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UFO NORGE NYTT

er medlemsblad for riksorganisasjonen UFO-NORGE.
Bladet bringer nyhetsstoff og meddelelser av interesse for medlemmene. Det skal
også tjene som forum for leserne og deres innlegg og bidrag er velkomne. Artikler
og innlegg som presenteres representerer ikke nØdvendigvis redaktØrens og/eller
Rådets syn. Bladet formidler også gjerne kontakt medlemmene imellom. Gjengivelse
av stoff fra UFO-NORGE NYTT (UNN) er tillatt med kildeangivelse. Bladet sendes
medlemmene gratis o~ utkommer 4 - 6 gan~er i året.
Ansvarlig redaktØr: Knut Aasheim.
Redaksjonens adresse: Postbox 142, 2073 BØn.

Redaksjonelt · · ·
Det er både med glede og et visst vemod redaktøren nå skriver disse linjer.
Glede over at noe nytt og forhåpentlig
enda sterkere og mer livskraftig blir
skapt ved at Norsk UFO Center og UFONorge, fra nyttår går sammen til en ny
større organisasjon.
Og en viss grad av vemod er det naturligvis å takke farvel til bladet og dets
lesere. Bladet som har vært et bindeledd
til medlemmene i tre år nå. Visst har
det vært slitsomt til tider, og litt "ensomt" når bidragene har uteblitt. Men en
viss tilfredstillelse er det også i å ha
klart å få bladet ut og senere endog
høre at folk har funnet stoffet interesant og lesverdig.
Hva vi går inn i vil forhåpentlig
vise seg å bli en stor styrkning av UFOarbeidet i Norge. Desverre har vi i
Norge opp gjennom 60- og ?O-tallet opplevd mange splitningstendenser og usaklig uenighet innbyrdes i grupper og mellom disse. Det har ofte gått på enkeltpersoners opptreden eller påståtte sådanne. Dette har vært til stor skade utad. Det faktum at slik uenighet har funnet sted også blandt UFO-grupper i andre
land kan neppe være til trøst.
Trøst kan det derimot være i de tendenser man kan synes å se internasjonalt
henimot større samarbeid UFO-grupper i
mellom. Primært håper vi dette vil vise
seg gjennomførbart i Skandinavia, men
også i Europa og verden forøvrig naturligvis. Norge bør være med her, - vi har
altfor lenge ligget nærmest utenfor periferien.
Redaktøren vil få takke leserne for
de bidra g som har kommet til redaKsjonen
og uttrykke håpet om at de ser like positivt på den nye utviklingen som ledelsen i UFO-NORGE, slik at de vil gi den
nye organisasjon og det nye tidsskrift
sin fulle oppslutning.
TILSLUTT VIL REDAKTOREN FÅ TAKKE FOR
ALT GODT SAMARBEIDE OG ØNSKE ALLE VÅRE
LESERE EN FREDELIG JUL
&

ET GODT NYTT UFO-ÅR!

Rlk~org•nisasjon~n

UFO- NORGE

Postbox 38 . 2045 LEIRSUND. NORWAY.

Tlf.: 02/725507.

Riksorganisasjonen UFO- NORGE er en sammenslutni n g av pers o ner og g ruppe= i No rge med
oppriktig interesse for UFO (gidentifiserte
flygende Qbjekter).
Oro a nisasjonens form å l er:
-å inn s amle, bearb e i de og studere alle t i lgjengelige opply s nin g er om UFO i No r g e.
-å drive informasjonsvirksomhet om UF O-saken
overfor medlemmer og offentligheten for
derigjennom å bidra til større forståelse
for og om UFO som en realitet av stor b etydning.
-å kunne ta opp for drøftelse, studium o g
informasjon, UFO-sak e ns videre as p ek ter,
hvor spørsmål av par a osykologisk, filosofisk og åndsvitenskapli g art står se n tr al t.
-å skape og formidle kontakt mellom UF Ointeresserte personer og gruoper i inn- og
utland.
Adresser: Medlemstegning / abonnement , kasserer og rapportavdeling.
UFO-NOR GE, Postbox 38, 2045 Leirsund.
UFO-NORGE NYTT, redaksjonens adr e sse:
Po s tbox 142, 20 73 Bø n.
Medlemskap/abonnement koster for' 8 1 .kr.5 0 .-
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NORSK UFO CENTER & UFO-NORGE gar
'82!
sammen til en ny større organisasjon
ETTER SAMARBEIDSDRØFTELSER I HØST OG AVSTEM NI NGER PA DE
RESPEKTIVE GRUPPERS ARSMØTER ER DET BESLUTTET AT DE TO FRA
1 JANUAR 182 SKAL SLUTTE SEG SAMMEN TIL EN ORGA NISASJON UNDER NAVNET UFO-NORGE. DETTE eLE KLART ETTER UFO- NORGE's ARSMØTE DEN 28 NqVEMBER, OG DER BLE UTSTEDT ET FELLESKOMMUNIKE'
I FORM AV FØLGE NDE PRESSEMELDING:
UFO-ORGANISASJONENE NORSK UFO CE NTER OG RIKSORGANISASJONE N UFO- NORGE HAR BESLUTTET, MED VIRK NI NG FRA 1-1182, A SLUTTE SEG SAMMEN TIL EN NY STØRRE, LA NDSOMFATTENDE ORGANISASJON UNDER NAVNET UFO- NORGE.
HENSIKTEN ER A STYRKE OG EFFEKTIVISERE ARBEIDET MED
UNDERSØKELSER AV OG INFO RMASJON OM - UFO-FE NOMENENE i
NORGE.
DET SATSES PA ET NÆRT SAMARBEIDE MED UFO-G RU PPER I DE
ØVRIGE NORDISKE LAND, ME N OGSA I NTER NASJONALT HV OR BL. A.
LEDELSEN I UFO- NORGE VIL HA EN REPRESENTANT I EN INTERNASJONAL SAMARBEIDSKOMITE. DEN NYE ORGANISASJO NEN VIL OGSA DELTA AKTIVT I SAMARBEIDE OM ELEKTRONISK DATABEHA NDLING AV UFO-RAPPORTER.
UFO-NORGE VIL OGSA UTGI ET TIDSSKRIFT SOM VIL BRINGE
NYTT OM UFO-HE NDELSER I INN- OG UTL AND.
For UFO-NDRGE 1s ledel s e, Eid s vol l, 1 Desem ber 198 1
Knut Aashei m (sign.)
I TILLEGG KA N DET PA DET NAVÆRE ~ DE TIDSPUNKT OPPLYSES:
UFO- NORGE' s da glige ledelse fr a 1 J a nu a r ' 82 , vi l be s t å a v
følgende 6 personer, - fra Norsk UFO Center: Hans Kr. Moe, Per
Ottesen og Odd-Gunnar Røed. Fra "gamle" UFO-NORGE: Kåre Elvi k ,
Elbjørg Fjeldberg og Knut Aasheim.
Videre er lan det delt inn i 5 geog ra fiske områ der med hver
sin a vdelingsleder. Disse vi l s tyr e a r be ide med UF O-und e r s øk elser o .l. ve d hjelp a v et a nt a ll ak t i ve , inter ess erte so m ha r
få tt e n vi s s opplæ rin g . UFO-r a ppor te ne gå r til e n felles r app ortsentral for hele landet. Denne vil bli ledet a v Elbj ø r g
Fjeldber g , og hit vil henvendelser skje om UFO- o bservasj one r
som blir gjort. Adressen er: UFO-NORGE, Box ~8, 204 5 Leirsu nd .
Ge nerelle henv e ndelser skj e r til UFO-NORGE, ved Odd- GUNNAR
Røed, Bo x 14, 3133 Duken.
Kopi e r a v UFO-r appo rte11e vil bli se ndt ti'l Danma rk f or re gis tr e r i ng og data be ha n dl i ng so m l edd i e t sa ma rb eidsp r os j ekt .
Med full oppslutning ay medlemm e ne fra de to op prinnelige
forenin g ene, vil UFO-NORGE allerede f r a starten a v kunne op pnå 70 0- 800 abonn e nter for sitt nye tid ss krift "UF0 11 • De tte ta r
sikt e på god t ekni s k kv a lit e t og pr esen t as jon a v et vidt spekt ru m a v les v e rd ig s t off me n na trul ig vis med h o v edty n~d e på det
UFO- a ktu ell e . De a v a bo nn e nte ne som må tte ø ns k e å a rb ei de akt ivt i or ga n isas j on e n vil og så få mul ighe t ti l dette .
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BUSKAP TIL EN
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Del 3
HER F=LGE R 3DJE OG SISTE DEL AV V~R
1~ RT ~ 1< K EL_ SER IE f'i ED FOf~ S ::' l< P,\ f'.. BER 8 RE
DE SENTRALE SP ØRSM ALE NE I UFD - SAMME NHEYG :

PA

HVf1 ?

H'J EI·1 ?

og

H'.JOf\ FOR ?

lige legeme ikke kunne tåle høyere hastighet
' enn 36km/t! Og da brødrene Wright skulle
demonstrere sitt motordrevne fly, møtte den
En eller annen skal ha sagt:"Spørsmålet
- tids vitenskapsmenn ikke engang frem,- for
er ikke hvorvidt der er intelligent liv i
de visste at intet fartøy tyngre enn luft
Universet, men om der er intelligent liv på
Jorden!" Uttrykt i spøk kanskje, men med en
kunne heve seg fra bakken! Lydens hastighet
undertone av tragisk allvor.
(ca. 1200 km/t v. havoverfl.) ble i den nære etterkrigstid også betraktet som en nokTenker vi oss selv som romfarere - kommet annenstedsfra og at vi befinner oss en
så uigjennomtrengelig mur. Idag flyr vi 2-3
tid i et romfartøy i bane rundt Jorden med
ganger denne hastighet! Idag er også grensen flyttet til lysets hastighet (300 ODD km/s.)
mulighet til å betrakte alt liv - også på
og i følge fysikkens lover er en hastighet '
nært hold, skulle vi kanskje undre oss over
intelligensen til de "innfødte". En vakker
på nær opptil lyshastigheten ~en høyest muplanet med rik flora og fauna, vekst og lelige for et romfartøy, hevder man.
vevilkår, blir nå stadig raskere ødelagt av
Historien skulle ha lært oss at intet er
innbyggerne selv i uforstand og egoisme.
umulig, men det har vi altså ikke, ser vi.
Eksperimenter med atomvåpen og muligheten
La det være nevnt at det fra tid til annen
dukker opp små notiser i aviser og tidsskrift
for å sprenge hele planeten istykker, henger som en truende sky over menneskenes hodom vitenskapsmenn som har målt partikler
er. Teknologien har løpt fra den sosiale og
med større hastighet enn lysets. Er det muåndelige forståelse og man synes fremdeles
lig at denne hastighet ikke er konstant? å tro det er mulig å løse konflikter ved
spørres det også fra tid til annen og kanvoldsbruk.
skje med rette. Ideen om de- og rematerialisering er gammel og endog mer enn teori
INNTELLIGENT LIV I UNIVERSET
vil de som har studert parapsykologi mene.
Det berettes også at man i Frankrike alleUFO-interesserte som har fulgt -TV-serien
rede har forsket i dette.
KOSMOS eller har lest nyere astronomiske
Hva som er Science Fiction idag er vitenbøker som tar opp spørsmålet om liv i uniskap i morgen har det lenge vært sagt, og at
verset, vet at vitenskapen idag er enige om
mye av denne litteratur er profetisk i sin
at der rent statistisk sett, bare i vår Melnatur det vet vi nå. Det får være nok å nevkeveigallaxe kan være en million planeter
ne et navn som Jules Verne.
med liv - også intelligent liv! Men derfra
til å inrømme at vi har besøk fra slike anHAR VI BES ØK FRA ROMMET?
dre sivilisasjoner i rG;met er et skritt de
færreste vitenskapsmenn våger å ta.
Dette har man i og utenfor UFO-kretser
Idag brukes der millioner av kroner for
spurt i snart 35 år. UFO-fenomenene som så
med det mest moderne elektroniske utstyr å
absolutt er av global karakter, har kun leisøke etter intelligent liv i universet.
lighetsvis oppnådd å komme i rampelyset fra
Ganske ironisk er det - at svaret kan være
nyhetsmedia. Mange har derfor blitt forledet
- eller skal vi si det rett ut - ER like
til å tro at UFO-hendelser er skjeldent fore
under våre neser!
kommende, og i følge myndighetene - ofte
Hvorfor er det så vanskelig å tenke seg
resultat av misoppfattede konvensjonelle
at noen av disse intelligente vesener, som
fenomen. Men de tusener på tusener av envi er enige om må finnes der ute, har forekeltindivi der s om selv har vært vitner til
tatt reisen hit etter kanskje først å ha
helt uforklarlige opplevelser av ukjente
oppfanget signaler herfra?
flygende objekter vet annerledes. Det samme gjør militære myndigheter, flygere, poliAVSTANDENE ER FOR STORE
tifolk og en rekke andre professjonelle, som
med eller mot sin vilje har blitt innvolvert
Dette sier vitenskapen og holder opp lysi UFO-hendelser. Det totale antall UFDrahastigheten som den absolutte grense. "When
porter innsamlet nærmer seg trolig EN MILshall we uver learn?" - Når skal vi lære?
LION! Videre er det ved en undersøkelse
sier noen av oss, - aldri å si aldri!
slått fast at bare EN av ti UFO-observasjonDa Stevenson begynte å kjøre sitt lokomoer blir rapportert videre!
tiv hevdet datidens experter at det menneskeINTELLIGE NT LIV

JORDEN

Enhver som har studert UFO-saken objektivt, og i noen grad i dybden, vil - med hånden på hjertet ikke kunne benekte at bevismater~alet i form av vitneutsagn er fantastisk og overveldende FOR at var planet HAR
besøk av vesener fra fremmede sivilisasjoner - og trolig har hatt det i lang tid!
Videre at disse fremmede besøkende representerer en teknologi, såvel som trolig en sosial og Andelig forståelse som er vår egen
langt overlegen. Men la det da o~så være
sagt at svaret likevel ikke bare er enkelt
og entydig, men uhyre komplisert og mangfoldig på samme tid.
For en student av
ufologien er det ikke lett å skaffe seg,
langt mindre beholde en oversikt over dette
mangefasetterte problemkomplex. Uunngåelig
oppstår divergerende oppfatninger blandt
personer og grupper også på dette felt.
Desverre synes ikke tolerans~være stor
noe både UFO-fagpressen og den sensasjonelle variant ofrer unødig oppmerksomhet.
Det er bemerkelsesverdig og noe beklagelig hvor stort arbeid som stadig nedlegges
på å samle nye rapporter og hvor forholdsvis lite vekt som legges på å analysere og
vurdere det allerede existerende materiale.
Den amerikanske kjernefysiker og UFO-forsker gjennom mer enn 20 år, Stantoo T. Friedmann, sier rett ut: "Vi trenger sandelig
ikke å samle flere beretninger om lys på
himmelen~ - "Det faktum at endel UFO'er har
utenomjordisk opprinnelse er overveldende
allerede.
La oss nå gjøre noe med de
data vi har!"

MANGE PROFESJONELLE ASTRONOMER ER
OVERBEVIST OM AT TALLERKNENE ER INTERPLANETARISKE FARTØYER ···"
Prof. Frank Halstead, am. astron2m.

To viktige ressurser savnes i altfor
stor grad, og det er naturligvis tid og penger. Der er svært få steder å hente- økonomiske midler fra utenom ufoentusiastenes
egne lommer, derav følger også at det meste
av den tid som kan ofres på UFO-forskningen må skje på deltid eller fritid.
De som sverger til elektronisk databehandling ser nå etterhvert håp om å oppnå visse resultater raskere ad denne vei.
En av de som har arbeidet nettopp med
dette er den franske professor Claude - ansatt ved det franske nasjonale center for
romfartsstudier. Han sier bl.a.: "Jeg har
bevist UFO'enes existens ved å anvende universe1lt anerkjente, vitenskaplige lover.
Mine databehandleres statistikker har bevist over en hver mulig tvil at UFO'ene
existerer og at tusener av dem har landet
på Jorden".
Det er en underlig selvmotsigelse i det
at en rekke UFO-grupper som bruker tid på
å kritisere vitenskapen for manglende eller
lunken interesse for.det som dr. James McDonald har sagt utgjør "-det største vitenskaplige problem i vår tid", samtidig som
de strever for å oppnå samarbeid med og anerkjennelse hos vitenskapen ved å fornekte
det faktum at vår planet har besøk utenfra.
De vil forestille at det stadig - etter 35
år skal spørres: Hva er UFO'er? Dette er
strutsepolitikk.

Fotos av den såkalte Adamski-type tallerken,
oppkalt etter kontaktpersonen George Auamski
som hevdet å ha fotografert objekter lik det
øverste på billedserien. Disse er flere ganger erklært falske, men endelig, klart bevis
mangler.
Objekter med samme form har b litt
observert mange andre steder på Jorden, også
i Skandinavia.
Bildene her over er, · regnet
ovenfra er tatt av:
George Adamski, 13/12- 1 52 i Calif. USA.
Howard Menger,
2/8 - 1 56 i USA.
Stephan Darbyshire, 15/2- 1 54 i England.
Hugo Luyo Vega, 19/10-'73 i Peru.
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Apropos vitenskapsmenn, - det er interesant å merke seg at
en undersøkelse gjort
blandt astronomer i 1977, av dr. A. Sturrock
en astrofysiker ved'Stanford universitetet
i California, viste at 80% av de 1356 som
svarte på henvendelsen, mente at UFO for- tjente nærmere vitenskaplig studium. 62 av
astronomene hadde selv sett UFO, eller registrert på sine instrumenter hendelser de
mente hadde sammenheng med UFO'er.
Dr. M.K. Eriksen, en fysiker (aerophysicist) sier: "Det er ikke lenger bare et
spørsmål om tro, det er altfor mange kalde
klare bevis tilgjengelig for vitenskapsmennene til at man kan fortsette å bestride
existensen av fremmede romskip i vår atmosfære!"
Dm man altså våger å konstantere at VI
HAR BESØK - er det 3 kardinalspørsmål som
umiddelbart melder seg:
HVEM ER DE?
HVOR KOMMER DE FRA?
HVA VIL DE HER?
Om alle disse 3 spørsmål kan det på den
ene side sies at vi vet lite eller ingenting, mens det på den annen side kan hevdes
at der finnes en god del opplysninger.
Slike stammer for det meste fra kontaktberetninger og spørsmålet er i hvilken grad
man overhodet kan feste lit til de.
De mange kontakt-personene som ble kjent
i 50-årene berettet at deres romkontakter
kom fra planetene i vårt eget solsystem, som f.ex. Mars, Venus, Jupiter og Saturn.
Vi vet nå at liv slik vi kjenner det eller
venter å finne det, neppe existerer på noen
av disse. Er dermed nevnte kontaktberetninger falsum eller finnes det en -annen forklaring? Spørsmålet om andre dimensjoner
i vår rom-tid forestilling har de senere år
for alvor dukket opp i debatten - likeså
temaet antimaterie.
Med bakgrunn i det faktum at UFO' er syn es
å materialisere seg eller også dematerialisere seg foran øynene på vitner, kan det
være berettiget å spørre om ikke andre dimensjoner her kommer inn i bildet. Går man
til parapsykologien og mysterielærene i esoteriske kilder er det vanlig å snakke om
energi i materieform ved en rekke vibrasjonsnivåer eller frekvenser, Betegnelsene høyere
eller lavere sådanne står i forhold til
atomenes svingningshastigheter - jo hurtigere jo høyere. Dette skal da igjen stå i
forhold til åndelig utvikling heter det der.
Kan det således tenkes at vesener på andre
planeter i vårt solsystem - som har nådd en
meget høyere utvikling både teknologisk,
sosialt og åndelig, existerer på et 11 vibrasjonsnivå11 så og si, som gjør dem og produktane av deres sivilisasjon usynlige for oss?
I kontaktberetninger fra 60 og ?D-årene
hevder romvesenene ofte at de kommer fra en
annen gallaxe hvilket jo er temmelig svevende og det kan være et spørsmål om så ER
til folle.

I ett velkjent, nå klassisk tilfelle nemlig Barney og Betty Hill kontakten synes
man å ha kunnet finne 11 hjemplaneten 11 til de
besøkende. Betty så ombord i romskipet et
stjernekart som hun senere, under hypnose
var istand til å nedtegne. En lærer og amatørastronom Marjorie Fish, klarte etter 3
års studier og eksperimenter å konstruere
en modell som ga ZETI RETICULI, en stjerne
i vår gallaxe, ca. 55 lysår borte, som opprinnelsessted for Hill-romvesenene.

.forbeH.es -
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Generelt må det sies at vi lite vet om
hvem de besøkende er og hvor de kommer fra.
Men det store antall UFO'er og, iallefall
tilsynelatende, høyst forskjellige typer,
former og størrelser, samt deres piloters
varierende utseende og størrelser - slik beskrevet av øyenvitner - sansynl~gjør at de
kommer fra mange forskjellige "steder" i
universet.
Vi presenterte i nr. 4 av U.N.N. en artikkel kalt "De Besøkende" (The Visitors).
Her nevntes· 4 hovedgrupper av de besøkende
som vi her kort skal summere opp:
1. Andelige vesen - meget høyt utviklet.
2. Fysiske vesen - høyt utviklet.

Punkt 4 kommer i en liknende sammenheng.
Det er liten grunn til å tvile på at våre
romfartsbestrebelser - både med bemannede
ferder til månen og ubemannede nå endog forbi Saturn, skulle få skje ubemerket, - tvert
om blir di se ting nøye overvåket. Våre
astronauter har berettet om UFO-observasjoner som ikke kan bortforklares.
Den siste kat.egori av de mulige årsaker
til hvorfor vår planet de siste årtier har
opplevet besøk utenfra av hva man kan kalle
høy intensitet er et utvilsomt meget kontroversielt spørsmål, men uhyre viktig, for om
det er rett, er det nøkkelen til det meste
av UFO-mysteriene. Det leder oss direkte
til spørsmålet om et mulig budskap til oss
fra de besøkende.

3. Rester av tidliger~ høyt utviklede sivilisasjoner på Jorden.
4. Fysiske vesen - høyt utviklet vitenskaplig; har likegyldig eller negativ innstilling til Jordboere.
HVA VIL DE HER?
Et forsøk på å besvare dette sentrale
spørsmål ville kunne bygge enten på logiske
slutninger eller på svar som rommennækene
selv hevdes å ha gitt i kontakt med jordboere - eller kanskje en kombinasjon av
disse. Skulle man punktvis stille opp mulige årsaker til hvorfor de er kommet hit,
kunne den se omtrent slik ut:
1. Besøk av ekspedisjoner på utforskningsferd i rommet.
2. Besøk som ledd i en tusener av år gammel
overvåkning av planetens utvikling, som
er kritisk nå.
3. Våre atomexperimenter har tiltrukket seg
deres oppmerksomhet.
4. Vi holder selv på å bli en romfartssivilisasjon, derfor vil de nå kontrollere
vår utvikling nøye - sjekke hva vi sender ut.

s.

Store forandringer er forestående på
Jorden - vi går inn i en ny tidsalder og
de ønsker å hjelpe oss.

Hva den første kategori angår, så er det
idag lett for oss å forstå at andre sivilisasjoner som er eldre og har kommet lenger
kanskje allerde i lang tid har utforsket
verdensrommet, fordi vi nå selv har begynt
vår egen. At disse andre - på sin ferd også
kan ha besøkt og/eller besøker Jorden er
logisk. Det er all grunn til å tro at Eric
von DMniken har rett i at også fortidens
astronauter besøkte Jorden.
Går vi til punkt 2, så kan man godt tenke seg at enkelte nært beliggende planeter
har "gamle" sivilisasjoner som med jevne
mellomrom har holdt utviklingen på Jorden
under oppsikt. Ja det også tenkes at noenav de rasene vi har på Jorden er resultat
av "kosmisk kolonisering"!
.
Det er liten grunn til å tvile på at de
atomvåpeneksperimenter vi har gjennomført
siden Hiroshima-bombingen har blitt registrert av romsivilisasjoner med avanserte instrumenter. Likesom vi er sterkt bekymret
for atomeksperimenter og muligheten for atomkrig, er det liten grunn til å tro at de
besøkenes bekymring skulle være mindre, da
de sansynligvis ville vite ennå mer om
skadevirkninger enn vi.

BUDSKAP TIL EN PLANET I KRISE
Før vi'går inn på spørsmålet om budskap,
er det kanskje grunn, mener noen,til å spørre om der er noen krise på vår planet? Er
situasjonen noe værre nå enn den alltid har
vært? Kriger og ufred har vi all tid hatt,
det er endel av vår natur, - hører man.
Dm der er en permanent krise, så må vi
innrømme at konsekvensene av hva vi foretar
oss idag er større enn noengang tidligere.
Vi har enorme - globale problemer både av
økologisk, politisk, økonomisk og religiøs
art. Forurensninger av vann, jord og luft
undergraver vårt eksistensgrunnlag. De økonomiske systemer virker usikre og fordelingen av de såkalte goder her i verden er svært
ujevn. Krig synes uunng~elig. Et eller annet
sted på vår klode er det til enhver tid ufred. Kløften mellom øst og vest synes like
dyp. Opprustning . skjer mens man drøfter nedrustning. Frihetstrangen blandt mange folke-

"••• DET ER ALL GRUNN TIL A GA UT
FRA AT LIV ER VANLIG I UNIVERSET •••
DET ER SANSYNLIG AT ROMVESENER
SOM KANSKJE LIGGER OVER OSS I INTELLIGENS, I ÅRHUNDRER HAR SENDT UT ROMSKIP FOR A LETE OPP ANDRE BEFOLKEDE
PLANETER."

Carl Sagan.
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.BUSKAP i
TIL EN
PLANET .
l KRISE? l
Del 3

.forts.

grupper trenger seg fram, men vold synes å
være det eneste tenkbare middel hos undertrykkerne såvel som de undertrykte.
Det var den store lærer Buddha som uttalte: "Hvordan og når skal hat kunne stoppes
hvis det blir møtt med mere hat?"
Nasjonalisme synes å være sterk~re enn
tanken på EN verden. Forstå elig i visse deler av verden, men lenger er man altså ikke
kommet. Einstein sa: "Nasjonalisme er en
barnesydom - den er menneskehetens meslinger •
En annen mann verden så opp til, men ikke
lyttet til om ÆREFRYKT FOR LIVET, var Albert
Schweitzer~ Han uttalte: "To ting kaster
skygge over mitt liv. Det ene er at verden
er gåtefull og full av lidelse, det andre er
at jeg er født i en åndelig nedgangstid!"
· Idag ville han kanskje også talt om en
tredje skygge. Skyggen av en kjempemessig
soppformet sky stiger opp fra vå r f orpinte
klode. Atomspøkelset henger jo over våre hoder enten vi ønsker å se det eller ei.
I Oktober 1974 opplyste en amerikansk tals·
mann at USA's lagerbeholdning av atomvåpen
tilsvarte 615 385 Hiroshima-bomber! Vi kan
være sikre p å at mindre har lageret i k ke
biitt siden da, og vi k a n gange det med to
for lageret i øst.
Unødvendig skulle det være å understr e ke
at vi idag har muligheten til å sprenge hele
v å r planet istykker. Dommedag kan komme ved
en tilfeldighet. Innenlunde behersker vi de
krefter vi her leker med.
Atomfysikeren
Lise f1eintner h a r sagt : "Bare en høyere makt
enn den menneskelige kan beher s ke atom e nergi e ns krefter".
Det er ma nge ting s om tyder p å a t den k a tastrofe som nå truer oss har inntruffet en
gang tidligere i vårt solsystem!
I følge

Bode's lov for den innbyrdes avstand mello m
planetene, regnet fra solen og utover, skulle det vært en p l anet mel l om Ma rs og Jupiter.
Her f i nner vi det s å kalte asteroidebeltet.
I f ø lge forskjellige kontaktberetn i nger,
hevder rommenneskene at her var det en planet
hvis sivilisasjon hadde en utvikling lik den
vi f ø lger nå. De sprengte sin planet istykker .
Asteroidebeltet er restene. Dette ø dela b a lansen i solsystemet, sk a pte katastrofer p å
mange plåneter og flere skiftet bane.
Interessant er det i denne forb i ndelse a t
to russiske vitenskapsmenn mener å ha funne t
vik t ige tegn som tyder p å at nettopp så er
tifelle som rommennneskene har fortalt.
Det finnes en m e~gde UFO-rappor t er som
indikerer at atom-våpen lagre og forsknin g s- ·
sentre blir nøye overvåket. En rek k e av disse
r a pportene v a r hemmeligstemplet og ble før st
rel a tivt nylig fri g itt av CIA ett e r en retts ~
sak fundert p å "The freedom of Information
Aet".

Me d d e t ov e rn e vnt e s o m e n hi s t o r is k r ealitet kan vi neppe fortenke ro mm ennes ke ne i
å holde et skarpt ø ye med hva som sk jer, ja
endo g muligens ut ø ve en vi s s på virk ning eller ko n t roll. I f ø l e ko nt ak tb e r et n i n ge ne vi l
romm e nn e skene ikk e t i ll a t e a t de nn e pl a n et
Jor de n blir sp r e n g t i s ty k k e r også .
De tt e
i kke p r i mært a v h ens yn ti l o ss , men Sol s y s t e me t s o m h e lh e t! De r i l igge r ka n s kj e e t
visst hå p og en tryg~~ et for de som aksepterer hva rommenneskene meddeler.

B>

se

~rtikke(

om

det1t1<:.

plat~ eten p~

-

side !4!

9

Hvorvidt man er villig til å lytte til
eller fork aste noe budskap fra rommennesker
er naturligvis en individuell sak, og det
er ne ml ig også motivene for at man ble interessert i ufo-problematikken i det hele tatt.
UFO -fenomenene er ikke av en slik art de lar
seg løse. innefor de tre dimensjoner vi klynger oss så hårdnakket til. De er multidimensj cnale og vil ikke kunne gi noen enhetlig
l~sning som alle kan ta og føle på - noen
cen ag pyntelig pakke som kan presenteres for
~olitikere, vitenskapsmenn eller journalister. ~ eget peker henimot at . der isteden er
s n a kk om en prosess - en læreprosess vi går
igjennom og vil reaqe~e forskjellig på avhengig av vår egen innstilling og forståelse. De som våger å dukke ned under o~erf~a,~.t - .,~'~
en av UFO-fenomenenes opprørte hav v1~ f1nne
·
og ~~te meget interessant og forunderlig.
Men der er sterke strømmer som føre~ en avsted og lyse~ og sikten er skiftende.
P~osessen virker på kropp, sinn og sjel,
oa blir derfor i stor grad en sub~ektiv oppl;velse. En kommer i situasjoner hvor viten,
forståelse og tolkning kanskje primært ligger
på et individuelt og intiutivt pl an .
Aksepterte normer for vitenskaplig bevisf~~sel kan få mi n dre eller ingen verdi når
hele grunnlaget det er bygget opp på undermineres. UFO-s~ken er ikke desto mindre en
fant a stisk utfordring nettopp for vitenskapen - om man er villig til å rykke opp og
flytte ut grensepålene! Dog ~an vi snart bli
tvu n =et til å revurdere vårt kjære 3-dimensjana l e verdensbilde; - vår oppfatning av
tij, rom, dimensjon og vår plass i KOSMOS!

BUDSKAPET

Kontakt mellom rornmennesker og jordboere
berettes å ha funnet sted over hele verden
opp gjennom de siste 30 år. De forskjelligste mennesker med ulik bakgrunn, og mange
av dem på forhånd helt ukjent med alt som
heter UFO, har mottatt en beskjed, et budskap eller en advarsel til Jordens befo lkning som alle stort sett går ut på faren
ved vår nåværende utvikling. Vi har tidligTHE UNIVERSE IS NOT TO BE NARRDWED DOWN
ere i denne artikkelserien brakt eksempler
1u THE LIMITS OF DUR UNDERSTANDI NG •••
på slike buskap og skal her bare bringe ~o r
SUT OU R UNDERSTANDI NG MUST BE STRETCHED AND
te utdrag:
E.': LARG ED TO TAKE IN THE Ir~AGE OF THE UNInDERES VITENSKAPSME ~N , REGJERI NGER OG GEVERSE AS IT IS DISCO VE RED". Sir Frances Bacon .
NERALER HAR IKKE BRYDD SEG OM VARE ADVARSLE~
DE HAR FORTSATT A EKSPERI MENTERE MED DE O~ JE
KREFTER DERE KALLER ATOME NERGI. ATO MSC~9ER
KAN ØDELEGGE JORDEN OG VESENENE P~ DERES s:sTERPLANETER PÅ ET ØYEBLIKK. AVFALLET FRA
ATDMKRAFTSYSTEMER VIL FORGIFTE PLANETE N DERES FOR MANGE TUSENER AV DERES ~R FR AMOVER .
VI SOM HAR FULGT UTVIKLI NG ENS VEI FOR MEGET
LOJGER TID ENN DERE, HAR FOR ~ NGE SIDE ~l FORSTÅTT DETTE - AT ATOME~ERGI ALLTID ER RETTET
PlOT LIV! DEN HAR INGEN FREDLIG ANVD;DELSE tr
"VI KOf~MER FOR A ADVARE DERE i i0T DERES
RASES OG DERES VERDENS SKJEBNE • • • • DETTE
FOR AT DERE SKAL KUilrJE T 4 ne-L T DEi,J STORE
OPPV ÅKNIN G IDET PLAr,J ETE ~ l PASSERER Hm I DEN
NYE TIDSALDER - AQU ARIUS ".
I en helt annen kontakt sies blandt annet :
"Vi elsker den menneskelige r ase . Vi har
kommet for a hjelpe menneskeheten. Og dersom
de ikke vil akseptere denne hjelp, vil de
ikke bli reddet, den vil ikke leve ••• Alle
ting er planlagt. Kjærligheten er st~rst av
alt ••••"
Dette lyder kj e nt vil man si - men vi behøver ingen rommenn es ker for å fort e lle oss
hverken at atomtrusselen er overhengende el·
ler om hva kjærligheten er, eller gjor vi
kan s kje det?

*

*

1
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UFO-observtMjon

UFO over
Trondheim?
En lysende gjenstand er flere ,
gang-er de siste ukene sett over ,
T?ondheimsområdet. Siste obser· ,
Yasjon ble gjort fra Ler søndag :
kveld vl'd 19·tlden. En gjenstand 1
fem ganger så stor som en stjerne
ble s~tt i nordlig retning. Den sto .
l ro i vel 20 minutter før den lvste .
opp og forsvant l stor fart.
•
.
Lyset ble observert gjennom i
kikke.rt. Så lenge det sto f ro, var :
det hvitt og ble tatt for å være en
satelitt eller lignende på vei over 1
kveldshimmelen. Men plutselig i
lyste gjen.standen opp, ble avlang 1
og satte seg raskt i bevegelse. ;
Fargen skiftet tii grønn foran og i
mer hvit bakover.

i

l f<l~GEii'IKES

8LAP .24·11-81

l UFO over Helgtya

l ble det observert av Hemer·
folk lørdag kveld. . Gjenl standen
var rund og rødlys1

ende og beveget seg 1 ret·

1. n1ng Gjevik.

HAMAR ARBE\Ofi<SLAO 2.1/11·81

~lerkelig

lysgjenstand over
Søre Osen

d

UFO-bølgen over Trøndelag
skyller videre. - Jeg har aldri
trodd på den slags syner. Nå tror
jeg. Ford t" jeg selv har sett en

r

EODEL AU DISSE OBSERVASJONER ER
~A TIL NÆRMERE UNDERSCKELSE AV
UFO-~ORGE REPRESENTANTER, MEN
VI HAR FORELØPIG IKKE YTTERLIGEOPPLYSNINGER OM DISSE.
Red.

"UFO-BØL.GE"
API{B,IOA'VISt;t.J

11-11-81

Av KAl OTTO ØDEGÅRD
En l iFO-ltølge har gått over
l'andel de ~isle uli.ene. Del begynte
p.l 1.-....,.,moeu l Namsskogan 18.
Sept~uoher,

ll<'slen en måned se·
sli.reml av en
t
Senere er del
~jor.t ull,.t>nasjoner l Alla, Molde
og :\,a.J.dsne,.. 21. oli.tober ble det
s~tt et l)$ 01sl tor Trondheim, og
den ,;.hte oltservasjonen stammer
fra ur, der en familie søndag
i(u•l,l sa en lysende gjenstand.
I.Jk noen ltarn
i~"'"""J i Larvik.

~~r.-

UFO. Det skjedde tfrsdar;. m.idt
på lyse dagen. Klokken v·ar halv

tre. En gjenstand kom tl:n·«!nde
oppover dalen. D!'n v-ar ~å·s.ort
og så ut som !'n h\·elv!'t tal!!'rken.
.Jeg har aldri s!'tt maken.
Nils Lt•be r g pa Lundamo fon.el·
ler dette. Han er ove rbev ist om u
g jenstande!l han så ikke \"ar ooe
fly. Det kunne umulig være det.
Gjenstanden .k om seilende i gan·
ske stor fart på ostsiden av dalen
i retning mot Storen. Plu:se.li g
stoppet den og kjorte ras i.."t til·
bake. og forsvant i tåka som hang
over Vassfjellet.
Men bare minutter senere kom ,
den tilbake. Bade farten. retr.i.nge.:1
og høyden var likedan. - To
andre karer sto ved siden a\· mpg
og beskuet fenomenet, og i.r!gen i
1 verden skal kunne overbe\ise ess
\ om at det vi sa var syner. ~: er
Loberg. Gjenst and en va r i~:ke så
1 nær at karene kunne se ,nærmere
1 detaljer på gjenstanden. De er
l heller ikke i stand til å beå<Jmr=e
størrelsen. - Gjenstanden var
iallfall like stor som et fly, hevcer
l Løberg.
For halvannen uke siden iakttok
flere personer pa Lundam o. "el. a..
Loberg, en lysende gjenstand ~<i.
himmelen. Det var om k\·e lden
l etter mørkets fremb r udd. ~n
!lysende gjenstanden sto ler. ge
, st ille. men plutselig satte den opp
: en voldsom fart og forsvant over
Drygen·fjellet i retning Sa.msj~
- Jeg tenkte ikke så mye over
dette. men observasjonen tirs-dag
har gjort meg meget interessert i
1 UFO'er. Noen må sette seg i
i spissen for å undersøke hva som
fore går, understreker Le berg.

l

l

!.

Onsdag kYeld litt over
klokka sju fikk Per Myrene i
Søre Osen øye på en merke·
lig ; ~~~ende gjenstand ute.
DEt var et stort lys som beYe·
get seg l::.ngsomt over himmelen i lav ho~ de i retning
fta vest mot ost. Lyset ' ar
·r odt og hvilt. og han tror
ikke gjen> t:Jndt' n kan ha vært
så veld i: I:Jngt borte. for den
ble til slutt borte b:~k nnen
tretopper. Heller ikke tror
han dfl k:Jn ha vært noe fly,
for han har aldri før setl noe
lignende. l det hele tatt synes
han det er Yanskelig å finne
noen naturlig forklaring på
dette l~ ,;fenomenet. Så nå er
han s pent på om kanskje
andre lesere kan ha sett denne gjenstanden, eller om
noen kan ane hva han har

sett.

12. NOVEM6E.R '81

ADRESSEAVISEN

H.~.

urro ener spøk?
Fran~ke
tropper ~:e:: ~=;
onsdag mor6cn av o;nr~~et
omkring en tre meter h.:<y
metall-gjenstand med an·
tenner som falt ned på et
jorde i Sør-Frankrike. ·
En talsmann for det loka·
le politiet sa at den fallende
gjenstanden var blitt obs.er·
vert på radar ved en nærlig·
gende
militærbase
ved
6-tida onsdag morgen. Flere gjettet på z.t det kunne
dreie
seg
0171
en
UFO.(NPS/ AP)

Night sky! Columbus Ohio, 1973
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Katinka og Marianne
så UFO på Fagernes?
"VALDRE:S 11 !-l~-81
~

..!.F:ENPOSTEN 3-12-81

U FO-sa1narbeide
:-forsk Ufo Center og UFO-Nor·
fe b ~ir neste å r slått sammen til
~n c rganisa sjon under navnet
:.:FO-Norge. Hensikten er å
;tyr!i:e arbeidet med undersokel·
' ., .'.".'og inform c..' ;on om UFO·
:~ne mener i Not·ge.
De n nye organisasjonen vil
;amarbeide o m e!ektro nis k da·
:.1be b and ling a v C FO-rapporter
:g v il også utgi et tidsskrift med
:c.ytt o m UFO-hendelser i inn· og
-'.tl and.
CFO stå r for uidcntiiisert fly ·
·:ende obje.k t, og betegnelsen
:JHr brukt på hi m me lfe nom ener
:;om det i observasjon soyeblik·
:{et l1.ke er noen r imelig forkl a ·
:ing på. (NTBl

<ATi i\J \\A---------7 AR
·-----:-----...

KATIXKA. EGGEN OG MARIANNE STENSRUD

pa Fag ern es bl e nok lit t fo r skr ekket sist manda g da
d e på ~.:eg h eimot:erjikks e en stor lysend e gjenstand
rett over Marsteinsh()gda. Etterhve rt tok d en vegen
utot~ e r Sfmndefjord en og f o rs v ant. D et v ar fler e lys
på gjenstanden, og i·aringene Marianne og Katinka
er helt sikre på at d et t:m· UFO.
Pappa til Katinka. To1·bjom, stilte seg nok litt
skeptisk W d et j entene fortalte i første omgan g . Men
da Katinka t egnet h t.·ordan d en lysende g jenstanden
sa ut, matte han nok innrøm m e at kans k je v ar d et
en UFO de hadde sett likevel.
Kanskje det også t·ar andre som så gjenstanden
mandag kv eld!

Fire sol- og månefoimøi·l{elser 1982
Yi næ rmer oss raskt et nytt år, og ifol ge Universitets forlagets almanakk for Norge få r Yi her i
landet to solformorkelser og to måneformorkelser. En partiell måneformørkelse begynner 9. ja·nuar kl. 19.14 og slutter kl. 22.38. l\tånen er for
o ss h ~ lt formørket fra kl. 20~17 til kl. 21.35.

Seen from a plane:..Stalfordshire; 1966
H~,." o.r

·A

A ~t hur

'1artinsen

l Nord -:--.;orge få r ma n en tO·
tal m im efo rmor kel se 30. desember, d en begynner kl. 10.50

Arbeiderblad

E:::C:-; e~ :'orm ø rk elsen synlig
Ma.ndc.~
i he::: r:~ro;:-a o g A sia, i :\rktis,
og varer til kl. 1~.07.
e - to -81 \ ]
G rc :::.;..:d.
N o rd· :\mer i ka, r---""1""----:-:'"""::---.--..!.-.....1
Af C: ;: ~ .

5 :::leha\e t. A tl a n terha . ::: . >:C: ::: ha \ e t og ..\u <lrJ lia .
: :; . . _j :.?.r \i en parti;;!l sol·
fo ~-:-:: .:~";: !s<: som er syn lig i
N o~ ;:::. I Oslo beg ynner fo r·
mc~ i..e 'en U 19.44 og er på
si u ;. ._ ,: :st: k l. 20 .21 , da \el 34
pre;.::::.: a·. soldia met eren er
de :.: i.::::_De;; sluner kl. 20 .5 7.
o~ i S. j esem ber får vi en
par: : e~: ;o! :'ormørk else. I O slo
er ~.J i e:_ fo:m orke t ved solop pgar.!! L 9.1 4, d en s tør ste fas e
in n :re::-:r >:L 9.-12 d a 56 proseni ' ' ;o!;; :-Js d ia m e rer er dek·
ket. ~..:-if0:-mo rkel sen slut'rer
kl. 11 .C.: .

Et rom
fullt av
ingenting
~ e w Y o r k ( NT Bs ko rrespond e n t Thomas H ojeber ~l:
Ame r ika n ske astronomer hJ r
oppdaget e t g igJ ntis k tom ·
ro m i verde ns r o m met som ingen tradi sJOnelle \iten sl..apelige teor ier kan gi fork lar ing p å .

De t er ikke no e nytt at
størs tedelen 2.v verdensromm et e r romt , m e n hitti l ha r
m an tro dd at m aterien i stjerner o g ga laks ~ r va r temmelig
jevnt fo rd elt.
Det gigant iske romro mm e t de har
oppdage t o mfatter en prosent a v den de len av rom m et
so m k a n iak tt as fra jord e n.
:\ ormalt s kull e det ha iimeholdt o m lag :: 000 gala kser.
T o mro mmet er amlå t t til å
være 300 millioner lysår
sto rt. Til sammenligni ng e r
vå r ga ia kse - \!el keveie n 100 000 lyså r.
Hvi s d e foreløpi ge ia ktta ke lse ne so m nå er rapportert blir bek reftet inn ebærer
det a t vit e nskape n b lir nødt
til å revide re tc:orie ne o m verde ns ro mmets ska pelse
og
oppbygg ing.
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Den 6 Augus t 1978 var je g p~ bærtur i
Hurdal, rett ves~ for Hurdalsjøen og mot
Hadelands~ sen
- nærmere bestemt i skogsomr~det syd for Skrukkelisjøen.
PA tilbaketuren cm ettermiddagen, p~ vei
nordover fra Nordtjern mot Middagskollen
gikk jeg i et opadskrånende, sm~ku p pert og
~pent terreng. PA en liten kolle eller haug,
som var avrundet fjell med et tynt lag av
jord, mose og lyng, som hadde tørket ut pA
grunn a~ en nedb ø rfattig sommer, fikk jeg
øye pA noe som blinket i sollyset.
Jeg bøyde meg ned og s~ at det ikke var gl3ssbit~r
som først anntatt, men krystallbiter! Disse
l~ nede i
det tørre moselaget slik at b a re
noe av bitene var synlig. Jeg grov etterhvert fram 5-6 biter som var større enn fyrstikkesker. (4 av disse har jeg limt sa mm en
med araldit slik de opprinnelig satt so~ en
bit - se blidet) Jeg fant også 20-30 mindre
biter. Med beste ~ thet vil jeg hevde at prakisk talt alle bitene satt mer eller mindre
~nedgravd" eller nedpresset i moselaget, og
dette undret meg. Alle bitene jeg fant bef ·ant seg innenfor en diameter av ca. 1m, og
alle de store bitene befant seg nærmest midten.
2 spørsm~l meldte seg allerede mens jeg
plukket bitene frem: 1.Hvord a n var bitene
kom~et hit i det hele tatt? 2. Hvordan var
bitene blitt "presset»ned i mosetlaget?
Det virket på meg sorr. om en stor krystallbit var falt ned ovenfra og blitt knust i
sammenstøtet med bakken. Men selv om rr.ose
laget var tynt (3-6cm) ville det tatt av
mye for sammenstztet, hvilket betydde . at
denne krystallklu mpen måtte ha blitt sluppet
fra relativt stor høyde for å bli såpass
knust. Det for k larer alikevel ikke hvordan
bitene var blitt presset ned i mosen såpass
mye, ~ller hvorf o r de ikke var spredt over
et større o mråde.
Ja, - hvordan VAR bitene kommet dit? Det
fantes ingen fjell eller bergskrenter i nærheten, hvorfra denne klump kunne rast ned,
ei heller b l itt fort med snø eller is. Den
eneste annen "na t urlige" forkl a rin g jeg kan
tenke meg er at en person skulle ha gått
her og kastet den fra seg, men ville den da
fra max. 2m høyde blitt knust i såpass mange biter og disse presset ned i torven? Det
er lite sansynli g . Kanskje kan det hevdes at
bitene kunne blitt presset ned i underlaget
som altså besto av mose, lyng og jord, av
is og snø gjenno m flere år.
Er det ellers _
naturlig at en person hadde funnet biten et
annet sted, og s ~ kastet den fra seg her?
Den eneste andre mulighet jeg kunne te n k e
meg, og jeg må innrømme at t a nken streifet
meg den - mens jeg plukket opp bitene, - og
har gjort det adskillige ganger senere, nemlig at den hadde falt ned fra luften! - og
altså blitt knust i fallet!
Men i såfall hvem eller hva s k ulle ha sluppet eller kast-

i

. - -----~------------- ___ _j

et den ned?
jeg kan ikke nekt~ for at tanken p~ UFO har streifet meg flere ganger
uten at det egentlig er noe holdepunkt for
en slik forbindelse. Mange ganger har bitene blitt funnet fram og grublet over.
Men nylig fikk jeg anledning til, gjennom
en bekjent, å ta såkalte Kirli-anfotografier
av en av krystallbitene. Disse fotoer viste
i følge fotografen en meget sterk utstråling
(se foto under) i forhold til andre kvartskrystaller som var fotografert med samme utstyr. En _.reduksjon i eksponering~tiden ga
kun litt .svakere utstråling. Spørsmålet som
umiddelbart meldte seg og som hverken fotografen eller jeg kunne besv a re, var årsaken
t i l denne store forskjell i utstr å ling?

Et forsøk med bruk av r a diastesia, altså
ben y ttelse av en pendel over gjenst a nden ga
og s å sterkt utslag.
Ved samme anledning ble det og så gjort et
forsøk i psykometri
ved hjelp av en clairvoyant kvinne. Hva hun s å kan verken bevi s ; s
eller motbevises, men int e ressant er det så
absolutt: "Et s1g3r
.
f armet obJekt
.
( l1tt
.
større
enn en lastebil) beveger seg relativt lavt
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KRYSTAlCBITEI\E

f o rt satt

og sakte over et skoglandskap og stanser i
luften. Ut av dette fartøy kommer to menneskelignende skikkelser sittende i noe som
likner stoler uten ben. Hodene er sotre og
runde (trolig hjelmer), de har bena
godt
trukket opp under seg, og har på knærne en
firkantet box som de hadde hendene på (trolig en kontrollbox). Stolene løp i en line
som utgikk fra farfosten på en usynlig måte.
Sittende i sine "stoler" beveget de seg bortover ca. 2 meter over bakken. Den ene person sees holde og betr akte et stort krystallstykke, som han s å plutselig kaster ned mot
bakken. Idet den trekker skjer det faktisk
som en liten eksplosj on idet biten også kntises, men altså definitivt mere enn det som
kunne skje av bare fallet."
KOMMENT AR : Man kan gjøre seg tanker om
hvorvidt krystallklumpen kanskje har vært
ionisert eller ladet med noen form for kr~ft
felt som ble plutselig utledet ved bakkeberøring? En slik liten eksplosjon ville
forklare hvorfor bitene var presset såpass
mye ned i mose/torv-laget.

Seriøse studenter av ufologi og det okkulte vil 0ite av . krystallers betydning i
slik sammenheng er ga nske betydelig. Man kan
kanskje forestille seg at vesenene søkte etter nettopp krystaller, og at denne klumpen
ble vraket av kvalitetsmessige grunner. Det
er et faktum at biten(-e) som altså er av
typen kalt røkkvarts, ikke er av serlig god
kvalitet fra et gemologisk synspunkt, dertil
var de for uklare og urene.

~

~
~

Snk~! 5!.:.isse te~~t~t av del\ d4irVO<fCU1.t~ .

"CELESTIAL VISITATIONS 11
Bilde malt av den unge amerikanske kunstneren
Gilbert Williams - en moderne eksponent for
visjonær kunst. Er bosatt i Mt. Shasta, Cal~f.
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8: Bades tallrekke.

PHAETON planeten som mangler l
SOVJET-RUSSISKE ASTRONO MER HE 1!DER: 'PLANETEN SOM MANGLER l
VÅRT SOLSYSTEM MÅ HA BLITT ØDELAGT
EN KJERNEFYSISK KRIG
FOR 100 00 0 ÅR SIDEN!

1

Under en ekspedisjon i Karaku~-ørkenen øst for det Kaspiske hav i
fjor, fant den sovjetiske geologen Pave! Florenski tilfeldig noe som
lignet grønne glassegg i sanden. I løpet av få dager skulle vitenskapsmenn utpeke funnet t~l en oppdagelse av største betydning. Bitene kan
kanskje hjelpe oss til å løse mysteriet med en planet som mangler i
v~rt Solsystem.
Vitenskaplige tester bekrefte~ at det faktisk dreiet seg om tek - titter fra det ytre verdensrom, "kosmisk hagl" som vitenskapsmennene
kaller de smA meteorittene. De var blitt forvandlet t i l glass da de
enga n g var utsatt for ekstrem va~me, antak el ig dengang de ble skapt.
Deres opprindelse er metallisk. De inneholder flere kjente metaller,
deriblandt Beryllium som har smeltet til silisiumsyre i en temperatur
på flere millioner grader.
- Tektitter kommer fra asteroidebeltet, - en ring av biter eller rester
som beveger seg i sirkel rundt Solen i en avstand av 400 millioner ~m.
Asteroidebeltet befinner seg mellom banene til Mars og Jupiter, omlag
2,8 ganger avstanden fra Jorden til Solen • .
Ifølge en teori som aldri er helt bekreftet, men heller ikke motbevist, g~r disse asteroidene rundt solen i banen til en planet som
astronomene mener skulle vær t der, men som likevel ikke finnes.
I 1772 offentliggjorde den tyske astrono men Johann Bode en teori om
det tallmessige forhold mellom planetenes avstand t i l Jorden. De passet
inn i et mønster der hvert tall, undtatt de to første, · fremkom ved ~
fordoble det forrige tall~t. Han kom fram til tatlrekken: 0,3,6,12,24
48,96,og 384. Til hvert av disse tallene la han 4, og fant deM riktige
tallrekken: 4,7,10,16,28,52,100,196 og 388.
Til stor forbløffelse for
datidens vitenskapsmenn viste dette seg å være de relative avstandene
mellom planetene. Men 3 plasser var tomme: 28,196 og388. For øvrig var
Bades tall bemerkelsesverdig riktige. Da Uranus ble oppdaget i 1781,
ble avstanden målt til 191)6- for nær det riktige til at det kunne
kalles en tilfeldighet. Da Neptun ble oppdaget, passet denne ikke inn
i mønsteret, men da Pluto ble funnet i 1930 viste denne i~g å ligge på
394, 6 m~r enn Bades 388. Det menie man ikke kunne være en tilfeldighet
og syntes fl bekrefte riktighe·ten av Bades lov.
Altsll, asteroidebeltet
som gikk i bane rundt Solen i en avstand pl! 26, der det manglet en planet
- det var faktisk selve planeten!
Den sovjetiske forskeren Krinov sieri "Vi har grunn til å tro at
denne planeten på et gitt tidspunkt i sin historie ble tilintetgjort
som følge av en eksplosjon som sendte endel av restene ut av vårt solsystem men~omlag 4500 fragmenter fremdeles befinner seg i planetebs bane.
Fra tid til annen bryter noen av disse ut, kommer innenfor Jordens grav~
tasjonsfelt~ og blir trukket ned.
Størstedelen av disse bestllr av jern
og stein, men noen har vekket vitenskapsmennenes interesse fordi de er
•
mer komplisert sammensatt. Man hevder å ha funnet fossile encellete vann
planter i disse beltene. Vitenskapsmenn utenfor Sovjetunionen hevder
ogsll å ha funnet rester av dyreliv som likner trilobitter=
Professor Alexander Zavaritski viet de siste årene av sitt liv til en
teoretisk rekonstruksjon av planeten - kalt Phaeton. Bygningsmaterialet
i hans teorier var meteoritter som hadde landet i Sovjetunionen. Han kom
til at den manglende planeten må ha vært større enn Mars og natt både
hydrosfære og biosfære. Zavaritski insisterte på at det måtte ha vært
liv på planeten, og mente også at dens bane skulle tilsi at livet hadde
oppstått der tidligere enn på Jorden.
Professor Felix Zigel mente også at Phaeton hadde eksistert, at den
var sprengt istykker - og at dette burde være en advarsel for oss på
Jorden.

.forts.-
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De nevnte tektitter som er funnet er en verdifull nøkkel til ~~cblem
et om pla~etens skjebne, fordi de har en så umiskjennelig likhet ~ ed det
glassaktige slagget vi finner på bakken der våre egne kjernefysis <e eksplosjoner har funnet sted. Siden disse lunnene har vi skapt vAre egne
tektitter und~r laboratorieforsøk i verdens største kjernefysis~e cvn.
Disse tektittene ble skapt under temperaturer på godt over 1GD ~i:lioner
grader, og sammenlikningen med bitene fra verdensrommet etterlater ingen
tvil om at disse siste også er produsert under en kjerneeksplos j c~.
Professor Aleksander Kazantsev uttaler videre:
••• Mange fenc~ener i
vår egen historie kan knyttes til planeten Phaeton. Pet gir et ~i~e:ig
svar på hvordan skrifter fra oldtiden kan ha beskrivelser som ik~e kan
være annet enn en atomkrig, og enkelte fragmenter arkeologene ha~ ~~nnet
·-.blir først forst~elige når de settes inn i en slik sammenheng •

•

•
· Aors,k UFO meningsm.ålias!
•

NORSK OPINIONS INSTITUTT A/S

c~ f ~l~s

foretok nylig en undersøkelse

~enne

meninger i forbindelse med temaet UFO og liv på andre planeter.

ble foretatt etter oppdrag fra AFTENPOSTEN, som offentliggjorde resultatene den 8 September '78. Her sammenlignet med målinger i USA.
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!Har selv se~t UFO.
Tror det finnes virkelige J FG'er.
Har lest eller hørt om UFO'er, flygende ts::e:kner
eller lignende gjenstander.
Tror det finnes menneskelige skapninger på andre planeter.

,.

Norsk Opinions Institutts meningsmåling i Norge i 1978.
Det totale antall spurte var 1043.
Gallup's. meningsmAling . i USA i Novembe~ 1973. Antall spurte var 15CD.
(Det faktum at 95% av de spurte kjente til det tema det gja::~. er en
av de høyeste registreringer av slik art i instituttets 37-~~ice
historie)
Universitetet i

NB!

Indiana's undersøkelse fra 1976 i USA.

På spørsmål 2 var altså svaret ja hos 95~ både i den norske meningsmålingen, og i den amerikanske fra 1973.
Den amerikanske undersøkelsen fra 1976 omfattet altså bare
målene 1 og 4.

sp~rs
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UFO-t~EtJ I NGSMÅI INGEN

Ytterligere opplysninaer og

komm~ntarer.

ved

K. Aasheim.

En meningsmAling omkring temaet UFO'er er det første gang vi har hatt
i Norge. For mange er det interessant og gledelig at landets største
avis stAr b~k den, selv om dens redaktør i sakens anledning forfattet en
halvt unskyldende, halvt fleipende leder om temaets "viktighet og politiske implikasjoner.
Kanskje redaktøren hadde endret tonen noe om han visste hvor stor den
latente interessen for ukjente flygende objekter er rundt om i landet.
folkebibliotekene for eksemple kan melde om meget stor etterspørsel av
UfO-litteratur. Beklageligvis har lite blitt oversatt til norsk i årenes
løp. Her har som vanlig svenskene og danskene vært flinkere.
I meningsmålingens første spørmAl ville man vite om folk trodde det
fantes menneskelige vesener pA andre planeter, og svaret pA 30% ja, kan
virke skuffende lavt. Særlig sammenlignet med den ferskeste undersøkelsen
fra USA, som gir hele 81% ja.
I parantes bemerket: Ingen astrono m med
respekt for seg selv vil idag si annet e n n a~ intelligent liv finnes andre-steder i vår gallakse.
Jeg tror for sk jellen i svarene ligger i en
mer omfattende dekning og pAvirkning gjennom massemedia i USA. Først og
fremst TV, har derborte en meget bredere og bedre(?) presentasjon av
temaene rumfart, science fiction og UFO.
I tillegg tror jeg årsaken må
ses i sammenheng med mere konservativt religiøse holdninger hos befolkningen mange steder i Norge. Således viser svarene på spørsmål 1, 38%
ja for Østlandet (undtatt Oslo/Akershus ) , og 23% for Sør- og vestlandet.
Den samme indikasjon får man ved inndel~ n g av svarene etter politisk
sympati, med Venstre og Kristelig Folke p arti lavest, med henholdsvis
22% og 17%.
Svarene på spørsmål 2, er interessante, idet de viser at det er l i k e
mange, 95"/o, som har hørt eller lest om UFO'er i Norge som i USA! Ingen
kommunikasjonsmessige problemer altså. Geografisk viste det seg at i
Trøndelag/nord-Norge hadde hele 99% svart ja. Det er trolig at det t e
skyldes tildels høy UFO-aktivitet i den n e landsdelen, samt god de ~ ning
i lokalpressen.
Hva spørsmål 3 angår, så kan man si v~ ligger gans k e bra ann, med
41% som tror UFO'er er vir k elige. Prose n ttallet fra US A på 51"/o er fr a
1973, men en annen undersøkelse fra '78 vil gi ca. 55"/o her. Ser man på
besvarelsene geografisk, ligger igjen Trøndelag/nord-Norge høye st , med
49% mot Sør- og Vestlandets 35%.
Går en så til det 4, siste og kans kj e mest interessante spørs mål om
hvorvidt man selv har sett UFO, er det s k uffende lavt for en ga mm el UfOinteressert, at bare 3% svarer ja. Dette er altså bare en femtedel av
de prosentvise ja-svar i USA i 1976.
Det er undertegnedes erfari n g gjennom mange år at langt flere har sett en UFO en de som er villige til å
fortelle om det offentlig. frykt for latterliggjørelse har utvilso m f å tt
mange til å tie, , og avisenes holdning gjennom mange tidligere år må b ære
en god del av skylden for dette. Men man skulle tro at folk i en anonym meningsmåling kunne svare: "Ja, jeg har sett en UF O'', uten fare for
konsekvenser? Har da virkelig ikke flere enn 3% sett UFD'er?
Uten å ta
direkte stilling til dette, bør nevnes at inndeler man svarene her etter
alder, har 5"/o av de under 30 år svnrt ja, og 2% av de over 60 vet ik k e,
mens 3% svart e ja.
Ut fra den hypotese at UFD'er er ro mskip uten f r~ ,
kunne man kanskje utlede at USA var et n er interessant undersøk el s e s~
område enn "grisgrente" Norge, Onde tun ge r ville derimo t kan s kj e påstA
at der borte fantes fll're nevrotikere med " flekker foran øynene:·
Generellt bør nevnes at tendensen hva alder angår, var at jo y ngre
svarperson, jo høyere ja-prosent. Dette er naturlig, og i samsvar med
tendensen i målingene i USA. Det var også en tendens til høyere prosent
ja-svar, jo høyere inntekten var. Dette har trolig noe med utdannels e å
gjøre. Sv1ngningstend e nsen i svarene e tt er politisk sympati, uto v er det
nevnt under spørsmål 1, var etter undertegned e s menin g ikk e så store,
eller klar e at de kan kommenteres. Muligens v~r antallet spurte pe r son e r
1043, no e for lavt.

*

Jeg vet ikke hvordan jeg tar meg ut for verden~ men i mine øyne har jeg
bare vært som en guttunge, lekende på stranden, hvor jeg moret meg med
å finne småstein og skjell som var litt glattere og vakrere enn de andre
mens sannhetens veld~ge hav lå uoppdaget foran meg.
Sir Isac Newton, matematiker.

***

BØKER av mulig _in_t_er_e_s_se_ _ __
Erich von Daniken Jt"'J;;
REISEN
1 V]
TIL KIRIBATI
~
"Vi har hatt besok fra Ver::densrommet. Astronauter fra
fremmede
hoytstaende,
planeter har i en fjern fortid
skapt grunnlaget for kulturlivet på Jorden. De utenomjordiske lovet å komme tilbake.
Vi kan vente dem når som
helst. "
Dette er von Danikens teori i .
utgangspunktet. l REISEN
TIL KIRIBATI utviklet han
den.
Samtidig som han vet. at han
tråkker i bedet til mp.nge akadem r s~e bedrevitende. knytter han et tettmasket nett av
indisier og bevis- til glede for
sine t! 1ilengere og til ergrelse
for- s1ne motstandere.
lb. kr. 98,- (EGMF)

Anna Elisabeth Westerlund er internasjonalt kjent for
sine overnaturlige evner. l boken følger vi henne gjennom vitenskapelig kontrollerte eksperimenter. livlig
spøkelsesjakt og i leting etter folk som er bl itt berte.
Innb. kr. 108,-
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Paul Jan Bruda/

Uforklar

opp~~!~.~~!r
psykologiens grenseområder

Lis Andersen
SONETERAPI
l serien Dreyers Alternativbøker. For første gang
på norsk en utførlig
grunnbok i soneterapi,
med instruktive plansjer
- til nytte for fysioterapeuter og til hjelp til selvhjelp for alle andre.
Hf. kr 96,-

«Den fortjener oppmerksomhet både hos leg
og lærd.»
Arvid Dahlei Adresseavisen

Ann Hill
ALTERNATIV
LEGEKUNST

em

l serien Dreyers Alternativbøker. Den første samlede oversikt på norsk
over alternative behandlingsformer i medisinen .
Forord ved dr. Georg
Bentze. Stort format, rikt
illustrert. Innb. kr 225,-

« . ..
uhyre spennede og lettlest bok, som
utvilsomt vil kunne interessere et stort publikum."
Svein Takle i Fædrelandsvennen

Innb. kr 98,00

Opplev
sivilisasjonenes
hemmeligheter i dette
bokverket
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Til salgs i bokhandelen.

Verdens uløste gåter
Har Atlantis virkelig eksistert? Var Sahara en gang
et paradis på Jorden? Var Stonehenge opprinnelig
en månekalender? Disse og lignende spørsmål er det
arkeologene verden over prøver å løse, og i Verdens
uløste gåter får De følelsen av å være med på dette
spennende detektivarbeidet. I dette 320 siders bokverket
med sine 250 fargefotos, og nesten 100 andre fotos,
illustrasjoner og kart kan De gjøre Dem kjent med de
siste teorier om en rekke arkeologiske gåter - ikke
bare i Midtøsten, Asia og Sør-Amerika, men også i
vårt eget Europa! Dette er et bokverk hele familien
vil kaste seg over -- så interessant og engasjerende
er det! Fargefotografiene er intet mindre enn praktfulle!

320 sider i format 30,5 x 23 cm · 250 fargefotos og nær
100 andre fotografier, kart og illustrasjoner O Illustrert
fortegnelse over 100 gåtefulle områder i alle verdensdeler
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