at den landet, selv om synsvinkler, og hva de måtte 
man da ikke kunne se den . mene om observasjonen. 

Det er sagt innen UFO -- lenger. · ; , Eventuelle · opplysninger 
kretser at 1979 var et svakt -Dette kunne bare være et eller observasjoner kan skJe 
UFO-år, det vil si at man sto besøk utenfra det ytre rom til Np's Ørnes-kontor som har 
overfor få _. UFO- sier en av observatørene so~ f~rmidlet ovenstående teg
observasjoner her i landet. _ er spent på om andre har nmg fra en leser som ennå er 

Inneværende år ser ihvert- observert UFO' er fra andre forbløffet over hva han så. 
fall-ut til å rette . på statistik- r------------;;;.:..;;__~-------=.:.:::.:__...,!1 
ken. Tirsdag 22. januar ved 

. 12-tiden ble det nemlig av 
· øyenvitner observert et høyst 

merkelig luftfartøy som med 
sakte fart og en summende 
lyd snek seg over fjellrekken 
(se bildet) Den· forsvant så 
bak Mesøytoppen, melder en 
av observatørene s6m da var 
plassert på Reipå (Fore) Me
løy. Den flyvende tallerken
en,- for slik så den ihvert
fall ut -gjorde så noen mar
kerte fine sirkler under ned
stigningen, og det er grunn til 

Meløy er som leserne sikkert vil erindr~ 
stedet for en lano rekke mindre jordskjelv 
vinteren 1 78- 1 79.-

Mellom 19/11'73 og 10/1- 1 79 registrertes 
faktisk ca. 5000 skjelv, men de aller fleste 
av disse var naturligvis CJV en styrkegrCJd 
som k~n er registrerbare pi instrumenter. 
Den 23 September 1 79 skjedde det hittil kra
ftigste skjelv med en styrkegrad av 3,5 pA 
Richters skala. Det seneste skjelv kom noy
aktig 13 måneder senere - den 23 Oktober i 
fjor. (storrelse: 2 1 8 Richter) 

Hvorfor trekke frem dette? 'Jo"der er en 
stedig bredere oppfatning at der synes i 
v2re en sammenheng mellom UFO.observasjoner 
og jordskjelv eller andre typer naturkata
strofer! 

Vi gjengir her i utdrag fra en artikkel 
i UFO-ASPE!<T nr. 1, Feb. 1 81 med tittelen: 

SAMMENHENG MELLOM NATURKATASTROFER, UFOer 
OG PSYKISKE OPPLEVELSER? 

Merkelige lysfeno
mener sett i Meløy 

Np's Kr. Tvenning. 

NCRPLit-NOSPc~tEN 2r"·2·8o 
For noen dager siden 

bragte vi en tegning av en 
UFO, en mann fra Reipå 
hadde betraktet for en tid si
den. De par siste dagene har 
vi fått inn en rekke mel
dinger om merkelige lys, 
store kuler, flate skiver m.m. 
folk har sett. Observasjonene 
er gjort til forskjellige- tider 
på døgnet, men alltid er det 
flere som har sett det samme 
på samme tidspunktet, men i 
forskjellige deler av bygda. 

også observert en stor ly
sende gjenstand ute mot 
Bodø, og her var de tydelig 
blinking fra gjenstanden som 
«Sto~ omtrent stille en god 
stund - flere minutter - før 
også den forsvant med kolos
sal fast. 

De som har observert dette 
-og det er mange- avviser 
kategorisk at det er fly, vær
ballonger eller andre natur
lige gjenstander de har sett. 
En satelitt passerer over him
melen i en bestemt fart -
planetene - som har vært 
særlig lyssterke de siste net

Torsdagskvelden og ons- tene - har sine besterrte 
dagskvelden var det svært posisjoner på himmelen. 
mange personer som så en Helikopter kan det heller 
sterk lysende gjenstand på ikke være, for gjenstandene 
vesthimmelen over Meløya har forsvunnet med en fart 
Flere kikket på gjenstanden i som langt, langt overstiger 
kikkert og fant ut at den var farten til helikopter. 
ovalt formet. Lyset fra den 

UFOer sett i nærheten av vulkanen St. skiftet farge og den beve- Noe er det ihvertfall folk i> 
Hel ens' i staten W<:~shington, lige før dens get seg frem og tilbake i flere Meløy har observert, og obse'f.:. 
utbrudd (Mai 1 80), føyer forbnusende ny vit- minutter før den satte opp en vasjonene er altfor mange til 
en til en omf8ttende EDB-undersokelse, som at man bare kan feie det av kolossal fart og forsvant på d f t · 
binder s _ammen UFO-observasJ'oner sammen med me an aster, og det er fra noensekunder. kk 
Naturkatastrofer skriver avisen rJational en re e steder i Meløy feno-
E ·· d 1 ' Fredagskvelden ble det menene er sett 
nqu1rer en 22 7- 80. f t 'd 13 ! ~---------------------------------------- ------------J ors.s1e ,. 
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Susanne og Roger var pci vei hjem, og klo
kken n2rmet seg 01,00 på natten, Plutselig, 
nesten i toppen pA et h0yt tre, ca, SOm fra 
Susannes hjem fikk de øye p5 noe: I følge 
Sus a nne var det liksom ing e n gjenstand men 
bare som et lys med jevn ugjennomsiktig fla
te, Hun sammenlignet det ogs~ med speilre
fleks fra solen, men lyset var alikevel ikke 
blendende og hadde heller ikke korona.: 
Dets diameter ble ansl 6 tt til ca. 20cm. Lys
et beveget seg ned mot en garasje og stoppet 
p~ nytt over veibanen. Heretter var det sv2-
rt va nskelig for Su s anne 5 fortelle rekke- . 
følgen av hva som videre skjedde. Plutselig 
var ikke lyset over veibanen, men sA der og 
så der. Det forflyttet seg så raskt at de 
ikke sanset det. "Lyset" liksom "lekte" med 
dem. Nflr de bøyde seg ned gikk lyset opp 
og omvendt. 

~i 

..... . 

Plutselig var det borte. I det de fort
satt l~tte etter det med oynene, falt blik
ket p6 et merkelig spindelvevaktig b ~ nd som 
liksom 11 sto 11 ut fra lysstolpen. 82.ndet vc:r 
blank ere enn spindelvev, nesten sølvaktig. 
Det s lengde va r omkring en meter. En bitte 
liten trting 11 , som hun kalte det satt midt 
p~:J b•lndetn, 11 Tin Qen 11 var n2 rmest en plat e · 
hvor bunnen va r ek s tremt skinnende som av 
s0lv. Midt på platen var en liten bua eller 
kuppel(se skisse) med et fl ammeaktig sterkt 
lys som solen i sentrum, (NAr tingen egent
lig oppsto er noe t ~ kete. Susanne sa en ga
ng under intervjuet at 11 lyset 11 liksom skift
et form og ble meget mindre, Senere var d et 
vanskelig for henne å bekrefte dette) NOr 
11 dingsen 11 var borte skjot lyssterkB 11 staver 11 



utover tr§den og forsvant i luften. Først l 
var stavene lange - deretter korte ( se s k isse) ; 
"Bandet" liksom vaiet frem og tilbake - ut ; 
mot veien og inn mot Susanne og Roger. Det 
s § ut som om det hang igjen i lysstolpen . 
Susanne hoppet engang opp for A fA tak i 
b~ndet, men det vek unna. En gang kom båndet · 
liksom mot henne s~ hun mO. tte boye seg ned 
da hun var redd for u . få det i hodet. 

Under intervjuet kunne det av og til vir
ke som om "tingen" og 11 bi1 ndet" flat iet t for 
Susanne. Det var tydelig at den siste f a sen 
av ob~ervn janen hadde gjort et sterkt inn
trykk på henrie. Hun gjentok stadig dette med 
bundet og de lysende stavene. 

Etter ca, 15 minutter var det hele over. 
Susanne og Roger synt es det var en nifs opp
levelse, men nAr de ikke lop sin vei, va r det 
fordi nyskjErrigheten tok overhAnd. 

Søndag kveld den 6/9, ca. kl. 20.00: 
Susanne følte seg uvel, og i folge h ennes mor 
falt hun stivt bakover og ble sittende som i 
transe. Øynene var vidlpne. Hennes foreldre 
ble engstelige og forsøkte a11 vekke 11 Susa nne 

""' '::'som da slo og- sparket etter dem, Hun reiste 
seg og gikk mot vinduet so m vendte mot ob
servasjonsstedet. Armene var bøyd stivt opp
_over inntil kroppen og øynene var fremdeles 
·Vid0pne. Hennes mor lop og trakk gardinene 
for vinduet da hun folte , uhygge. For eldrene 
ble nA engstelige for Susann e og budsendte 
lege. De var redde for utbrudd av epilepsi 
eller at hendelsen kunne hatt uheldig virkn
ing p3 henne. Legen kunne ikke konstant ere 
epilepsi men ville at foreldrene skulle f øl
ge opp en tid fremovel:'. Påvirkni rg av na r
kotika kan utelukk es . 

Susanne fort a lte at hun und e r "tra ns enn 
ha dde e n følelse a v a t udelt kom tiJ.ba k e , og 
hadde sterk trang til å se ut. Hun hadde 
også hort sine foreldre, men langt borte. 
Under vAr samtale Mandag kveld sa Susann e 
at hun synte s det var en evighet siden opp
levelsen 

I flg. Meteorologisk Institutt va r vær e t 
pA det omt alte tid sp unkt uten el ekt riske ut
ladninger. Det er der f or l i te troli g a t ob
servatorene kan ha sett et kulelyn. 

Det her hittil V2rt vanskelig a fi Rog er 
til å vitne. Han "tror ikke pA s å nt". Su
s a nnes nabo har "funnet ut" at det va r e t 
kulelyn, - og de t gjø r ikk e s ak en lette r e . 

J eg vil påpeke likhe t en i de nn e observa
sjon en og den s om f ant sted p§ lil lest r om 
den 2/8 d.å. ca . kl. 01.12. (se omta l e s ide 
Begge observasjoner skjedd e nær jernba nestc
sjoner. Videre var obj ekt enes f a r ge og stor
relse i begynnel s en a v observa sjon en e de s am
me. Til og med f orr.1 i ns kn i ngen a v obj sktet 
h3re r med. Men vitn et på Lill estrom hadde 
ikke s å nær kontak t me d ob jekt et. 

El b j o r g Fj eldberg . 

SANNSYNLIGHETEN ~DR AT LIVET SKULLE HA l 
· - - ----• - ----~-··· ·-• -• •·· - -··- - - ---~ ---:-·r -- ----·~ - ~ 

OP-PSTÅTT VED EN TIL FELDIGHET ER LIKE 

STOR SOM AT ET KONVERSASJONSLEKSIKON 

SKULLE HA DP~STATT VED EN EKSPLOSJO N I 

ET TRYI<KERI! 
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Ifølge Robert Gribble fra Nationel UFO 
Reporting Center i Seattle kom mærkelige 
svævende fartøjer til syne umiddelbart før 
·udbruddet. Han fortæller : " Det første ud
b~d fandt sted i marts, men allerede i 
januar fik vi rapportere! en hrl r<ikkr iagt
tagelser cirka 80 kilometer nordvest for 
vulkanen. Folk rapporterede om store tre
kantede fartøjer, der bevægede sig i meget 
lav højde. 

Nogle uger før hovedudbruddet den 18. 
maj havde en familie en dagslysobservation 
af to store sølvfarvede tallerkenformede 
fartøjer. H vad mere er, igennem årene har 
vi oparbe jdet et rapportmateriale på flere 
hundrede tilfælde, hvor UFO-iagttagelser 
er blevet gjort enten lige før, under, eller 
umiddelbart efter jordskælv," sluttede han. 

Dr. Henry Manteith, en højtstående vi
denskab~mand, som har brugt fl ere år på 
personligt at undersøge U FO-rapporter, 
m ener, at CFOer sandsynli~·is samler sig 
i storre an ta! ved steder for naturkatastrofer 
af ren og skær nysgerrighed. Han er over
bevist om, at f.eks. vulkansk aktivitet vil 
være af enorm interesse for . UFOemes be
sætninger. 

D en canad iske videnskabsmand, dr. Mi
ch ael A. P er;:inger, afsluttede fornylig et 
større EDB~'tu di um, h\'or h an fol'O'ogte a t 
vise samnv-nh a:ng\·n mellem C FO-obsef\·a
tioner og ikke ha re naturkat a..,trofer , nwn 

-, og:..å poltergci '-l akti,·itet samt p:;yki~ke Lena
mener. H ans kunk lu;.inn :::.temnwr ci, ercn~ 

med CFO-akti, itnen nær St. H t>lem i W a-

shington. --'--------·----
Mange UFOer ses, og usædvanlige psy-

kiske begivenheder indtræder, før et kraftigt 
jordskælv eller vulkansk udbrud, oplyste dr. 
Persinger, og han fortalte videre, at han 
har analy~net mae end 6.000 rapporter 
fra hele \'crden om gåddulde og usædvan
lige begivcnhtder fra de sidste 160 år. i 

]\fange bn ... ri ,·enhcdcr ~ker i "b~ ger" nogle 
måntc!t-r ell t'r uger for storre seismiske be
,·a·gclscr. Disse: p5ykiske hændelser og til
synekomsten af C FO er kan måske en dag 
hjælpe med til at forudsige naturkatastro-
fer, mener h an. , 

Dr. Pen,inger , psykolog og leder af labo- ' 
ratoriet for psykofysiologi \'ed Laurenti an 
uni\'er~itet i Su rllmry. O nta rio i Canada, 
giver di<,se ekscm plc:r til a t undt·m rrge sin 
påstand: 

- 1 G. a p ril l ~lOG : Fine lll•JJuw~ktr i San 
franci..,co !J:i, de p:-,k i-.ck e npln eb cr om, at 
n<~!Z t"t u ,,rchanli~'1 \ ;H Yt"d at ske .. ~ dage 
scne.rc ble\' ht lc f< •J rt't n ingsh ·ant:ret øde
lat,rt a f det ~1 c•n- jord~~æh·. Samtidig var 

{ort3. side 15 
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L~set på himmele!l- kom inn fra den retningen, sier (fra v .) Odd Kjetil Eriksen, Geir Halvorsen, Erik Mathisen, Tom Gausdal, Mo
nlca Gausdal og Llnn Fydse. . ' , . Foto, KJELL 1. FOSDAHI 

s 
VG 

'It. Ø'kf. 
118/ 

Av KJELL INGE FOSDAHL 

LARVIK (VG) - Var det et uidentifisert flyvende objekt som ble registrert av å tte 
barn i alderen fem til elleve år, over Helgeroa ved Larvik forleden kveld? 
Det var hverken fly el
ler lynkuler de så, ifølge 
politiet som har vært i 
kontakt med både fly
kontrolltårnet på Forne
bu og meteorologer. 
Jeg s å vinduer på den, så det 
må ha vært en flyvende taller
ken . Dette forteller en av de 
å tte, Linn Fydse, til VG. 

Slengt i bakken 
Linn forteller at de var ute å 

lekte da de plutselig oppdaget 
et sterkt lys som kom inn fra 
sjøen. 

- Lyset var så kraftig at 

flere av oss ble slengt i bak
ken. En av de andre ble spurt 
av moren sin om han var syk 
da han kom hjem. Han var jo 
helt hvit i øynene, forteller 
Linn. 

Etter at de hadde fulgt gjen
standen en stund, forsvant den 
bak noen trær i retning Sta
vern. Men. før. det registrerte 
flere av de åtte noe som lignet 
en koffert, som ble kastet n ed 
fra gjenstanden. · - Å det er 
sikkert en koffert med penger 
de kaster ned til oss, var den 
første reaksjonen da de så den 
koffertlignende gjenstanden 
på vei ned. 

Barna kom skrikende, og 

mildt sagt hysteriske, hjem til 
Tor G a usda l. Etter å ha fått 
roet ned barna, fikk han histo
rien. 

Tegnet 
Han bad deretter sin datter 

om å tegne det hun hadde sett. 
Han tok barna med til politiet 
i L a r v ik hvor de fortalte h e le 
his tor ie n . Gausdal ble også 
skremt, ikke minst av ba rna s 
reaksjoner. 

V ed politikammeret i Lar
vik ble det s å tatt kontakt Monica Gausdal · !ly
m ed bå de flykontrolltå rnet på ... st;t. D et så u t som om det hadde 
F b d t l v tnduer. · Foto, Ktell l. Fosdohl orne u og me m e eoro O· 
ger. Ut fra opplysninger de ken fly eller lynkule r barna 
s itter inne med var det hver- så. 

De nn e h e n dels e ~>om V<J k t c st o r DiJP'3 ikt i Lu r'J:i.!< bli r nu e tt e r -

f o r ske t n ;;? r rnere l< o n t a k t m e d d t:; t l o k a l e 1 J o _l_ 1. ;. '1 ' ~ 1 b · 
~ -- na r ro r e~CJ :Lg 

i k k e a vs l ø rt n ye opplys n i nger om observasJ·onen 11 d · e.~_,_e r ; e n gJen d -
s t a n d sorn s k u J . .l e rrk <Js t e tn ut f r a Ur=- lJ ' en • 



·· ~~ UFO -forening_! _ 
DET GLEDER OSS A MEDDELE VARE LESERE AT 

DER ER STARTET EN NY UFO-FORENING PA ØST
'LANDET, NEf.1LIG: 

~INGSAKER UFO-FORENING 

Denne er tilsluttet UFO-NORGE, og ble 
-'faktisk etablert allerede på vårparten. 
Redaktøren var faktisk da invitert opp til 
et møte på Nes på Ringsaker, - hjemme hos 
en av de som har dannet foreningens styre. 
Dette var et interessant møte hvor vi så 
på lysbilder, drøftet opplegg og pratet UFO 
ut i de små timer. Gruppen er svært interes
sert i å skaffe seg div. utstyr, bl.a. tenk
er man på detektorer o.l. og man har elekt
~ronisk kompetanse innen gruppen for å ut
vikle visse saker selv. En av initiativ
takerne Hans Petter Halvorsen er "gammelt" 
UFO-NORGE medlem og science fiction film
ekspert som har hatt omtale av slike filmer 
for bladet. 

Ledelsen består av følgende: 

Eddie Elstrøm Hansen Kontaktmann utad 

Trond Kjensli 

Hans P. Halvorsen 

Øyvina Kristiansen 

Roger Olsen 

Wolfgang Mikkelson 

kasserer 

Kontaktmann til 
Rådet i UFO-NORGE. 

Styremedlem, kon
taktmann til pres
sen. 

Rapportopptaker 

Sekretær. 

Vi ønsker dem lykke til med tiltaket og 
~rbeidet fremover 

Henvendelser til foreningen kan skje til 
Wolfgang Mikkelson, Røstadvn. 24, 2390 noelv. 

• • • 
A'FTEN POS"TEN 11.·5·!.1 

Nysnemann-
. ;~-; :~a~-- -: ;:. :~.;$ ':·~~-~.,! t ;:~:,_~ _::( ---; - -

_·o ~ervas-.1on :....: ."_...._:.,._,..;,.,:-_ . (. ~ ' -~ ..:. '"'•""• . .'J 
Moskva, 18. nial: ' ' ' · - ;:; . : · . . som vesenet kalles blant lo
(NTB·AFP) Den såkalte av- kalbefolknlngen, skriver avl· 
økyllge snemann øom 'ifølge •en tll det sovjetiske kom· 

. •legendene lever l Hlmalaya, munlstpartls ungdomsfor· 
.er Ingen fabel, .men en fjern btind;Komaolskaja Pravda. 
fetter av menneskets stam· :...:.-'Han var over to meter 
far, neandertalermannen. høy, med kraftige firkantede 
Dette er konklusjonen en økuldre og lyse øyne, fortel-
øovjetlak vltenskapaekspedl· ·ler en av ekspedlsjonadelta· 
øjon er kommet til efter A ha gerne. Han bekreftet det 
Jaktet pA vesenet l Pamlr-re- utalllge historier pA tolke· 
gionen ved den ·sovjetiske munne har hevdet, nemlig at 
grensen mot Tibet. -yetl• er umAtellg rask og lett 
• 'To ganger kom ekspedlsjo- på foten, samtidig som han 

· nen nær _ nok Ul å danne seg .er svært sky o2' redd men-
·~L~ra Inntrykk· av .. yett. nesker. .. , -

DET ER BEDRE A UNDERSØKE ET SPØRSMÅL UTEN 

A AVGJØRE DET' ENN A AVGJØRE DET UTEN A 
UNDERSØKE DET! 
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du et kraftigt udlmJtl af Vesuv i lt.alien, 
vulkanske udbrud på De· Kanariske Øer 
samt i Japan. 

- I 1967 rapporterede snesevis af men
nesker fra Caraca..<;, Venezuela, at de så små 
mænd, mærkeligt udseendc fartøjcr og spø
gelser før og efter et jordskælv den 31. juli. 

- I juli 1972 var der i staten Missouri 
flere rapporter om gigantiske humanoider, 
mærkelige ildelugtende luftarter, behårede 
skikkelser, UFOer, ildkuglcr og stemmer 
uden krop, alt sammen i forbindelse med et 
større soludbrud. 

- Mel lem den 7. og 27. juli 1966 rappor
terede mange mennesker i Salt Lake City
området i l~ tah at have set en kaempe:stor 
fugl, generelt beskrevet som en forhistori~k 
flyvende øgle. Derefter fulgte rapporter om 
ildkugler i Utah og andre dele af USA. 

- Kun få dage før en serie jordskælv 
ramte området ved Den Californiske Golf i 
marts 1969, var der en strøm af UFO-rap
porter fra hele USA. I samme tidsrum var 
der utallige rapporter om. mærkelige skik
kelser og humanoider. 

- I marts 1974 faldt der fisk ned fra 
hi ml en i det nordligt' A ustralien . I\ o gle 
måneder senere blev bven Darwin i samme 
område lagt øde af en cyklon. 

Erik Hovgaard 

Whirlpool galaxy (M51) 

Galaxy in Coma Berenices (NGC 4565) c:-
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-----·-------~----~-A-~ ~~J-~R~~-;~ E-- ~~-L-E~- - - 0 -~-E -~~-;-~URL I G E OPPLEVELSER ER ~JO E DE ALL ER 
FLESTE AV OSS HØRER 0r1 ELL ER SELV OP PLEV ER, f>1EN IKKE SÅ r~ ANGE 
VAGER A AKSEPTERE DET SOM NOE MERE ENN TILFELDIG HETER ELLER 
INNBILDNING - DES VERRE. FRYKTEN FOR A BLI LATTE RLI GGJORT HVIS 
MAN FORTELLER OM SLIKE HEN DELSER ER ST OR . SIGU RD RØN NI NG ER EN 
AV VÅRE LESERE SOM TØR FORTELLE: 

Mine paranormale opplevelser. 

1) I min barndom og tidlige ung dom opplevde jeg til stadighet at min 
mor ba meg gjøre ting bare sekunder etter at jeg selv hadde tenkt på 
å gjøre det samme. Det er nærliggende å tro at det -her har vært en del 
tilfeller av telepati. 
2) Våren 1974, mens jeg studerte til examen philosophicum på Hamar, 
deltok jeg på en fest hvor en av deltakerne spilte og sang fra "Jesus 
Christ Superstar". Jeg kom med ett til å tenke på at "King of the Jews" 
-jødenes konge,_kunne tolkes som "King of the Juice".- kongen av . . 
(appelsin)saften, ettersom ordene jews og juice.uttales på samme måte. 
Jeg unnlot imidlertid å nevne dette til noen, da jeg syntes dette bare 
var tøv. Men plutselig stanset han som spilte og sang opp, så forbløf
fet på meg og sa:•"Kirtg of the Juice" - konsen av appelsinsaften!" _ 
Telepati? Hva ellers? . _ · _ 
3) Høsten 1974, mens.jeg studerte ved Universitetet i Bergen, stod jeg 
en kveld og ventet på en buss på bussholdeplassen i byen. Jeg bestemte 
meg da for å prøve noe nytt. Jeg begynte å brøle innvendig, for å se 
om det var noen som merket noe. Og ganske riktig: På en av de nærmeste 
plattformene var det ca. 5 perso:Q-er som samtidig SIJ.Udde seg mot den 
plattformen jeg stod på. 
4) Den 31/5 1977 skrev jeg et brev om parapsykologi til amanuensis 
Kjell von Krogh og vedla en fotokopi av det som står om parapsykologi 
i boka "Introduction to Psychology" av Hilgard og Atkinson, en grunnbok 
til psykologi grunnfag ved Univers ;i. tet et. i Oslo. D~gen ett.er ø da jeg 

, gikk for å postlegge brevet._ kikket jeg på yeien i min postkasse. · Jeg 
så at det var kommet et brev fra tryllekunstneren Toreno (Tore Fredrik
sen). Jeg åpnet brevet, og så at også dette brevet .var datert 31/5. 
Og til min forbauselse så jeg at det til brevet var vedlagt en fotokopi 
~v "Critical discussion" fra avsnittet om parapsykologi i "Introduction 
to Paychology" av Hilgard og Atkinson. Et meget sjeldent og underlig ' 
sam~entreff, får man si, nærm~st utenke~ig utfra ren sjanseforventning. 
5) Sommeren 1978 jogget jeg en dag ·rundt Sognsvann. Jeg kom til å løpe 
sammen med en jente, som jeg kom i snakk ~ed - en ganske hyggelig jent~ 
forresten. Da vi var kommet rundt vannet, befant vi oss på sørsiden av 
vannet. Jeg .. satte meg ned på østsiden av et utedo, og så at jent a fort
satte å gå forbi utedoen på vestsiden av den. Til min undring oppdaget 
jeg at hun ikke kom fram igjen på den andre siden av utedoen. Jeg gikk 
straks for å se etter, men jenta .var sporløst borte. Var det et spøkel
se jeg hadde møtt? 
6) Høsten 1979 var jeg en dag på vei 11edover Sogn13veien. Jeg så opp i 
luften, og fikk der øye på et fullstendig hvitt fly. Jeg så ned et par 
sekunder, men da jeg så opp igjen, var flyet forsvunnet. Jeg kikket ·. 
fra horisont til horisont, men ~lyet var og ble borte. Jeg lurte på om 
det var et spøkelsesfly jeg hadde sett, for hvite fly eksisterer så-
vidt jeg vet ikke. · 
7) Våren 1980, da jeg bodde i St. Edmunds vei, oppdag et jeg en dag at 
.stolen som jeg brukte å sitte på ved skrivebordet, var forsvunnet. Jeg 
begynte å lete etter den, og fant den igjen ute på gangen. Jeg kunne 
ikke skjønne hvordan den var havnet der, for jeg hadde ikke vasket 
gulvet den d agen, så jeg hadde ikke hatt noen grunn til å flytte den. 
Den mått e nærmest ha havnet ute på gangen av. seg selv, en form for 
teleportas jonsfenomen. · 
8) 2. påsk edag 1981 var jeg om kvelden sterkt plag et av hodep~ne og . 
kva lme . J e g tok flere dis pri l-tablette r til ing en nytte. I 2 2~tiden 
oppda g e t j eg plut s elig at jeg var blitt våt i h å ret. Jeg h a dde ikke 
vært i kontakt med vann på flere timer, så jeg kunne ikke skjønne hvor 
vannet ~~ar kommet fra. Det måtte ha materialisert seg utfra det tomme 
rom. Og ikke nok med det: Bare sekunder etter at jeg var blitt våt i 
håret, forsvant plut s elig hodepinen og kvalmen. · 
9) I de s enere årene h a r · jeg stadig oppdaget at det h a r v ært små klum
per i skjegget mitt. Vå ren 1978 tok jeg med ~o sl~ke skj~ggstrå me~ 
klumper til mi kroskopi s k undersøkelse ved Un1vers 1te t e t 1 Oslo, Blln
dern. Det viste seg f akti s k a t klumpene v a r perfekt e knuter! Det er 
utenkelig at knutene kan ha oppstått ved at jeg har tvinnet skjegget, 
så knutene må trolig ha hatt en paranormal års a k. 

Sigurd Rønning. 



l?Onlfergens førsle 
Jur i rom mel ! 

I skrivende stund står vi foran 
oppskytingen av den amerikanske 
romfergen Colombia 1 s andre romferd. 
Vi synes derfor det kunne passe å 
ta med JOHN A. PETTERSEN's bidrag 
med opplysninger om den første ferd. 
Vi beklager at manglende kapasitet 
har hindret oss i å bringe mer rom
fartsstoff. Red; 

J,."'NDELIG OPF.SKYTNING 
Don 1.? , Apt'il i -'lr, l'l. 11t.OO,Oit norsk tid, 
løftet USAti utolthet - romfergen Columbia -
seg fra utskytningsrampen pl Kennedy Space 
Center. Detta var etter flere års utsette
lser, hvor den siste kom 10, april fordi 
reservedatamaskinen hele tiden mente at noe 
var ga:i t. Utsl,ytningen to dager senere gi
kk imidlertid smertefritt, Begeistrede ti
lskuere kunne se den nesten 2000 tonn tun
ge kjempafuglen stige opp, hvorpl det gikk 
132 sekunder før faststoffrakettene ble fr
askilt. Diss<: skal bru!, es om igjen, og fa
lt ned i havet 230 kilometer fra oppskytni
ngsstedet, Etter ca, 8,5 minutt, i en høy
de av 117 k~ over jordoverflaten, hadde og
sd ytre tank gjort sin jobb, og denne brant 
opp over det indiske hav, Romfergens egne 
motorer ble si brukt til å få fergen opp i 
en bane omtrent 275 kilometer over Jorden, 

I BANE 
Storr--sett inllbefc.ttet gjøremålene til John 
W Youna - NASAs mest erfarne astronaut -
og Robe~t L. Crippen å få fergen opp og ned 
igjen til Jord<.:n i en del. Det ble ikke 
gjort noen vitenskapelige forsøk ombord. 
Colu~bias e genskaper skulle først og fremst 
testes Jla. ble romfergens lasteromsdører 
åpnet," og l il,elede s radiatorene på innsiden 
av disse, Alt virket som det skulle, og 
det hele s tod åpent i tils a mm en nærmere 2 
døgn, Det var ved filming av lasteromsdør
ene, en oppda~et at noen varmeklosser ved 
Columbias lwle mc.nglet, Dette bekymret ik
ke astronautene, og det viste seg at det 
var inl en grunn til bekymring h~ller - noe 
det stikk mots~tte skulle tyde 1følge en 
del aviser her til lands, 
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NEDSTIGil!l:G , -~ 
sta.rT eT ·2- -ct.bgn, 5 timer og 5 minutter etter 1 
oppskytning, Det var Young som skulle man- i' 
øvrere Columbia ned igjen, med datamaskine- l 
nes sjanse til å gripe inn hvis han skulle 
gjøre en feil, I mørket la Columbia seg 
med halen mot Jorden, og hovedmotorene bre-
mset romfergen til en fart av 325 km/t, l 
Den må tte ned i denne hastigheten for at 
den skulle svnke ned i atmosfæren. Med en 
tem peratur p~ 1o00 gr ader C på Columbias 
"snu t " , sank den nedover i en vinlcel pii 20 
grade r, noe som er 7 ganger brattere enn 
n~dstigningsvinke l en til et fly, Radiokon
takten med Columbia opphørte som ventelig i 
17 minutter grunnet ionisasjon rundt fergen, 
Etter dette ble fergen rettet opp, og fart
en skulle syr;ke ytterligere, Men stikk i 
strid med beregr.inger øk te hastigheten Jaed 
30 km/t, til 560 km/t, noe som gjorde at 
Young må tte ta en 600 meter lengre rute enn 
planlagt for å miste nok fart. Dette skap-
te fors åvidt ingen problemer, Columbia kom 
inn over land i en høyde av 42 km og med en 
hastighet p1 6 ganger lydhastigheten. Fer
den fortsatte innover land, og 16 km over 
landingsstripen gjorde fergen en sving for 
å miste hastig~ eten nok en gang, Dette ku
nne en fange opp på TV-kameraer, og res t en 
av innfl yvningen kunne en hel verden ta del 
1. La!ldin t; en p& l andi ngsstripen ved Edwar
ds ~i r Force buse i California var perfekt, 
enhve r pilot knnne vært stolt over den, 
2700 meter trillet Columbia, før den stopp
et bare 100 met e r fra det beregnede stopp
punkt. J:;tter undersøkelser viste det seg 
at alt stod brn til med Columbia 1 og det er 
bare mini~ale repa reringer som rna u~f!res 
f ør neste f erd i september-oktober 1 a r • 
• • • Eri ny æra i r omfar t en ble i nnledet r.løy
ak tig 20 J r e tt er at Yuri Gagar i n gi kk 1 
bane en gang rundt Jorden, 20 å r med stad
ig nye fremskritt 

John A. Pet te r sen 



~Meld in g_o_m_a_0 _r s_m~o_te_: _______ 
DET INNKALLES HERVED TIL ARS MØ TE I RIKSORGA NISASJ ONEN 
UFO- NORGE FOR ALLE MEDLE MMER SOM HAR BETALT KO NTI NGE NT 
FOR 1981. 

TID & STED: LØRDAG DE N 28 NOVEMBER 19 81 - KL. 10.30 

i SALONGEN I 1ste etg. av NEBBE NES KAFE

TERIA, VED E-6 på EIDSVOLL VÆRK ( nær ved 

Eidsvollsbygningen). 

Vi gjør medlemmene oppmerksomme på at Rå det ha r innledet . 
samarbeidsdrøftelser med en annen UFO-gruppe, og denne 
sak skal opp på årsmøtet. 

Dagsorden: 1. ÅrsmeldinQ fra Rå det, 2. Årsmelding fra grupper 
3. Regnskap (rå balanse), 4. Innkomne forslag, 
5. Valg - Rå dsmedlemmer, revisor, valgkommite. 
6. Fastsettelse av kontingent. 

i 
Der serveres k~ffe/te samt noe å l bite i til kafeens pris~r. 
Vi viser lysbilder og (hvis det bå r iorden) film. VELKOM MEN ! 

ROBERT K.G. TEMPLE: SIRIUSMYSTERIET l 
~ ~ ~~a - utenlandsk presse sier: 

HVORDAN KUNNE DOGONFOLKET VITE 
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'Et fØrsteklasses mysterium og en forfatter full 
a~ entusiasme .. å fØlge ham i hans sØken gjennom 
t1d og rom er en fascinerende opplevelse.' 

(fØr vestens astronomer) at den usynlige · 
dvergstjerna Sirius B er ekstremt tung 

Sunday Telegraph (London). 

:Robert Temple er en modig mann.Han har brukt åtte 
ar på å samle materiale og å skrive denne boka. 
For noen er ha n kanhende·over-entusiastisk men 
jeg tror det blir vanskelig for hvem som h~lst å 
skyte ham ned i flammer.På den annen side er der 
in~et etabli~seme~t - religiØst eller vitenskap
elig - som l1ker a se sine kjæreste teorier bli 
snudd opp ned så hensynslØst som det ville inne
bære dersom ~emples teorier blei anerkjent; og 
det moderne Instrumentet for inkvisitorisk tor
t~r - offe~tlig latterliggjØring - er like effek
tivt som pin ebenken ;~ • 

The Times (Lori~on) 

'Temple legger fram :~t solid materiale ... de 
astronomiske aspektene av saka er klare, og det 
sentrale mysteriet: hvorfan kunne Dogonene vite 
dette? - er unektelig spennende.Hans undersØk
elsesmetoder,om ikke h a ns konklusjoner er vit
enskapelige.' 

Courier Journal-Times (Louisville,USA) 

'Mr Temple har arbeidet hardt og alvorlig ... 
bok a hans tyder på at der (i gammel tid) godt 
kan ha vært framsteg og oppfinnelser, ~ppdagel
ser og Ødeleggelser som vi ennå veit lite om.' 

The Observer (London) 

'Dette er ei fascinerende bok fordi det mysterie
kornet forfatteren har gravd fram er av rein åre. 
•. Forfatteren bringer inn i sitt arbeide en fag
lig bakgrunn fra orientalske studier og en tro 
på det, som er klart ærlig.Boka bØr bli tatt 
alvorlig.' 

NATURE (hØyt ansett engelsk vitenskapelig 
tidsskrift) 

og kretser rundt Sirius A i en ellipse
forma bane på femti år? 

HAR JORDA HATT BESØK av amfibievesner 
fra Sirius-systemet,slik Dogon-prestene 
hevder? 

HVEM VAR OANNES, amfibievesnet som for 
5.000 å r siden steig opp av RØdehavet 
og lærte sumererne sivilisasjonens 
kunster? 

Disse - og mange andre - spØrsmåla 
drØfter Rob e rt K.G.Temple i boka 
SIRIUS-MYSTERIET,som nå foreligger 
på norsk. 

Hft. kr 84,- (SBN 7223-019-4) 
Innb. kr 99,- (SBN 7223-020-8) 

· REGNBUEFORLAGET 
Postboks 2169 
7001 Trondheim 

~ Telefon: 074/65 400. 

-T----~---
-Dette er en uhyre interessant og vel- 'l 

skr.evet: bok som vi trygt kan anbefale. 
Forfatteren var i hØst i Oslo og Stock-! 

· halm hvor han holdt foredrag og presse-· 
konferanser, og ga et absolutt posi-
tivt inntrykk. · 
Bestill boken hos din bokhandler, eller 
direkte fra forlaget. Red. 
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