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••• FRA REDAKSJONEN
Velkommen til årets siste gjennomgang av UFO
nr.2.
Året 1991 varikkegammeltførvifikkdenførste
"bølgen" over Trengereid og Sørfjord-ornrådet
i Hordaland. I påsken kom en påstått landing på
Haukelifjell, hvor en mystisk lysende gjenstand
hadde vært observert flere kvelder og etterlatt
et "visittkort" på bakken.
Det samme har et UFO gjort i Raufoss-distriktet, så Rapportsentralen har ikke vært arbeidsledig. Det har heller ikke våre avdelinger og
grupper i vest og sør, som har hatt flere UFO-saker å jobbe med.
.
De siste som har vært i felten er vår gruppe i
Arendal. Mer om alt dette finner du annet sted
i bladet.
Når det virkelig suser rundt med uidentifiserte
gjenstander, merker vi en betraktelig økning av

INNHOLD:

interessen for dette fascinerende emne blant
folket. Når dette året er omme øyner vi et medlemstall ikke langtfra 500, som igjen skaffer oss
likvide midler til UFO-arbeidet. Penger er bare
fornavnet til UFO-forskningen. Mange, mange
timer med frivillig innsats er etternavnet.
Vi har holdt en kontingent på kr. 60,- i tre år, og
fra 1992 høyner vi med en tier til kr. 70,-. Giroen
som medfølger dette nummer, hadde vært hyggelig å få tilbake snarest som et bevis på at dere
henger med også neste år, hvqr vi også utkommer med tre utgaver.
V ær vennlig og sett navn og adresse med trykkbokstaver. Det letter identifiseringen!
Godt Nytt År til dere alle!
FINK
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RAPPORTNYIT .
Av Torfrid Urdal.

Sommeren -91 har vært en stille tid på rapportfronten; nesten påfallende stille.
Tross det har det vært en hektisk periode for oss. De rapportene som kom inn,
fikk stor pressedekning, og noen saker har krevd mye arbeid. Øydeskyvatn-saken
har jo blitt verdenskjent, i og med at den ble tatt opp på den 6. Internasjonale
UFO-Kongressen i Sheffield.
Etter at "UFO" nr. l var gått i trykken, fikk vi
inn et par "etternølere", som vi starter med nå:

Rapportoversikt
Laupstad i Lofoten
10. januar var May Andersen og Terese Jakobsen ute på joggetur, da de plutselig fikk se en stor

bue av lys på himmelen. Klokken var da 17.20.
"Lysbuen" sto først i ro, men tok så en sving og
kom imot dem. De ble skremt av dette uvanlige
synet, og prøvde å gjemme seg. Da jentene igjen
så opp, var lysbuen redusert til kun 3-4 blinkende
lys, som sakte forsvant over fjellene til Laukvik.
Varighet av observasjonen var fem minutter;
fenomenet beveget seg fra øst til vest.

Oversikt over de viktigste observasjonene registrert i perioden 1. januar til
1. november 1991.
Begynnelses·
tidspunkt
17.20NNT
17.30; 21.00;
22.45NNT
13.02.91
03.00NNT
14.02.91
18.50NNT
24.03.-29.03.91 Om kvelden
25.03.91
19.50NNT
Observa·
sjonsdato
10.01.91
11.02.-14.02.91

Varighet

Observasjonssted

5min.
ca. l time

Laupstad
Sarpsborg

ca. 3 sek.
3-4min.
4xl-2 timer
30min.

Rødberg
Sarpsborg
Øydeskyvatn
Herøysund

l
l
7
2

ca. ?min.

Tønsberg
Sem
Stokke

12
5
2

26.03.91
28.03.91
28.03.91

20.30NNT
21.00NNT
2l.OONNT

5min.

29.03.91
31.03.91
22.05.91
01.06.91
03.08.91

18.50NNT
21.30NST

45 sek.
5min.

15.30
01.30NST

1-2 sek.
2 timer

01.20; 02.30
02.30NST

5 sek.; l sek. Tønsberg
30 sek.(?) Holmestrand
Kjær
2x l sek
Støren
Raufoss

24.08.91
24.08.91
06.09.91
27.09.91
25.10.91
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00.18NST
18.00NNT

Antall
obs.
2
17

Horten
Sandefjord
Time på Jæren
Bergen
Svergjesjøen

4
l
Flere
l
3
l
l
Mange
l
3

Beskrivelse

Evt. identi·
likasjon

Lysbue
Diverse lysende kuler;
ofte m. 4 sterke lys
"Nyttårsrakett" + bilalarm
Lysende kule m. 4 sterke lys
Lysende obj. m.landing
Sterkt lys + 2 svakere blinkende lys
"Svingende" obj. m. 4lys
4 skarpe lys
Stor lysende rektangulær
gjenstand
4 skarpe lys over sjøen
Sterkt lys
Spor på bunnen av innsjø Gravemaskin
Sølvskinnende oval gjemtand
Lysfenomener m. blink
Mulig el. utladninger
"Nødbluss" + lysblink
3 kraftige lysblink
"Kornsirkler"
Rådyrspor
Lysblaff + lys i kvadrat
Lysende kule + spor

UFO-NORGE

RAPPORTSENTRALEN

Situasjonsrapport
1. januar -1. november 1991.
l. Laupstad

10. Sandefjord
11. Time
12. Bergen
3. Rødberg
4. Øydeskyvatn 13. Svergjesjøen
5. Herøysund 14. Holmestrand
6. Tønsberg
15. Kjær
16. Støren
?.Sem
17. Raufoss
8. Stokke
9. Horten

2. Sarpsborg
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Denne hendelsen er ekstra interessant når vi ser
på tidspunkt og sted. Det er nemlig ikke langt fra
Kabelvåg, der en mann 10. januar så en mørk
gjenstand med 40 synkront blinkende lys. Avstanden er enda mindre til stedet der en gutt
meldte fra om tre blinkende lys samme dag. Har
alle sett det samme?

Sarpsborg
11. februar ble det meldt om en en stor lysende
kule som blinket i rødt, gult og grønt. Dette er
en meget vanlig ordlyd i en del rapporter, der vi
har fastslått at det er Venus som er "synderen".
Denne rapporten har dog en del andre opplysninger som gjør at vi ikke uten videre kan legge
den i Venus-bunken. En av de fire dagene den
ble sett, skjøt kulen plutselig fart, den gikk et lite
stykke rett fram, for deretter å gå nedover i en
bue. Den stoppet under grantoppene. Observasjonene gjorde et slikt inntrykk på vitnene, at de
kontaktet Rygge Flystasjon. Ingen fly var i lufta
på det tidspunkt, og intet kunnne regstreres på
radar. Sarpsborg Arbeiderblad skrev om saken.
Vi har fått en liste med 17 navn på personer som
har sett dette fenomenet. Se også rapporten fra
Sarpsborg 14. februar.
Rødberg
13. februar hadde en dame fra Rødberg en uvanlig opplevelse. Hun forteller at hun om natten
ble vekket av bilalarmen som gikk på. Hun sto
opp, kledte på seg og løp ut, men da hadde
alarmen allerede stoppet å ule. Hun slår av alarmen for ikke å vekke hele nabolaget. Det er ikke
tegn til innbrudd, kanskje er det noe galt med
alarmen? Hun går til sengs igjen, men får ikke
sove. Derfor kikker hun ut av vinduet ned mot
bilen. Like over tretoppene i nærheten så hun et
lys som skjøt fart bortover, for plutselig å forvinne. Hun beskriver det som en nyttårsrakett som
gikk vannrett.
Damen skriver til oss og spør om vi har registrert
lignende ting i forbindelse med UFO-rapporter.
Vi fant ingenting om dette i våre arkiver. Imidlertid er jo dette med bilalarmer et forholdsvis
nytt fenomen, og nå for tiden synes jeg nesten
alle biler har installert denne "tutingen". Så kan-

6 UF02/91

skje vi for framtiden får flere rapporter om dette? Fra Sverige fikk vi forøvrig vite at det 6.
september fant sted en nesten identisk observasjon. En kvinne våknet av bilalarmen, gikk ut og
fikk se en "tallerken" stå stille i luften over hustaket.

Sarpsborg
14. februar har vi en rapport som forteller om en
lignende lysende kule som beskrevet i rapporten
fra Sarpsborg 11. februar. Dette vitnet forteller
at hun først ble oppmerksom på noe hun trodde
var et fly; fire sterke lys i helikopterhøyde og
med en fart anslått til ca. 20-30 km/t. Da gjenstanden passerte rett over henne, kunne hun se
et rødt lys i midten. Ingen lyd hørtes. Det var
klart vær. På avstand lignet den en lysende kule,
og det virket som om den avga mer lys når den
var langt borte enn da den var nærme.
Herøysund i Hordaland
25. mars forteller et ektepar om et sterkt lys som
kunne sees fra stuevinduet. De går ut på altanen,
da har lyset slukket, men de ser to blinkende lys.
Det ene er hvitt og det andre er rødlig, og de
blinker med 3-4 blink pr. sekund. Objektet beveger seg langsomt. Så kommer det kraftige lyset
på igjen, det er da ikke mulig å se de blinkende
lysene. Lyset beskrives som gulhvitt og at det
lignet på magnesium som brenner. Det er på i ca.
10 sekunder, og da det slukner er det igjen mulig
å se de to blinkende lysene. Objektet beveger seg
i lange sikk-sakk bevegelser ut over Hardangerfjorden, uten at noen lyd høres. Gjennom en 8x40
prismekikkert ser det ut som om det er "noe"
mellom de blinkende lysene. Det går ned bak en
fjelltopp, og da det kommer til syne igjen farer
det loddrett opp samtidig som lyset forsvinner
langsomt. Tre bilder ble tatt da avstanden var ca.
500-600 m. Dessverre kan vi ikke se noe spesielt
ut fra de bildene, som er tatt uten stativ og derfor
er utydelige. En lysende strek synes over tretoppene. Enda en sak, som får merkelappen
UFO.
Så er vi tilbake dit vi avsluttet i forrige nummer,
nemlig til Tønsberg.

Tønsberg
26. mars observerte flere personer uavhengig av
hverandre et objekt med fire skarpe lys. Objektet hadde også et svakere lys, og svingte fram og
tilbake, forsvant og kom igjen. Rigmor Frogner
var på vei hjem til Horten, da hun fikk se dette
ved Skjee kirke i Stokke. Hun stoppet bilen, men
turde ikke gå ut for å se nærmere. Hun følte seg
iakttatt. Lysene beveget seg like over bakken i
retning bilen, men forsvant så bak noen trær.
Rigmor Frogner gikk da ut av bilen, men hørte
ikke en lyd. Saken ble omtalt i Tønsbergs Blad,
og Østlandssendingen bringer intervju av Rigmor Frogner 2. april.
Det viser seg at flere har sett noe lignende. Svein
Jonassen fra Barkåker var sammen med sin familie på vei hjem 28. mars, da de på E18 syd for
Sem så fire skarpe lys som sto stille i luften. To
av lysene så ut til å ligge noe høyere enn de
andre. Ingen lyd kunne høres.
Samme dag, på samme tidspunkt (kl. 21) ble en
stor lysende gjenstand over Stokke observert fra
Vestskogen, av ekteparet Lillås som var ute og
gikk. Gjenstanden var rektangulær, og lyset virket sterkere på midten.
Dagen etter, 29. mars, ble de fire lysene observert igjen. Samme område, omtrent samme
beskrivelse. En familie i bil på vei fra Tønsberg
mot Horten, så fire kraftige "lyskastere" ute på
fjorden, som lyste med gulaktig lys innover mot
land. De stanset bilen, men kunne ikke finne ut
hva det var. Lysene var helt nede på overflaten,
men de så ingen båt bak lysene. Klokken var
18.50. Vitnet kontaktet Esso på Slagentangen,

og det ble fortalt at der hadde man en skipsavgang denne langfredagen, en lekter med slep,
men det var ikke gult lys på denne. Avgangen var
dessuten satt til klokken 20.40, altså nesten to
timer etter observasjonen. Ingen holmer i området har lyspåler el. lignende. Tegningen som
vitnet sendte oss, stemte nøyaktig overens med
Rigmor Frogner's tegning.
UFO-Norge møtte senere Rigmor Frogner for
en ~·rekonstruering" på stedet der observasjonen
ble gjort. Vi sjekket Måke røy Radarstasjon; intet
uvanlig. Sandefjord Lufthavn på Torp hadde ingen trafikk. Sky-lift Helikopterservice hadde ingen helikoptre i luften. Dermed sitter vi igjen med
noe mystisk og uforklart, som så ofte før - et
UFO.
Sandefjord
31. mars kl. 21.30, fikk en dame øye på et kraftig
lys over Sandefjord. I første omgang trodde hun
det var innflyvningslys fra fly, men lyset forflyttet
seg ikke. Vitnet tok med seg kikkert ut. Lyset var
intenst i ca. 5 minutter, så forandret det seg til en
appelsinfarget ildkule, som forsvant forholdsvis
raskt og ble borte.
Tydeligvis har det skjedd mye underlig denne
påsken. Øydeskyvatn-saken har vi ofret så mye
tid og krefter på, at den får en egen artikkel. Se
side 13.
Jæren
22. mai kan vi i Jærbladet lese om mystiske spor
på bunnen av Frøylandsvatn på Time. Vi kontak-

EIS

Stokke ved Tønsberg; 26.03.91, kl. 21.00.

Stokke ved Tønsberg; 29.03.91, kl. 18.50.
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ter mannen som oppdaget sporene, Halvard
Dahle. Han forteller om to sirkelrunde avtrykk,
svake spor etter det tredje. De var 50 cm dype,
diameter ca. 1,5 m. Bunnvegetasjon og rotvekster var kappet tvert av, som om det var brukt
stor kraft og tyngde. Det hele virket mystisk,
ingen dyr eller fugler lager slike spor, og ingen
visste om mennesker som hadde vært utepå det
grunne vannet med maskiner.
Anders Bondhus og Jan Lus trup fra UFO-Rogaland dro ut for å undersøke på stedet. Så meldte
entrepenør Jarle Hjelmseth seg til Jærbladet, og
fortalte at det var han som hadde laget gropene
i vinter, med gravemaskin. Mennene fra UFORogaland fant også en liten haug et par meter fra
gropene. Dermed må vi konkludere med at den
saken er oppklart.
Bergen
l. juni klokken 15.30 så en mann en skinnende

sølvblank, oval gjenstand på himmelen. Det var
fullt dagslys, og gjenstanden seilte lydløst avgår. de med enorm hastighet. Den forsvant bak en
sky, men kom foran den neste skyen. Størrelsen
var som et rutefly; gjenstanden hadde ingen
vinger eller markeringer, ingen hale bak, og hadde skarpe konturer. Vitnet fortalte at det var sol
i sørvest, og at det kanskje var solen som ble
reflektert i gjenstanden. Men da den gikk inn i
en stor sky, så det ut som om den lyste igjennom.
Varighet av observasjonen var 1-2 sekunder.
Svergjesjøen, Nord-Østerdalen

3. august så tre kvinner flere kraftige lysblink
over fjellet. Blinkene kom med ujevne mellomrom, og omrisset var meget klart. Det ble beskrevet som en liggende oval, stor som fire
fullmåner. De filmet fenomenet med videokamera. Fyldigere reportasje finnes på side 23 i
dette nummer.
Tønsberg

24. august. Undertegnede, Torfrid Urdal, observerte flere dager på rad en del merkelige
lysfenomener på himmelen. Denne kvelden
skjedde det imidlertid to ting med en times mellomrom. Fra verandaen, ved 01.20-tiden kunne
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jeg plutselig se en mørkegrønn kule med en hale
av mørk røyk (?) etter seg. Den var ikke langt
over hustakene, og sto stille, før den forsvant like
plutselig som den kom. Den kan sammenlignes
med et såkalt nødbluss, bortsett fra fargen. Det
virket som om den kom "ovenfra", sto stille og
forsvant uten bevegelse. Varighet av observasjonen var fem sekunder.
Jeg ble stående ute, og en time senere (omkring
klokken 02.30) så jeg et ekstremt kraftig blink på
himmelen; varighet ca. l sekund.
Noen dager senere fikk vi inn en rapport fra
Holmestrand. En mann hadde sett det samme
kraftige blinket samme kveld. Hans beskrivelse
stemmer med min:
Holmestrand

24. august. Vitnet forteller: "Klokken 02.30 så
jeg på et for meg ukjent stjernebilde; fire klare
store stjerner. Fra et mørkt, ikke synbart sted på
himmelen- midt mellom de fire stjernene- kom
et sterkt lysblink. Med ca. lO sekunders opphold
kom det to blink til. Total varighet av episoden
var ca. l/2 minutt.
Fenomenet kunne ikke sammenlignes med
kornmo. Det virket som det kom fra et punkt bak
en sky.
Været var klart med noen få høytliggende skyer,
temperaturen høy etter en varm sommerdag.
Kjær i Vestfold

6. september hadde Tønsbergs Blad en artikkel
med overskriften "UFO på Kjær?". Bonde Jens
Aasand forteller om 11 merkelige sirkler i en
kornåker. Den minste sirkelen har en diameter
på to meter, mens den største er på ca. seks
meter. Felles for alle er at kornaksene er vridd
mot solretningen og ligger flatt med bakken.
Vi i UFO-Norge hadde kornsirklene i England
i friskt minne etter turen i august og reagerte
raskt. Vi pakket utrykningskofferten, tok med
geiger-teller og fotoapparat, og dro ut i åkeren.
Dette måtte undersøkes nøye.
Vi var ikke de eneste som reagerte, åkeren var
full av nysgjerrige folk, og en journalist fra et
ukeblad var til stede. Kjær ligger forøvrig ca. 40
km SV for Tønsberg, noen få kilometer fra sjøen.
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TØNSBERG-DISTRIKTET

·

målet kan ikke viltforvalter
Bjørnsen gi noe svar på.
Rådyrene innleder parringssesongen i slutten av juli og
den varerutj august. For cirka
en måneds tid siden var parringsaktivitetenpådethøyeste
her i Vestfold, mener Bjørnsen.
At det er snakk om hekseringer eller brunstringer, blir bek:reftet av flere som har ringt
Tønsbergs Blad - blant andre
.Jørn Davidsen på Skallevold.
-Jeg har selv sett fenomenet
flere ganger og har til og med
denne spesielle parringsleken
på video. Så noen UFO er det
nok ikke som har forårsaket
disse ringene, sier Davidsen.
Odd Gunnar Røed i UFO
Norge og fagfolk fra Østfold
Ingeniørhøyskole var i helgen
på Kjær og tok ringene i nær·
mere øyesyn, samtidig som de
målte jordet med geigerteller.
-Oghvafantdereut,Røed?
-Vi saumfarte hele jordet og
undersøkte ringene meget
grundig, og vår konklusjon er
at fenomenet rett og slett er
parringsringer etter rådyr. Rik·
tignok fikk vi et kraftig utslag
på geigerteller i en av ring~e.
men dette er likevel ikke noe
uflaturlig. Dessverre var det
altså Lkke noen UFO som bad·
de etterlatt seg merkene, sier
Røed.

Tjøme-kvinnen sier at slike ringet, som blant jakt- ogviltinteresserte kalles hekseringer, finnes i store mengder på Tjøme,
og hun mener bestemt at det
ikke er noen UFO som har tandet i åkeren på Kjær.
- Rådyrbukken begynner å
springe etter geita og jager
henne slik at hnn springer i
ring, og dermed legger kornet
seg.
Viltforvalter Bjørn Bjørnsen
ved Fylkesmannens miljøvern·
avdeling kan ikke uttale seg
konkret om Tønsbergs Blads
artikkel fredag, men sier at rå·
dyrene har slik adferd som TjØ·
me-kvinnen beskriver. Som en
del av det rituelle forspillet til
Parringen løper bukken i ring
etter geita Bjørnsen bar ikke
s_elv sett slike ringer- heksennger- i åker, men i skogen er
de et vanlig syn.
På Kjær ble det laget 11 slike
ringer mens komet sto frodig.
Den minste er cirka to meter i
diameter, mens den største er
cirka seks. Felles for alle er at
aksene er vridd mot bakken
mot solretningen.
Er det slik at rådyrbukken
alltid løper samme vei - mot
solen - når han skal vinne geit a.s gunst? ~t : det spørs· .":. ~· : : :.· ·

OG TERJE BARØ

HARALD SYVERTSEN

TØNSBERG: -Det er rådyrbukken som
lager slike ringer når hanj ager geita foran
seg, sier en Tjøme-kvinne som mener det
er forklaringen på de merkelige ringene
Jens Aasand på Kjær fant på jordet etter
at kornet var tresket.

Ikke UFO,.men parringsrLnger

QrsnsbrrgslJiab

Vi saumfarte hele jordet, gjorde oppmålinger og
og tok jord- og kornprøver på sterile glass. Dagen etter kom også Erling Strand for å ta disse
ringene i øyesyn. I mellomtiden hadde det meldt
seg flere som mente hva årsaken var; et forslag
var rådyr. Og selv om det i første omgang hørtes
rart rart ut, så viste det seg å være nettopp dette.
Det ble funnet en rekke spor og lort fra rådyr. I
parringssesongen springer nemlig bukken etter
geita og jager henne i ring. Kjær-rådyra hadde
altså valgt å gjøre dette i en kornåker. Dermed
sitter vi igjen med en oppklart sak, og er glade
for det. Vi er ikke så bortskjemte med det, akkurat!
Støren
27. september var LeifHavik på vei hjem i bil og
hadde nettopp passert Støren i retning Rognes.
Han fikk plutselig se et rød-orange lysblaff over
horisonten. Første inntrykk var at dette var et
synsbedrag, eller en refleks i frontruta. To minutter senere kom han til en sving ca. 2,5 km
sydøst for Støren, langs Riksvei 30. Rett foran
ham, i skogkanten, tentes 12 eller 16lamper/lyskilder i kvadratisk form. De sloknet straks de var
tent, og lyskilden var ikke i bevegelse. Lysansamlingen sto foran et parti med ungskog og tydelig
nedenfor åskammen, ca. 50-200 meter unna.

Leif saknet farten og satte på fjernlys, men kunne ikke se noe spesielt. Dette skjedde kl. 00.18.
Vi venter på en rapport fra et annet vitne, som
mener å ha sett en rødlig lyskilde tidligere på
kvelden, nærmere Trondheim.
Raufoss
Fredag 25. oktober ved 18-tiden var Dag Monrad Eriksen (10) og Eirik Skrinde (9) ute og
syklet, da de plutselig får se et objekt over skogholtet ved siden av lekeplassen.
"Farkosten" hadde lys i flere farger, stråler selv
i orange/gult, og ser ut til å ha hvite prikker. Den
står stille, men kommer så i retning guttene,
legger kursen mot venstre og blir borte mellom
trærne. Da lyskulen forsvant, kom det et lysblaff.
Hele tiden hadde den også avgitt en pipelyd som
blir sammenlignet med den lyden store lastebiler lager når de rygger. Denne lyden blir også
hørt av en dame som lå i badekaret, med vinduet
på gløtt. Guttene kastet seg på sykkelen for å
følge etter den lysende gjenstanden, som forsvant i sko@n rett bak huset der Dag Momad
bor. Men det er for mørkt til å se noe i skogen.
Neste morgen (lørdag) løp Dag Momad gjennom skogen for å oppsøke en kamerat. Han
- VI er sikre på .a t det var
en UFO vi så lande l skogen, sier Eirik Skrlnde (9)
og Dag Monrad Eriksen
(10).

Dag
Monrad Eriksen (t.v) og
Eirik Skrinde tegnet døt de
sd. på nattehimmelen over
Rau/088.

UFO sett
på Toten
A v ALF GJØRLIHAGEN
RAUFOSS (VG) Flere
mennesker sA den mystls·
ke lyskulen l lav høyde
over Raufoss. Andre høne
merkelige pipelyder.

Det var l 19-tiden fredag
kveld den lysende kuleformede gjenstanden ble observert over Raufoss. Flere bll.de så og llørte gjenstanden. og i en lysning 1
skogen ble det senere funnet fire kraftige avtrykk 1
bakken. I helgen valfartet
folk til stedet for å ta avtrykkene l nærmere øyesyn.
- Vi så en stor lyskule
med blinkende oransjegult lys med hvite prikker.
Lyskulen kom Innover boligfeltet og forsvant l skogen. Flere ga nger forandret lys et farge. Hele tiden
hørte vi en summende lyd
og piping. Da lyskulen forsvant, )<om .det plutselig et
kraftig lysskjær. Så ble alt
mørkt, forteller guttenø

Oppslaget i VG tirsdag 29. oktober.
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oppdaget da fire tydelige merker i skogbunnen i
en liten lysning. Merkene var mellom 30 og 40
cm store og det var ca. 3,5 meter mellom dem.
Se tegning under, som er laget etter anvisning fra
de voksne som kom til og så merkene. Dag Monrads mor var den første voksne som kom på
stedet, og hun forteller at gresset mellom merkene var presset mot vest. Hans søster så lysfen-

Tegning av merkene på Raufoss
omenet da hun var ute og red. Det var da høyere
på himmelen, og forsvant i rasende fart mot vest.
UFO-Norge var på stedet fem dager senere.
Merkene var en del maltraktert etter tråkkingen
til de mange nysgjerrige tilskuerne som hadde
vært der i mellomtiden. Likevel var det fire tydelige merker der. Vi tok prøver av jorda, målte
pH-verdi og undersøkte med geigerteller. Vi
snakket også med guttene, samt tre voksne personer, som alle hadde sett merkene tydelig. I
tillegg hadde det vært små merker som fjernet
seg fra hovedmerkene, ned i retning av en liten
elv, Korta, som munner ut i Mjøsa. Disse små
merkene var ikke lenger synlige.
I alt var det tre personer som så lysfenomenet på
relativt nært hold, mens flere andre har sett lys
på nattehimmelen som har oppført seg merkelig.
Vi håper at flere vil levere inn rapport til oss.
Vi venter på resultatene fra prøvene, og etterforskningen er i skrivende stund enda ikke avsluttet.

Voss
Vi har en flittig rapport-innsender på Voss. I
1990 sendte han oss 120 rapporter, tallet hittil i
år ligger på 136. Totalt antall observasjoner siden desember 1984ligger på ca. 400.
Det rapporteres om objekter/kabiner med fast
og blinkende lys, med flere farger som observeres etter mørkets frembrudd. Representanter for UFO-Norge har vært på Voss to
ganger i denne anledning, men har dessverre
ikke sett noe uvanlig; - ikke annet enn forbipasserende fly. Vi etterlyser derfor flere vitner i
dette området. Har noen sett noe uvanlig på
nattehimmelen over Voss?
"SørlandsandsUFOet"
Like før bladet går i trykken får Rapportsentralen en mengde materiale fra Alf Thomassen i
Arendal. Det viser seg at siden februar i fjor har
det vært observert en rekke UFO-fenomener i
Risør-Arendalsdistriktet. Dessverre har denne
informasjonen ikke tilflytt Rapportsentralen før
nå, men Alf Thomassen og Hans Aass (gamle
medlemmer av UFO-Norge avd. Sør) har sakene under løpende etterforskning. Senest i midten av oktober er det registrert en hel rekke nye
observasjoner i dette distriktet.
Vi har satt opp en foreløpig liste over alle observasjonene med tilhørende dato, samt en del karakteristika. Foreløpig kan vi ikke si annet enn
at vi kommer tilbake til denne saken i neste
nummer.

06.02.-18.02.90: Stor aktivitet over Grimstad,
med flere UFO-observasjoner.
28.02.90: UFO observeres i lengre tid over
Longumvannet.
02.10.90: Mange UFO-observasjoner ved Grimstad. Sett av flere biler langs E18.
07.10.90: UFO over Risør.
04.11.90: Merkelig eksplosjon med flammer observert i sjøen utenfor Grimstad. Fenomenet er
fortsatt uoppklart etter granskning av både Redningsskøyta og politiet.
15.01.91: UFO ved Temsevannet. Også sett over
Arendal.
16.01.91: Kaptein Stenersen på Evjemoen ser
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UFO.
01.02.91: Det meldes om underlig "stjerne" over
Arendal.
05.09.91: Stort UFO sett over Gjerstadvannet
om natten.

Fløy det

16.09.91: Agderposten melder om merkelig
gjenstand som ble sett ved Bjorbekk.
03.10.91: Den første i en hel serie observasjoner
i området mellom Libru og Blakstadheia.
D

'?J-1

en UFO hei?

Go'morn har" fått brev fra en ivrig
student ·av UFO-fenomenet. Ut
fra observasjoner som er gjort,
har han tegnet en sannsynlig Oyrute for UFOet. Observasjonene
går fra perioden 6/2 . 90 til 14/9 .
91 og følger hele den inntegnede
ruta, men også noen steder utenfor. Observasjoner er markert
med stor prikk.
Observasjonslista forteller at
det i begynnelsen av februar 1990
var stor UFO aktivitet over Grim·
stad. I slutten av samme måned
ble UFO i lengre tid observert
over Longumvannet. Deretter er
det ingen observasjoner i Oere
måneder.
I oktober 1990 blir det igjen
observert UFO. Denne gangen
· over Risør, ved Grimstad og langs
E-18. En merkelig eksplosjon med
Oammer. blir observert utenfor
Grimstad. Dette er fortsatt uopp·
klart, ifølge vår brevskriver.
Så i januar 1991 blir UFO på
nytt registrert over Temsevannet,
Arendal og på Evjemoen før det
blir sommerstille. Høstens aktiviteter tar til første gang over Gjer-

Sørlands UFOets sannsynlige Oykurs. Den viser seg omtrent hvert år.
Den er 80. 100 meter i diameter.
stadvannet den 5/9, deretter et
underlig rødfarget objekt over
Akland den 14/9, og så melder
Agderposten om merkelig gjen·
stand observert fra Bjorbekk den
16/9.
Etter det fortsetter meldingene

om Blakstadhei-UFOet, skriver
vår leser. Han mener det mest
sannsynlig er -det samme UFOet
som viser seg hele tiden. Og derfor
mener han at vi gjerne kan kalle
det for Sørlands-UFOet.

Artikkel l Agderposten 11. oktober 1991.
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SPORENE I SNØEN VED ØYDESKYVATN
Av Torftid Urdal.

l denne artikkelen bringer vi en fyldig reportasje fra observasjonene ved Øydeskyvatn, nær Haukeli. l påsken iår ble det her observert et lysende fenomen flere
dager på rad. Mulige landingsavtrykk ble også funnet. Saken ble kort omtalt i
forrige nummer.
Langt inne i en av Norges vakreste fjellheimer,
Setesdalsheiene, ligger et lite vann som har fått
navnet Øydeskyvatn. Omkranset av vill natur,
langt fra sivilisasjonens veier og bileksos. Ingen
hadde vel noensinne tenkt at nettopp dette stedet skulle bli kjent langt utenfor landets grenser.
Ikke som turistattraksjon, men på grunn av noe
underlig som fant sted der påsken 1991.
Syv mennesker ble vitne til noe uforklarlig. Ett
av vitnene, lærer Signe Mjåland, tok kontakt
med UFO-Norge, og slik kom vi inn i bildet.
Historien vi fikk høre minner ikke mye om en
vanlig påskeferie-skildring:
Observasjonene
Palmesøndag (24. mars) ved 22-tiden så feriegjestene ved hytta en lysende gjenstand i lufta
under fjellhøyde. Den sto stille, deretter beveget
den seg litt mot øst. Klokken 22.15 så det ut som
den landet, det ble lyst i snøen omkring, og så ble
det mørkt. Fargen på lyset var rødlig, og under
den lysende gjenstanden så det ut til å henge ned
noe rødlig mignonpære-formet som av og til var
i bevegelse. Vitnene trodde at det kanskje kunne
være en nødrakett, i mangel av bedre forklaringer, og de undersøkte området neste morgen,
uten resultat.
Dagen etter (tirsdag 26. mars) ser de det samme,
på samme sted, bare litt høyere på himmelen.
Klokken var ca. 20.40 og gjenstanden sto stille.
Så kom den stadig nærmere hytta, beveget seg
litt til høyre, og til slutt sto den like over vannet,
og lyste rett mot hytta. Inne i hytta tok de fram
fotografiapparat, og var klar til å ta bilde når den

landet. Ett av vitnene satt med en lommelykt i
hånden etter å ha vært ute en tur tidligere, og
uten å tenke seg om retter hl.ln lykta mot den
lysende gjenstanden og blinker 4-5 ganger mot
den. Øyeblikkelig sluknet lyset fra gjenstanden,
og det var ikke mulig å se annet enn mørke. De
slukket deretter alt lys i hytta, en oljelampe og et
telys, og da kunne de tydelig se skyggen av et
objekt på himmelen som beveget seg mot høyre.
Lyset kommer tilbake ganske svakt, ettersom
gjenstanden beveger seg bort fra hytta. Med ca.
en tredjedels lysstyrke, sammenlignet med tidligere, går den sakte ned for landing. Avstanden
var ca. 350-400 meter fra hytta. Det var måneskinn, klart og stille vær.
Skjærtorsdag gikk vitnene ut for å se etter spor
fra dette merkelige fartøyet. Det var tydelige
spor, så fotoapparatet ble hentet. Bilde ble tatt,
for ingen hadde noensinne sett noe lignende. I
snøen var de tre tydelige spiralformete avtrykk,
Hovedvitnet,
Signe Mjåland
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Skala på hovedkartet
1:66000
1 km
Kart over observasjonsområdet. De bevegelsene UFOet gjorde (i tre tilfeller) er Inntegnet.

50-60 cm i diameter. Mellom hvert avtrykk var
det tre meter, og de dannet -tilsammen en trekant. Mellom sirklene var def brungul fordypning, og også i selve sirklene var snøen litt
misfarget.
To kvelder til - torsdag 28. og fredag 29. mars kom gjenstanden igjen. Begge gangene så det ut
som om den landet, en gang på et platå i fjellet,
men lenger unna hytta enn der de fant sporene.
Den lysende gjenstanden ble også sett fra en
annen hytte.

en

Feltundersøkelser

Sporene som ble fotografert, ble avsatt tirsdag
26. mars nøyaktig kl. 22.15. Vi fikk nyss om saken
så sent som 8. april, hele 13 dager senere. Allikevel bestemte vi oss for en utrykning, i og med
at saken var svært spesiell. Odd-Gunnar Røed
og undertegnede samlet sammen diverse utstyr,
kontaktet noen av vitnene, og dro av gårde neste
morgen- tirsdag 9. april. Ett av vitnene, Øystein
Saurå, påtok seg oppgaven med å kjøre oss inn
til observasjonsstedet med snøscooter.
Vi fant dessverre ikke selve sporene tross iherdig leting. Det hadde vært flere snøfall og varmt
vær med snøsmelting. Men Øystein Saurå hadde
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selv sett sporene og påviste nøyaktig hvor de
hadde vært. Vi gravde oss ned til det aktuelle
laget, hvor vi tok prøver fra sentrum, selve avtrykket, og 15 meter unna. Geigertelleren viste
ingen radioaktivitet. pH-verdien ble målt i sporene, samt langt bortenfor. Begge steder viste 7,
altså helt normalt. Vi reagerte litt på dette, og
tenkte på sur nedbør og forurensning; men ble
forklart at det fantes så mye kalk i grunnen der
oppe at det oppveide forurensningen.
Vi tok opp en del video av området. Landskapet
minnet ganske mye om Hessdalen, bl.a. med
samme type fjellformasjoner. En annen ting som
var felles med Hessdalen, var at det fantes en
nedlagt gruve i nærheten. Gruvedriften ble avsluttet i 1918, inntil da hadde det blitt utvunnet
bl.a. kobber, sølv og molybden. Det går en molybden-åre helt herfra og ned til Evje.
Hyttebøkene ved Øydeskyvatn avslørte at det
kanskje har vært mange flere UFO-observasjoner i området, det skrives om påfallende mange
meteoritter og fullmåner.
Analyser

Vel hjemme igjen leverer vi snøprøvene til Erling Strand for at de skal bli analysert ved Østfold

Bilde av sporene ved Øydeskyvatn, tatt torsdag 28. mars.

Ingeniørhøyskole. Noen uker senere får vi resultatet, som er ganske oppsiktsvekkende. Det er
ikke så lett å vite hva man skallete etter i slike
prøver, spesielt når det ikke vites hva man står
overfor. Undersøkelsene startet derfor med å
forsøke å finne ut hvor mye og hva slags typer
bakterier som fantes i prøvene. Bakterier finnes
overalt i naturen og som regel i rikt monn. To av
de tre prøvene viste også dette. Men den tredje
prøven, tatt i selve avtrykket, viste seg å være
tilnærmet steril! Bakteriveksten viste seg å være
langt mindre enn i de to andre prøvene (referansen og fra mellom avtrykkene), og det ble bare
funnet begrensete mengder av en spesiell stavbakterie som det er svært vanskelig å ta knekken
på. Denne bakterietypen kan ha dessuten ha
stammet fra selve prøveglasset på tross av sterilisering på forhånd. Glasset ble riktignok kokt to
ganger før det ble benyttet, men ideelt sett skulle
det egentlig ha vært "stekt" (ved 160-170 gr.C) i
stekeovn for å være helt sikker.
Uansett, dette var et ganske oppsiktvekkende
resultat. Det skulle ha vært rikelig tid for alle
slags bakterier til å florere, allikevel fantes det
nesten ingen i denne prøven. Har den blitt be-

strålt med noe vi ikke kjenner til? Prøvene er
fortsatt til analyse, og vi håper å finne ut hvilke
andre stoffer som eventuelt finnes. Det kan være
andre ting som skiller denne ene prøven fra
resten.
Avtrykk også om sommeren
Tiden går, og det blir sommer og høst på Setesdalsheiene. Signe Mjåland tar en ny tur til hytta
ved Øydeskyvatn. Hun tar bilder av stedet der
det lysende objektet hadde landet på snøen. Vi
får tilsendt bildene, for det viser seg at avtrykkene har satt sine spor også under snøen. Vegetasjonen virker helt død i området, mens det er
grønt og fint rundt.
Internasjonal oppmerksomhet
I mellomtiden har saken utviklet seg ytterligere.
Fotoet av sporene ble levert til John MacNish og
Terence Meaden i England. Førstnevnte TVprodusent; sistnevnte ledende kornsirkelforsker. Erling Strand sendte kopier til Kina,
Ungarn, USA og andre lands forskere som han
traff på kulelyns-konferansen i Ungarn i fjor.
Interessen for saken er stor. Signe Mjåland fikk
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Bilde tatt fra observatørenes hytte i vestlig retning, mot landingsstedet.
besøk fra Forsvarets Overkommando som tok
opp på tape et intervju av hele historien. Interessen fra denne instans burde vel tale for seg
selv.
På UFO-Norges Landsstyremøte 5. og 6. oktober, ble det bestemt at vi måtte tilbake til Øydeskyvatn, og ta jordprøver denne gang.
Odd-Gunnar Røed og Gøran Granath meldte
seg frivillig, og 12. oktober dro de opp til stedet
med alt nødvendig utstyr. Det viste seg å bli en
meget lang historie. Moder Natur var tydeligvis
ikke på samme lag som våre to ufologer denne
gangen. I alle fall ble det en tur full av problemer.
De hadde to oppgaver; foruten å ta jordprøver
skulle en del oversiktsbilder tas. Men de var nok
forsent ute - høsten gjør sitt inntog en del tidligere der enn her nede på "palmekysten". All
vegetasjon var nå like vissen og brun, så det var
umulig å vite hvor prøvene skulle tas. Bilder av
området ble imidlertid tatt.
Da hjemturen sto for tur, hadde det gått med
adskillig mer tid enn beregnet. Gøran gikk på
medisiner, noe som medførte at han burde (måtte) ta det med ro. Det var ca. 3,5 mil å gå i svært
ulendt terreng. Mørket kom så altfor fort, og de
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turde heller ikke overnatte av frykt for at det
ville bli satt igang leteaksjon. De ble gående fem
timer i stummende mørke før de kom frem til
folk. For å gjøre en lang historie kort, så nøyer
jeg meg med å si at vi alle er glade for at vi
fremdeles har disse to ufologene blant oss i de
levendes rekker. Den norske fjellheimen er ikke
til å spøke med!
Dermed setter vi punktum for Øydeskyvatn-saken foreløpig. Vi kan med rette kalle den for den
mest interessante saken vi har behandlet i UFONorge på mange år. Vi vil komme tilbake til den
O
hvis vi får flere informasjoner i fremtiden.

HAR DU OBSERVERT UFO?
Ta kontakt med Rapportsentralen så raskt
som mulig- helst pr. telefon. Ring tlf. nr.:
033 86 500
080 81 800 (mobiltelefon)
096 53 779 (personsøker)

Gi en kort, men likevel utfyllende beskrivelse
av hendelsen. Rapportskjema vil bli tilsendt
for nærmere opplysninger og registrering.

· MJ-12-SAKEN

ETBEVIS PÅ UFO-SLØRING? 3.del
Av Flemming Rasmussen.

l denne avsluttende artikkelen om den omdiskuterte MJ-12-saken ser Flemming
Rasmussen nærmere på de siste dokumentene. Er de ekte? Eller er de "plantef'
i arkivene for å skape sensasjon, forvirring eller latterliggjørelse?
Cutler{fwining-dokumentet

I 1985 begynte William L. Moore og Jaime Shandera å lete etter flere dokumenter om MJ-12-saken. De tilbrakte derfor mye tid i Nasjonalarldvet
i Washington D.C. Her gjennomgikk de omkring
1800 dokumenter før de hadde hellet med seg. På
et tidspunkt, da William Moore var nødt til "å
trekke seg tilbake for en kort bemerkning", fant
Jaime Shandera det såkalte "Cutler-memoet".
Nasjonalarkivet kan ellers berette om en meget
stor interesse for dette dokumentet. Telefonen
har ringt utallige ganger, men man har ikke vært
i stand til å hjelpe spørrerne, da dokumentets
registreringsnummer var ukjent. Plutselig en
dag kom en av spørrerne- hvem det var vites ikke
- over dette nummeret, og så var saken straks en
annen. Dokumentet kunne nå finnes og et kopi
kunne utleveres. Dokumentet hadde blitt nedgradert i 1985. Dette ser vi av nummeret, NND
857013, hvor "85" henviser til deklassifiseringsåret og "7013" er arkivgruppenummeret. Den personen (det var hverken William L. Moore eller
Jaime Shandera), som fikk utlevert dokumentet,
ønsket at Nasjonalarkivet stemplet det for forsiden, noe som var uvanlig. Utleverte kopier fra
arkivet blir alltid stemplet på baksiden.
William Moores kopi av memorandumet viser
likevel at det ble nedgradert den 12.januar 1987.
Dette kan virke overraskende, når det både var
i 1985 at det ble nedgradert, og at han og Jaime
Shandera fant det. Det kan også forundre noen
at han gjemte det i to år før han offentliggjorde

det. Mye tyder på at Cutler-m~moet er "plantet"
i Nasjonalarkivet for å bli offisielt funnet og
utlevert i 1987.
Memoet er en karbonkopi, skrevet med blå kopiskrift på noe som ligner rispapir. Det er stem14.juli 1954
STRENGT HEMMELIG
TIL TJENESTEBRUK
SIKKERHETSINFORMASJON
MEMORANDUM
TIL GENERAL TWINING

EMNE: NCS/MJ-12 Spesielt studieprosjekt.
Presidenten har besluttet, at MJ-12 SSP-briefingen skal
finne sted under det allerede planlagte møtet i Det hvite
Hus den 16. juli i stedet for som tidligere planlagt. De vil
f/1 flere opplysninger om a"angementet nllr De ankommer. Vær vennlig 11 øyeblikkelig endre Deres planer.
Det forventes at De deltar i ovemevnte.
ROBERT CUTLER
Presidentes spesielle assistent
Deklassifisert
Myndighet NND 857013
A v 9R!TH =Dato 12.1.87
KOPI fra
Nasjonal A rkivet
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Det såkalte "Cutlermemoet"

plet TOP SECRET RESTRICTED, som oversatt til norsk blir "Strengt hemmelig til tjenestebruk". Denne stemplingen er nå overstreket
med rødt. Papiret, som er pent, på tross av de
mange årene i arkivet, er bare litt brunt i kantene . et vannmerke, "DICTATION ONION
SKIN" er lett å lese. Derimot er det litt vanskelige å tyde et annet, som ligner "FOX". Dette er
kanskje navnet på fabrikanten.
I den arkivboksen (nr. T4-1846) hvor Cutler-memoet ble funnet, var det dokumenter med andre
klassifiserte etterretningsopplysninger. Men det
var ikke om UFO'er; bare om sovjetiske fly.
Hvorfor oppbevarte man da Cutler-memoet
sammen med disse papirene?
På Nasjonalarkivet er man i tvil om dokumentets
ekthet. Selv arkivaren mistenkte det for å være
falsk, men måtte likevel behandle det som om
det var ekte inntil annet var bevist.
Rent umiddelbart kan man se at det er visse feil
og mangler ved dokumentet. Sikkerhetsstemplingen er f.eks. anbrakt på feil plass. Normalt
sitter den over datoen og ikke som her, under (se
f.eks. Memorandum til general Twining fra den
13. juli 1953). Samtidig med at dokumentet
mangler et TOP SECRET-nummer, er klassifiseringsgradene blandet sammen. Ikke nok med
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det; Det ligner et kopi, selv om det ikke er
merket som det. Papiret som det er skrevet på,
mangler det karakteristiske ømevannmerket, og
typene er så tydelige på baksiden, at dokumentet
må være en "original".
Som det også tydelig fremgår av dokumentet,
mangler Cutlers underskrift. Mange vil nok hevde at det er fordi han ikke var hjemme denne
dagen, og at det derfor var en av hans nærmeste
medarbeidere som i hans fravær formidlet memoet. Cutler var helt riktig ute på reise i juli
1954. Han var nemlig i Europa og Nord-Afrika
for å se på militære installasjoner.
I Nasjonalarkivet opplyser man at alle og enhver
kan låne en kasse med dokumenter med henblikk på forsking. Det er derfor lett å "plante" et
falskt dokument og avlevere kassen igjen.
Nasjonalarkivet har da også oppstilt 10 punkter
for hvorfor man her mener at Cutler-memoet
ikke er ekte:
l) Dokumentet ble funnet i "Record Group 341,
entry 267". Alle dokumentene her har et TOP
SECRET-nummer. Det har memoet ikke.
2) Memoet lå i kartotek T4-1846. Ingen andre av
dokumentene i dette kartoteket handler om MJ12.
3) Man har lett i alle relevante arkiver og ikke
funnet noe som saken.
4) Hverken USAF, NSC eller andre kan finne
noe om saken.
5) Lederen av kontoret for offentlighet i forvaltningen ved NSC opplyser at TOP SECRET RESTRICTED INFORMATION ikke ble tatt i
bruk før under president Richard M. Nixon
(1969-1974).
6) Dokumentet har ikke det offisielle vannmerket (ømevannmerket). En spesialist har opplyst
at memoet er en farvebåndskopi på "dictation
onion skin", og Cutler brukte alltid "prestige
onion skin"-papir. Alle Eisenhower-bibliotekets Cutler-papirer har et ømevannmerke i
"onion skin"-papir. Alle de NSC-dokumentene
som ble sendt, var på brevpapir fra Det hvite
Hus.
7) Man kan ikke finne en omtale av møtet den
16. juni 1954. Og intet om hverken MJ-12 eller
Majestic.

8) Man har ikke noe i arkivene om hverken
MJ-12, UFO' er eller lignende.
9) Man fant et memo om "et spesielt møte den
16. juni 1954"; Det viste seg at NSC-medlemmene skulle delta i en sivilforsvarsøvelse den dagen.
10) Det er heller ingen notater om et møte i
Eisenhowers avtalebok. Selv om det hadde vært
et privat møte, ville det ha vært nevnt.
I Nasjonalarkivet finnes to memoer fra Cutler
fra den nevnte perioden. Det ene er fra den 3.
juli 1954. Her gir han instrukser for hvordan
administrasjonen skal fungere mens han er ute
og reiser. I det andre, som er datert den 20. juli
1954, melder han seg tilbake fra sin reise.
I en pressemelding den 11. juni 1987 hevder
William Moore, Stanton Friedman og Jaime
Shanders at noen undersøkelser de har fått foretatt, har vist at dokumentene er ekte. Hvem som
har undersøkt dokumentet har de ikke opplyst,
men det er kanskje heller ikke så interessant.
Det mest interessante ville være om de ville
opplyse hvem som er deres kilde.
Er hemmeligholdelse mulig?

Når man leser om de omtalte dokumentene,
kommer man uvilkårlig til å tenke på om det er
mulig for den amerikanske regjeringen å holde
på en hemmelighet i så mange år. Har alle amerikanske pesidenter helt fra HarryS. Truman til
George Bush virkelig klart å skjule sannheten
om UFO-havari og Majestic-12-gruppen? Det
lyder ulogisk når man tenker tilbake på de skandalene som den amerikanskje regjeringen har
hatt i 1960-, 1970- og 1980-årene. Mest markante er nok "Svinebukten", "Watergate" og "Irangate/Contras" -skandalene.
Det amerikanske UFO-tidsskriftet International
UFO Reporter har da også laget en slags opinionsundersøkelse om MJ -12-dokumentene.
Den viste helt klart at det blant UFO-interesserte i USA var svært liten tiltro til at dokumentene
var ekte. Faktisk var det bare to ufologer som
trodde at de var ekte. Og det var såmenn, ja bare
gjett; William L. Moore og Stanton T. Friedman.
En tredje, som også trodde at de var ekte, var
J aime Shandera, men han betegner ikke seg selv
som ufolog. Og de tre er nettopp de samme som

TOPSECRET
Sikkerhetsinfonnasjoner
Deklassifisert

Det hvite Hus,
Washington 13. juli 1953
MEMORANDUM
TIL GENERAL TWINING

Presidenten forventer at de deltar i det ekstraordinære
møtet i Det nasjonale Sikkerhetsrlid i radiorommet i Det
hvite Hus, torsdag den 16. juli kl. 09.00. Dagsordenen vil
bli utdelt pli møtet. Det er tilrlidelig at De ikke treffer
andre avtaler før etter kl. 18.00 denne åagen.
Av hensyn til møtets art er det nødvendig IJ ta spesielle
sikkerhetsforanstaltninger og holde det hemmelig, blide
at De deltar i møtet og at møtet holdes. Det er ønskelig
at De kjører inn p/J Det hvite Hus' omrlide via den
sydøstlige inngangen senest kl. 08.45, og at de bruker den
sydlige (diplomat-) inngangen til selve bygningen. Deres
bil vil bli fjernet, s/J den ikke befinner seg i nærheten av
Det hvite Hus.
Presidenten forventer at De spiser frokost med ham i
det hvite Hus kl 12.30.
For IJ unng/J unødvendige samtaler om dette møtet, er
det undeiforst/Jtt at hvis ikke annet blir hørt, forventes
det at De deltar.
Underskrevet
ROBERT CUTLER
Presidentens spesielle assistent
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ville oppnå mest ved en offentliggjøring av dokumentene.
Deres bevis går ut på at dokumentene må være
ekte fordi de for det første passer med de opplysninger som f.eks. finnes i The Roswell Incident.
Dette beviset holder ikke, for dokumentene kan
jo rent faktisk være laget etter bokens opplysninger. Og for det andre, fordi det ikke finnes
beviser for at de er falske, altså at tvilen må
komme anklagede til gode.
En siste kommentar til dokumentene er, at sikkerhetspåtegningene lyder litt underlige. TOP
SECRET (strengt hemmelig) er den høyeste
graderingen, mens RESTRICTED (begrenset/til tjenestebruk) er den laveste. Hvorfor har
man satt dem sammen? I tillegg har vi at betegnelsen EYES ONLY (kun til gjennomsyn) ikke
er amerikansk, men engelsk, og brukes bare i de
dokumentene som England og USA utveksler.
FBI vil forøvrig ikke gå inn i saken om MJ-12dokumentene, da ingen lover er overtrådt ved
offentliggjørelsen- dokumentene var jo nedgraderte.
Men hvem kan eventuelt ha "lekket" dem?
Avslørte kilden seg selv?
I 1984 ble filminstruktøren Linda Moulton
Howe kontaktet av en regjeringskilde, som ville
ha henne til å lage en dokumentarfilm om
UFO' er. Kilden ga henne en kort orientering om
hva filmen skulle handle om, og sa så at det hun
nå hadde hørt, måtte hun holde hemmelig inntil
filmen eventuelt ble frigitt.
Men filmen ble aldri noe av, og hun har siden
fortalt at det som regjeringskilden fortalte, passet til punkt og prikke med MJ-12-dokumentene
og kontakten med "EBE'er" (se HillenkoetterÆisenhower-dokumentet i "UFO" nr. 1/91,
og en omtale av samme i "UFO" nr. 1/90).Disse
"EBE'ene" skulle ha vært av den nordiske typen,
også kalt "de høye".
I mars 1986 besøkte UFO-forsker og foredragsholder Robert Hastings dr. Paul Bennewitz, som
er kjent fra Kirtland-observasjonen i 1980 i hans
hjem i Albaquerque, New Mexico, ikke langt fra
Kirtland AFB.
I samtalen brukte Paul Bennewitz betegnelsen
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"Extraterrestrial Biological Entities" (ikke-jordiske biologiske vesener), da han beskrev de
fremmede som han hadde sett i forbindelse med
UFO-aktiviteten. Det er her verdt å merke seg,
at Paul Bennewitz brukte denne betegelsen ett
år før den dukket opp i MJ-12-dokumentene.
Hvor kjente han denne betegnelsen fra hvis ingen har fortalt ham om den?
New York-advokaten Peter Gersten, daglig leder av CAUS (Citizen Against UFO Secrecy),
besøkte i 1983 en etterretningsagent på Kirtland
AFB. Denne agenten fortalte en del bisarre historier om UFO'er, og han kunne blant annet
berette om et briefingdokument om UFO'er og
Cash/Landrum-saken som skulle sendes til president Jimmy Carter.
Cash/Landrum-saken skulle etter sigende dreie
seg om regjeringens utprøving av UFO-teknologi (som også Paul Bennewitz har hevdet). Agenten fortalte også at William L. Moore var "tett
ved" med Roswell, og han innrømmet at det
originale Project Aquarius-telegrammet om
Paul Bennewitz og hans UFO-bilder var en avskrift og ikke et originalt telegram. Dette telegrammet ble første gang nevnt sammen med
MJ-12 og Project Aquarius.
Men hva har disse tre tilfellene egentlig felles?
•Linda Moulton Howes kilder var Air Force
OSI spesialagent Richard Doty.
• Peter Gersten invervjuet OSI spesialagent RichardDoty.
• Paul Bennewitz var gjenstand for OSI-spesialagent Richard Dotys undersøkelser av UFOobservasjonen i 1980 ved Kirtland AFB, New
Mexico, og de to opprettholdt kontakten etterpå.

Man kan godt forestille seg at William Moore
har samarbeidet med Richard Doty etter den
originale Kirtland-observasjonen i 1980. Richard Dotys tjenestested, Kirtland AFB nevnes
ofte av William L. Moore, Stanton Friedman og
Jaime Shandera.
Richard Doty visste en hel del om MJ-12 før
desember 1984, da de velkjente dokumentene
dukket opp.

Richard Doty gjorde tjeneste som OSI-agent i
november 1977 på Ellsworth AFB da den falske
rapporten om at sikkerhetsvaktene på Ellsworth
AFB var i skudd-duell med UFOnauter så dagens lys. Det fortalte han i 1983 til Peter Gersten.
Spørsmålet er så: Er Richard Doty kilden for alt
det vi nå hører fra William Moore? Muligheten
kan i hvert fall ikke utelukkes. Det er også meget
sannsynlig at det er Richard Doty som står bak
den berømte OSI-rapporten som danner grunnlaget for Kirtland-landingen.
Mye tyder på at William Moore har hatt kontakt
med Richard Doty helt tilbake til januar 1982,
og kanskje enda tidligere. Det er også kommet
frem at William Moore, Bob Pratt og en tredje
person med pseudonymet "Ronald L. Davis"
(Richard Doty?) ville skrive en bok om Project
Aquarius/MJ-12 i 1982.
Project Aquarius
I kjølvannet av MJ-12-dokumentene dukket
ennå et dokument med betegnelsen "nasjonal
sikkerhetsinformasjon" opp. Til sist på dette arket er det enda en advarsel: "Dette YTfERST
HEMMELIGE - KUN TIL GJENNOMSYNdokumentet inneholder opplysning er som har
stor betydning for den nasjonale sikkerhet."
Skrivemåte og form passer ikke desto mindre
med det tidligere omtalte Hillenkoetter/Eisenhower-dokumentet. Men så følger også den største selvmotsigelsen i dette UFO-eventyret.
"EXECUTIVE CORRESPONDANCE, utførlig orientering om emnet PROJECT AQUARIUS (TS)". Et dokument utarbeidet av MJ-12
som er de eneste ansvarlige for nettopp denne
saken.
"Document Control" og "Classified by MJ-12SSP on Executive Order" var tilføyd med håndskrift. Dette papiret lukter det på lang avstand
forfalskning av, og den moderne computerskriften som er brukt passer slett ikke til noe som er
utarbeidet så tidlig som i 1947-54. Her har det
riktig vært fart i manipulasjons- og propagandamøllen.
I et følgeskriv til Aquarius (forøvrig også stemplet TOP SECRET!) er det håndskrevne også
tilføyd etterpå (den originale maskinskrevne

tekst er meget svak, mens stempelet TOP SECRET er meget kraftig!) fordi det ikke var påført
hverken da Project Aquarius ble opprettet av
president Eisenhower i 1959 eller da Project
Blue Book ble stoppet i 1969. Formålet med
dette prosjektet var å oppnå "kontakt med fremmede livsformer".
En skikkelig "røverhistorie".
I et annet tvilsomt dokument omtales Project
SIGMA, som tilsynelatende utskilte seg fra
Aquarius i 1975. Her oppnådde man et "positivt
resultat ... den 25. april 1969 møttes en USAFetterretningsoffiser med to fremmede på et avtalt sted i New Mexicos ørken. Dette møtet varte
i ca. tre timer".
Like ens omtales her et Project SNOWBIRD,

(Utydelige bokstaver/kode?) PROJEKT SIGMA:
(PROWORD: XXX).
Opprinnelig opprettet som en del av ProjectXXXi 1954.
Ble et separatprosjekt i 1976. Dets form41 var d opprette
kommunikasjon m ed de fremmede. Dette prosjektet
hadde suksess i 1954, da en USAF ettem:tningsoffiser
møtte to fremmede pd et pd forhdnd avtalt sted i New
Mexicos ørken. Møtet van e i ca. 3 tim er. A ir Force
offiseren utvekslet visse informasjoner m ed de to fremmede (Atch.7). Dette prosjektetfottsetterpd enA irForce
base i New Mexico
(OPK·XXXXX).
(Utydelige bokstaver/kode?) PROJE CT SN OWBIRD: (PROWORD: XXXX). Opprinnelig opprettet i
1972. Dets oppgave er d foreta testflyvninger med et
erh vervetfremmed fanøy. Dette prosjektet f ortsetter (utydeligord).
(Utydelige bokstaver/kode?). PROJECT X XXX
XXXXXXX. Opprinnelig opprettet (utydelig). Dets oppgave vard vurdere alle de UFO XXX informasjoner, som
angikk rommet (flere utydelige ord).
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som ble opprettet i 1972 og gjennomførte en
testflyvning med en berget, fremmed flyvemaskin. Og "dette prosjektet fortsetter nå iN evada".
På samme måte omtales Project POUNCE, som
ble opprettet i 1966 og hadde til oppgave å samle
inn alle opplysninger om romflyvning - tilsynelatende en videreføring av de tidligere innsamlede
informasjonene fra de ikke-jordiske vesener
(ALIENS). Et sant eventyr av tvilsom herkomst!
En parallell til dette er Project Aquarius fra
1970-tallet, som skulle bedre kontakten til
mannskapene på de flyvende tallkerkener. Dette skulle faktisk også være skjedd, men naturligvis i ytterste hemmelighet.
Hva skal man tro? Er dokumentene ekte, eller
er det et vel gjennomtenkt svindelnummer? Som
saken står nå, må man nok kunne anta at det siste
er tilfelle. Enhver må avgjøre med seg selv om
man tror på trekløveret William L. Moore, Stanton T. Friedman og Jaime Shandera, eller deres
motstandere.
O
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MERKEUG OBSERVASJON OVER
NORD-ØSTERDALEN
Av Mentz Kaarbø.

Mandag 5. august 1991 hadde Dagbladet et stort oppslag hvor det ble rapportert
om et merkelig fenomen observert fra en hytte i Nørd-Østerdalen. Natt til lørdag
3. august så tre kvinner en lysende oval figur som beveget seg sakte over
himmelen Iløpet av et par timer. Fenomenet ble også filmet med videokamera. Vi
gjengir her artikkelen i sin helhet, samt en "oppklaringsartikkel" dagen etterpå.
På slutten bringer vi en oversikt over UFO-Norges etterforskning.

"SÅ VI EN UFO?"
De har videofilmet og fotografert de merkelige
lysene, men tror det knapt likevel. Bodil Geahaliu (29) og Elisabeth Herrebrøden (38) fra
Halden vil vite hva de så fra hytta i Nord-Østerdalen natt til lørdag. -Vi er redde for å si UFO,
men må vite hva dette er, sier Bodil Gerxhaliu.
-Vi orker ikke tanken på å sitte på hytta om fire
år, og fortsatt lure på hva det var vi så, sier de til
Dagbladet.
Det var Bodil som så lyset først. Hun satt og
spilte kort sammen med Elisabeth og Kristine
Haagaas (38). De gikk ut foran hytta, og ingen
trodde sine egne øyne.
Oval lyskilde
-Det var en stor lysende oval figur- på størrelse
og form som fire fullmåner ved siden av hverandre, som blaffet med jevne mellomrom. Og over
ovalen var et lyspunkt som skiftet fra rødt til
gulhvitt, forteller de.
De ringte Værnes Lufthavn via mobiltelefon, og
spurte om det var flytrafikk i området. Svaret var
benektende.
-Det hele var ganske skremmende. Kristine sto
i hyttedøra med et teppe rundt seg, klar til å gå
inn på et sekunds varsel, forteller Elisabeth.
Fotograferte
Elisabeth hadde med seg videokamera, og rettet

kameraet mot punktet hvor de ventet at ovalen
skulle dukke opp. Og hun rakk å få med et blaff,
før kameraet gikk tomt for batteri.
-Det er typisk at sånt skjer på de verste tidspunkter, sier hun.
De synes at det nesten er flaut å gå ut med det
de har sett, men nå er nysgjerrigheten vekt for
alvor.
-Dersom vi hadde drukket et eneste glass vin,
ville vi ha droppet hele saken. Og vi hevder ikke
at det er en UFO, for vi vil ikke bli assosiert med
grønne menn for resten av livet, sier Bodil Gerxhaliu.
Ingen forklaring
Ingen av faginstansene Dagbladet bar kontaktet, kan forklare fenomenet kvinnene var vitne
til. Det var verken sivil eller militær flytrafikk i
området natt til lørdag.
-Det var ingen militær aktivitet i området på det
tidspunktet, sier major Hårberg, stabsvakt ved
Forsvarets Overkommando på Kolsås.
Flygeleder Odd Arne Haugvold ved Værnes
Lufthavn, ble kontaktet av kvinnene natt til
lørdag. Han sier at han opplevde henvendelsen
som høyst troverdig og oppriktig.
-Jeg opplyste at det var to helikopterflyvninger
lengre ut mot kysten, men det er trolig ikke dette
de har sett. Det var heller ikke flyaktivitet i
området på dette tidspunktet, sier Odd Arne
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Haugvold, flygeleder ved Værnes Lufthavn.
H ån aviser at det kvinnene har sett kan være et
fly.
-Et rutefly vil gå fra Oslo til Tromsø i løpet av to
timer, sier Odd Arne Haugvold.
Meteorolog Dag Kvamme ved Værvarslingen i
Bergen sier til Dagbladet at det ikke inntraff
spesielle meteorologiske fenomen den natten da
kvinnene observerte lysene.
-Det var mye varm luft over dalførene det døgnet, og det er kaldere ved bakken, så det kan føre
til at lys fra bakken speiler seg i et varmere
luftlag. Men det er ikke vanlig om sommeren.
Jeg kan ikke gi noen forklaring på hva kvinnene
har sett, sier Kvamme.
Dagen etter, tirsdag 6. august kommer "oppklaringen".

FORSVARET MENER UFOENVARETLYN
UFOen som to kvinner fra Halden filmet på
video natt til lørdag, kan vise seg å være en
.elektrisk utladning langt ute i atmosfæren.
-En enkelt sprakelyd kan høres på videoen akkurat idet lysblaffet opptrer, og denne lyden er
sannsynligvis elektrisk støy. Slike videokameraer skal være godt skjermet mot elektrisk støy, så
dette tyder på en meget sterk elektrisk utladning, sier oberst Per Bøthun ved Forsvarets
Overkommando til Dagbladet. Han bekrefter at
ingen av Forsvarets radarstasjoner har registrert
noe uvanlig i det tidsrommet de to kvinnene så
lysblaffene.
Daglig leder Kolbjørn Stenødegård ved Norsk
Institutt for Vitenskapelig Forskning og Opplysning heller også til teorien om en elektrisk utladning.
-Selv om dette ikke kan forklares som det man
kaller kornmo, gjenskinn fra lyn langt borte, tror
jeg at lysfenomenet må skyldes en elektrisk utladning svært langt borte. Den tørre sprakelyden
på videoen tyder også på dette, mener Stenødegård.

langt fra Komitemedlem Erling Strand. Han tok
kontakt et par dager senere og fikk en skriftlig
rapport om fenomenet etter et par intervjuer.
Han fikk også kopiert video-opptaket, samt 4-5
bilder som kvinnene hadde tatt av fenomenet og
omgivelsene.
Utfra rapporten til UFO-Norge kan det legges
til en del opplysninger som ikke kom frem i
artiklene i Dagbladet.
Nøyaktig observasjonssted var på østsiden av
Store Svergjesjøen (868 moh.), ca. 7 km NNØ for
Kvikne i Orkdalen. Observasjonsstidspunkt var
mellom kl. 01.30 (da Bodil Gerxhaliu oppdaget
fenomenet) og kl. 03.30 da vitnene gikk og la seg.
Fenomenet kunne da fremdeles sees.
Fenomenet ble oppdaget som et kraftig blink
over fjellet i nordvest (azimuth ca. 315 gr.) inne
fra hytten. Etter ytterligere ett blink gikk de tre
kvinnene ut for å ta det nærmere i øyesyn. Himmelen var skyfri, og fenomenet befant seg ca. 30
gr. over horsonten. Blinkene kom med 2-9 minutters mellomrom og hadde en gul-rød farge .
Varigheten av hvert blaff var fra under l sekund
og opptil3 sekunder. Lyset forsvant like plutselig som det oppstod og omrisset av lyset var svært
tydelig. Fenomenet hadde fasong som en liggende oval, med størrelse tilsvarende ca. 4 fullmåner
ved siden av hverandre (dvs. 2 gr.). Over dette
kunne de observere et blinkende lys, ca. 40 gr.
over horisonten (10 gr. over det første lyset).
Dette lyset var mer permanent, og sendte ut et
gult, hvitt og rødt lys. En svak bevegelse kunne
spores (som på et helikopter) fra tid til annen.
De to lysene hadde hele tiden samme posisjon i
forhold til hverandre.
De siste 45 minuttene av observasjonen steg det

å lakker det
mot jul _igjen!

UFO-Norges etterforskning
Rapportsentralen ble oppmerksom på observasjonen igjennom artiklene i Dagbladet. Det viste
seg at hovedvitnet, Bodil Gerxhaliu, ikke bodde
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Bodil Gerxhallus' egne Illustrasjoner som viser himmelretning, høyde etc. til fenomenet.
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.opp en skybanke over fjellene. Lyset fra fenomenene skinte klart igjennom dette. Fotografiet
som vitnene tok, ble også tatt igjennom skydekket, uten at dette hadde noen særlig innvirkning
på resultatet.
Vitnene sto ute og observerte i ca. 2 timer. Iløpet
av denne tiden fenomenene beveget seg svakt
mot nord, anslagsvis 35 gr. (dvs. en azimuth-bevegelse fra 315 til350 gr.).
De gjorde video-opptaket kl. 02.50, på tross av
at batteriet var nesten utladet. På opptaket, som
varte i ca. 5 minutter, vises ett blink. Ved senere
kjøring av dette opptaket i "slow-motion" kunne
det sees at det egentlig var et dobbelt-blink. En
kortvarig, punktlys-liknende lyskilde kunne også
spores inne i blaffet. Et "knepp" i lyden på videoen hørtes samtidig med blaffet. Video-opptaket forøvrig viste dessverre ingen
referansepunkter som kunne angi størrelse el~ er
posisjon på fenomenene.
Fotografiet som ble tatt (kl. 02.40) viste en rødlig, diffus lyskilde, samt et hvitt, mer konsentrert
lys ved siden av. Dessverre var fotoet tatt uten
stativ eller annen understøttelse, og lysene var
derfor "smurt" utover bildeflaten. Heller ikke
på fotoet var det synlige referanser. Det ble også
tatt et annet foto, men dette viste ingenting.
Avstanden var svært vanskelig å bedømme, derfor ville ikke vitnene antyde annet enn at det
virket som om fenomenene var mer enn et par
kilometer borte. Ingen lyd kunne høres på noe
tidspunkt, de kunne heller ikke merke noen ettervirkninger, evt. ubehag etter hendelsen.
Det var ingen andre hytter i området, derfor gikk
vitnene ut fra at de kanskje var alene om sin
observasjon. Det viste seg imidlertid at Øystein
Emanuelsen, en gårdbruker i Dalsbygda (vel40
km mot ØSØ), hadde observert lysglimt herfra
kl. 0.45 om natten. Retningen var rett mot vest
(azimuth 270 gr.). Han så to blaff med 20 til60
sekunders mellomrom.
UFO-Norge har henvendt seg til statsmeteorolog Roar Inge Hansen, ansatt ved Flesland flyplass i Bergen. Han foretok nærmere
undersøkelser av værsituasjonen i området i det
aktuelle tidsrom. Generelt kan det sies at indre
strøk av Nordmøre var utsatt for en del torden-

vær om kvelden 2. august og natten ti13. august.
Det ble bl.a. registrert 5 lynnedslag, alle i Tingvoll-området på Nordmøre. I tillegg var værsituasjonen ustabil på Sør- og Vestlandet, med
uttrykk for torden utpå morgen- og ettermiddagen på lørdag. Temperaturen iN ord-Østerdalen
var oppe i mellom 25 og 30 grader om ettermiddagen 2. august. Vindretningen (i 5000 meters
høyde) over store deler av Sør-Norge var 5-10
knop, retning 210 gr. (SSV) i det aktuelle tidsrom. Likevel, ingen av de meteorologiske observatørene i Nord-Østerdalstraktene,
Sør-Trøndelag og Hedmark meldte om torden
og byger tidlig lørdag morgen Det synes dessuten som om de fire vitnene har vært alene om sin
observasjon.
Det kan legges til at tordenvær (med utladninger
mellom skyer) vanligvis dannes i høyder på 3500
m og oppover over sjøen. Over land er minimumshøyden om sommeren ca. 6000 m for at
dette skal kunne skje. Det er snakk om temperaturer på fra 10 til20 minusgrader som danner
torden under disse forhold.
Konklusjon
Det synes som om de tilsammen fire vitnene
(hvis de observerte det samme) har observert et
litt uvanlig atmosfærisk fenomen. Høyst sannsynligvis er det snakk om en spesiell form for
elektriske utladninger, sett på lang avstand. Avstanden kan ha vært 12 til 15 km, muligens enda
større. Avstanden vil imidlertid bli begrenset når
man vet at høyden over horisonten (elevasjon)
ble anslått ti130-40 gr. (Gerxhaliu). Dette vil gi
en omtrentlig høyde på fenomenene på ca. 6-8
km på 12 km avstand. Tordenskyer og luftmasser
med elektriske utladninger dannes relativt sjelden høyere enn dette. Samtidig må avstanden ha
vært over et visst minimum slik at eventuell
torden ikke kunne høres.
Hvis derimot elevasjonen var noe for høyt anslått (at det f.eks. var 25-35 gr. istedenfor) gir
dette en tilsvarende økning i "tillatt" avstand ca. 14-20 km.
Bevegelsen av fenomenet; sett rett i vest kl. 0.45
og i NNV ( azimuth ca. 350 gr.) kl. 03.30, tyder på
at det var relativt stabilt. Dessverre har ikke
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Øystein Emanuelsen angitt noen elevasjon i sin
rapport. På bakgrunn av at haps observasjonssted var vel40 km lenger mot ØSØ (kompassretning 110 gr. fra Svergjesjøen) kunne dette ha gitt
nyttige opplysninger om avstand og høyde, ved å
foreta en enkel krysspeiling.
Både video-opptaket og fotoet vil i nær fremtid
bli forevist en rekke eksperter på kulelyn og
atmosfæriske fysikk. Erling Strand har i det siste
året knyttet forbindelser med det internasjonale
miljøet på dette feltet (se artiklene om kulelyn i
UFO nr. 2/90 og nr. 1/91). Vi vil komme tilbake
til saken når vi har fått kommentarer fra disse
D
forskerne.

LANDSSTYREMØTET 1991

Årsrapporter
Videre oppsummerte de forskjellige avdelingsledere, redaktører og Rapportsentralen sine
rapporter. Vi fikk høre om økende oppslutning
angående abonnement, og det er jo hyggelig. I
den sørlige del av landet vårt hadde det ikke
skjedd nevneverdig, foruten det vi i ettertid har
fått inn fra Arendalsområdet.
Østover i landet har det vært noe mer aktivitet
på forskjellige felt. O.J.Brænne har jobbet hardt
med de berømte spøkelses-fly og raketter fra før
krigen, og følger godt opp med å oppspore militære personer som har interessante ting på lager.
Rapportsentralen fikk inn 28 rapporter i 1990
som ikke lot seg forklare. Et stort antall !FOrapporter er frasilet. I 1991 har det også seget inn
endel rapporter. Ikke så mange som forventet,
men derimot mer interessante (avtrykk, bilder,
film o.l.). En ting som vil bli rutine heretter er en
årlig pressemelding over NTB.

Av Odd-Gunnar Røed.
5. og 6. oktober i år ble det avholdt Landsstyremøte hos Erling P. Strand i landlige og hyggelige
omgivelser på Ullerøy i Østfold. Vi bringer her
et kort referat fra dette.
Åpning
Erling Strand kunne ønske velkommen til Ole
Jonny Brænne, Komiteen/avd.leder øst; Einar
Glendrange, avd.leder sør; Mentz D. Kaarbø,
Komiteen; Finn W. Kalvik, avd.leder vest; Per
Ottesen, Komiteen; Odd-Gunnar Røed, Komiteen; Erling Strand, Komiteen; og Totti Urdal,
leder Rapportsentralen.
Ole Jonny Brænne ble valgt til møtereferent.
Odd-Gunnar Røed tok for seg historikken fra de
to foregående årene, som var fylt av økende
mediaprofilering. Aviser, ukeblader og TV har i
økende grad kommet på banen og understreker
den oppsving UFO-fenomenet har fått i folks
bevissthet. Toppen av mediafokuseringen ble
nådd da Odd-Gunnar Røed, sammen med Philip
Mantle fra lUN (Independent UFO Network),
stilte opp i det direktesendte BBC-programmet
"The Garden Party".
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Kulelyn
Erling Strand informerte så om sine kontakter
og tilbakemeldinger i forskermiljø på verdensbasis etter sin deltagelse ved kulelynkonferansen i Ungarn. Her har han virkelig fått markert
seg og UFO-Norges forskning på området, som
vel passer inn i UFO-forskningen, på en profesjonell måte. Det viser seg nemlig at vi amatører
holder en meget høy standard på undersøkelsene våre.
Vi ønsker Erling lykke til på neste kulelynkonferanse som går av stabelen i USA, sannsynligvis
i løpet av sommeren 1992.
Mentz Kaarbø presenterer og får godkjent regnskapene.
Samarbeide med UFO-Sverige
Så har det endelig gått i orden, finansieringen av
Riksarkivets 2000 kopisider av spøkelsesfly- og
raketter fra før krigen. Vi fikk kr. 2000 i støtte av
UFO-Sverige og kr. 1300 fra AFU. Videre støttet UFO-Norges Prosjektfond med kr.lOOO.
Project Hessdalen bidro med kr. 1500 og resten,
kr. 2200, kom fra hovedkassen i Bergen. Altså
tilsammen kr. 8000,-. En pris i drøyeste laget.
Grunnen til at vi fikk såpass mye i støtte fra

Sverige er at rapportene fra disse årene matcher
godt overens med de svenske rapportene fra
samme tidsrom.
Vi øyner her neste års spesialhefte signert OJ.Brænne.
Ellers er et nærmere samarbeide med UFOSVERIGE på trappene.
Første fellesmøte er allerede avholdt og i månedsskiftet november-desember skal det nye felles rapportskjemaet foreligge. Dette bygger på
SUFOis skjema som både UFO-Sverige og
UFO-Norge har benyttet tidligere. Nå har vi
forbedret dette i fellesskap og tar sikte på å
benytte dette nye fra og med 1992. Andre former
for samarbeide er også i støpeskjeen og vil komme på tapetet etter hvert.
Prisøkning

Videre ble det enighet om en liten prisøkning for
1992. Noen ville ha en større økning, mens andre ikke ville ha økning i det hele tatt. Tatt i
betraktning at det har skjedd økninger i prisene
på stort sett alle områder som styrer bladet så vi
oss nødt til en heving. Kompromisset landet på
en tier. Ikke avskrekkende altså. Neste års abonnement vil koste kr. 70,-.

krefter til å fortelle om engelske kornsirkler,
kulelyn og andre spesielle emner. Ekspertise har
vi i høy grad på disse feltene.
Rockekonsert

Det er i dag nesten helt sikkert at vi vil få besøk
av et skotsk rockeband kalt CE IV. De er oppkalt
etter J. Allen Hyneks definisjon på nærkontakter av fjerde grad: De lager sin musikk selv og
den omhandler som dere sikkert nå vet, om
bortføringer. Bandet lager spennende musikk
med spennende lydeffekter. De benytter seg
også av såkalte "aliens" på scenen. Livaktige
dukker som til forveksling ligner på de rapporterte vesnene i bortføringssaker.
Spennende saker altså. Hvis vi tillegg kan hjelpe
disse guttene til å få et par spillejobber mens de
er her så avhjelper vi dem med et anstrengt
reisebudsjett.
Hessdalsrapporten

Tilslutt nevnes at Hessdalsrapporten skal trykkes opp i ny og fargerik utgave. Lik den vi solgte
i Sheffield i august. Denne versjonen blir ytterligere opppdatert med fakta også fra 1985.
Mentz Kaarbø har startet opp inntastingen av
den gamle versjonen på PC.

Argus

Etter endel tid uten ARGUS er det en glede å
kunne meddele at vi i dag mottar denne klippservicen jevnlig og gratis. Det er Luftfartsverket
som sponser oss med dette for oss uvurderlige
innsyn i alle landets avisers UFO-skriverier.
Det var også enighet om en annonsekampanje i
de næravisene vi har tilhørighet til. En liten
enkel annonse som kan bringe oss ytterligere
medlemmer for 1992.
UFO-konferanse 1992

UFO-Norge og UFO-Sverige planlegger å holde en minikonferanse på grensen mellom landene til sommeren. Samtidig skal begge
organisasjoners utstillinger skape blest om dette. Denne utstillingen skal settes i gang noen
dager før helgen som minikonferansen skal avholdes. Philip Mantle har allerede sagt seg villig
til å komme. Videre vil det bli satset på egne

Bibliotek

Dannelsen av UFO-Norges bibliotek er et faktum. O.J.Brænne har startet opp dette enorme
arbeidet og har allerede et imponerende antall
bøker og tidsskrifter i sine hyller. Her er det
ønskelig at alle tar i et tak, slik at dette biblioteket blir så komplett som mulig. Dere som har
noe av interesse; ta kontakt med Ole Jonny.
Adresse og telefonnr. finner dere foran i bladet.
Ellers må det fra UFO-Norges side rettes en stor
takk til vertskapet, Bente og Erling Strand som
var villige til å huse forsamlingen; i tillegg til et
prikkfritt avviklet arrangement med mye god
mat og drikke.
O
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KORNSIRKLER PÅ GODT OG ONDT
Av Odd Gunnar Røed.

l nummer 1 i år bragte vi en artikkel om kornsirklene i England. Siden den gang
har det gått ett år og mange nye sirkler har innfunnet seg i store deler av England.
Andre land også forøvrig. Juks og bedrag har også her spilt en stor rolle, og femti
prosent av alle sirkler regnes som laget av lokale "underholdere". l denne
artikkelen bringer vi en oversikt over fenomenet og status pr. dags dato.
Vortex
Et forsøk på å forklare fenomenet var å ta utgangspunkt i vortex-fenomenet. Dette fenomenet går ut på at luften roterer opp fra bakken.
Etterlatenskapene er da et underlag i uorden
med gress evt. kom i et slags sirkulært mønster.
Gresset peker her oppover, i motsetning til de
berømte sirklene som viser kom som er presset
hardt ned mot bakken.

En figur gjengitt fra New Scientist viser prinsippene bak vortex-teorien.
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De etterhvert så kjente piktogrammene utelater
også denne teorien ganske ettertrykkelig. Nedadblåsende vortex?
Lydsirkler
I 1991 har også et helt nytt.moment kommet inn
i bildet, eller rettere lydbildet.
Et BBC-team fanget ganske tilfeldig opp en underlig lyd i en av sirklene. Denne lyden kan sammenlignes best med en slags elektronisk spurv,
eller lyden av mange grasshopper. Det høres også
en slags utladningslyd inn imellom.
Andre spesielle effekter inne i sirklene kan nevnes. Som kompassnålen som roterer uten mål og
mening. Ved noen sirkler har det også blitt målt
utslag på magnetograf. Fra USA får vi høre at
det har vært registrert radioaktivitet i sirkler.
Sent på sommeren 1991 mente ekspertene å
kunne sile ut falske sirkler med stor sikkerhet.
Massiv TV-overvåkning
23.juli 1990 ble det satt igang et storstilt overvåkningsprogram som varte i 24 timer. Foruten
sirkelforskeme Pat Delgado og Colin Andrews,
som forøvrig har skrevet en ny bok i år, deltok
NIPPON TV og BBC. Overvåkningen ble gjort
i Wiltshire fra Bratton Camp, og kalt "Operation
Blackbird".
Her oppsto en sirkel under prosjektet ved natterstid. Det var oppstilt et kamera med infrarød
film. Det fantes ikke tegn til liv på gjordet men
likevel fantes en sirkel der morgenen etter. Noe
som ikke akkurat la en demper på spekulasjone-

Werwas
sehen will,
muB zahlen
Kreise im Weizenfeld bringen
schon vor der Ernte Geld
Von Andreas Lampersbach
Gr~~osdorf

MLttt>n 1m WeLzt>nft-ld steht Schiift>rhund Rud1 und zuckt Noch n1e 1n semem
l.eben hat s1ch der Rude so merkwunhg
gebardt>t. .. Das 1st der Bewe1s··. sagt sem
Herrchen .,H1er stlmmt was mcht .. Sel!
Montagfruh stLmmt tatsilchhch mchts
mehr auf dem Gt>tre1deacker oberhalb des
DOrfchens Grasdorf un Landkre1s Hddt>shelm. Von emt>m Hochs1tZ a us hatten zwe1
Jo~er d1e mystenosen K.re1st> und fLguren 1m Feid von L~~ondw1rt Werner Harenberg entdeckt Se1tdem geben s1ch UfoForscher, Heunatkundler und unzahhge
Schaulust1ge die flachgelegten Ahrenhalme 10 die Hand. Kemer kann das Phanomen erklilren, doch alle wollen es LrgendwLe w1ssen
Erst Amenka, GroBbntanmen und Japan, dann vor wemgen Tagen SchleswLgHolstem, )t'tzt der 800-St"t'len-Ort Grasdorf: D1e merkwurd1gen Kre1se zu~·hen
neue Kre1se nach s1ch. Au.f einer Hangflache von et~a 100 Meter Lange und ~O Meter Bre1te smd m1tten 1m Korn feid Schnt>Lsen, Kre1se und emt' SLchel-FLgur zu sehen. Aus der Luft w1rd das Ausma!l der

~~~~i~~~s~~~~~r~:z~/;:~~:~~~"Æ('d~~~:

sag1ere der am Himmel kreisenden Sportflugzeuge den Ausbhck

Wålzende Wildschweine
Am Erdboden khnge lt d1e Kasse. LandWLrtsohn Jens Harenberg und sem Freund
l Vt'rlangen von jedem, der das Weizenfeld
betreten Wlli. zwe1 Mark SeL! dem fruht'n
Morgen stromt""n Nt>ug1erige auf den
Acker, um das System aus Kre1sen. K.r('uzen und Halbmonden zu erkunden . .,lrgendwie unht>Lmllch", flustert eme Fr11u
vor SLch hm, d ie s1ch kmet>nd die Bt>scht>rung anschaut W1e von einem Magne!en

~;!h!~~:ntJ1~~te~~~~~:dne~~s~~~t:\f:;s ~~~
bt>nemander, teL ls sp1ralformtg 1m Kre1s.
St_udent Volker Wt>nzel aus OsnabrUck
mtJ3t die exakten geometnschen Formen
aus, zetchnet sie auf Pap1er nach. "Emfach nur so fUr m1ch ",sagt er
Nach dem t>rstt>n fassungslosen Staunen

CROP CIRCLES: ThC'

\l~stical
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\!,sterii:ise Kreise im Komfeld erstmals in Deutschland cntdeckt

Haben Aufierirdische mit ihren
UfosÆe Weizenhalme geknickt?

Komleldkrelse:
Uios ~der Untug?
!l Kiel

wunel aus dem Boden . ..Das Philnomen
1st, daJ3 die Halmt> mcht abgeknickt sind",
sagt er und bohrt t>ine Bodensonde m dit>
Erde. Wieder fehlanzeigt> - nichts laBt
darauf schlieBen, daJ3 h1er heLmlLch m1t einer GetreLdt>walze absichtlich Figuren m
den Weizen gefahren wurden. D1e Formen
hegen m1tten im Feid, Tritt- oder Fahrspurt>n dorthm waren !aut Au11enzeuaen
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ne.
De to nevnte herrers siste bok heter "The latest
evidence", og er utgitt av forlaget Bloomsbury.
Her er det bl.a. mange gode oversiktsbilder av
sirkler.
Astrologi?
Astrologer har også vært inne i bildet i et forsøk
på å finne en sammenheng i den retning, og det
viser seg at mange av de nyere piktogrammene
har en viss likhet med astrologiske symboler.
Videre ser det ut til å finnes en stor likhet mellom kornsirklene og de mer berømte steinsirklene i England. Dette blir utrykkelig slått fast av
arkeolog Michael Greene. Han trekker også forbindelser til forhistoriske huletegninger i Spania
som er mer enn 10.000 år gamle. Likheten er
slående.
Bevis?
Det som etter undertegnedes mening kanskje er
det sterkeste bevis på at noe hittil uforklart finner sted i disse åkrene er på jorder der det dyrkes
raps. En nydelig gul blomst på en plante som det
utvinnes planteolje av. Denne planten kan bli to
meter høy og en tomme tykk. Hvis en prøver å
bøye denne mer enn 45 grader knekker den som
selleri. De sirklene som har oppstått i disse åkrene er bøeyet nede ved bakken i 90 grader, perfekt og uten skader. Ingen har til dags dato
kommet med en forklaring på dette.
Lyskuler
Under en hemmelig militærøvelse ble det filmet
en forholdsvis stor lyskule i bevegelse over noen
jorder bare få meter over bakken. Andre kuler
har ofte blitt observert av befolkningen. Formasjoner oppstår også på jorder der slike lys er sett.
To studenter fra Køln filmet kornsirkler i
Marlborough mellom Wiltshire og Berkshire.
Plutselig kommer det en liten sølvkule flyvende
inn i kameralinsen. Den heldigvis våkne kameramannen følger denne nyankomne med stor
omhu. Dette har resultert i en meget god filmsekvens som vi i UFO-Norge har fått fra Circlevision i England for å teste i laboratoriet hos Erling
Strand. Vi har der nemlig en teoretisk mulighet
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for å komme fenomenet nærmere inn på livet.
I tillegg til Konstantin og Dominique von Durckheim fra Køln så har også en engelskmann ved
navn Steven Alexander filmet en maken sølvkule. Dette skjedde i 1990, året før tyskernes kule.
Denne ble vist på den 6.1nternasjonale UFOkongressen i Sheffield i år, og skulle også, etter
avtalen, vært oversendt til oss her i Norge. Her
er det imidlertid ennå ikke kommet til enighet
om copyright så vi må nok avvente denne.
Angående filmen vi har fått som inneholder flere
meget interessante filmbiter samt en mengde
kornsirkler og piktogrammer, så innebærer det
et stort ansvar for UFO-Norge. John MacNish,
filmens regissør, er pålagt en copyright-restriksjon der han ved misbruk av vår ene kopi, blir
ilagt et forelegg på 5000 pund. Så kjære lesere,
vi kan ikke låne/leie bort filmen, eller vise den
for grupper på flere enn tre personer.
Vi kommer tilbake i "UFO" med nærmere detaljer når analysene igangsettes.
Spor i snøen
Det er ikke bare i kornåkre det har oppstått
sirkler. I 1975 ble det funnet syv sirkler i snøen i
Antonia i sentrale Tyrkia. Det ble tatt to fotos av
fenomenet.
Blant andre snøsirkler har vi et stort i Sverige fra
syttiårene, og nå det berømte trippelmerket oppe
i fjellheimen ved Øydeskyvatn, se eget stykke i
bladet.

All it took was plinths, string .. and a baseball c~p
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Dave&Doug
Nylig kunne vi bivåne skandinaviske massemedia boltre seg i kornsirklenes avsløring en gang
for alle. Vi ble på TV vitne til de lystige herrer
Dave Chorley og Doug Bower, der de vasset i
korn med en plankebit og noe tau, og vips så
oppsto det en kornsirkel.
De påstår å hatt usigelig mye moro av å lure
UFO-loger, professorer og legfolk med sine
ablegøyer. De tilsto å ha laget sirkler siden 1978,
over et stort område i sør England.
I 1989 ble det mer kompliserte ringer og piktogrammene så dagens lys, ifølge de to lystige herrer.
Nå er det ikke vanskelig å se forskjell på sirklene
disse herrer presterer på direkten og disse som
tidligere har tatt pressen med storm. D&D's
sirkler er mer uryddige i fasongen og ikke på
langt nær så knivskarpe. Kanskje de tok seg
bedre tid når de ikke måtte vise seg fram?
UFO-Norge, ved undertegnede, sendte inn en
telefax til NTB for å bringe mer balanse i den
ensidige informasjonen; dessverre uten synlig
nytte. En oppfølgende fax til Verdens Gang,
Norges største avis ga det samme resultatet. Begrunnelsen var at en slik kuriositet var et engangsoppslag.
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Merkelig at media gang på gang hiver seg på disse
oppklarinene og erklærer de døde og maktesløse
for så til neste år og undres på ny?
Konfrontasjon
D&D ble konfrontert med et av de piktogrammene de påsto å ha laget. Pat Delgado og Colin
Andrews fikk anledning til å slå tilbake mot disse
avsløringene.
De forteller at ikke alle detaljer er offentliggjort
i disse sirkelmysteriene. I dette spesielle piktogrammet var det en ytre ring der kornet ikke var
lagt ned i med- eller motsols retning. Her var
kornet lagt ned utover fra sentrum i en gradvis
dreiende retning til medsol. En liten sirkel på
ringen åpenbarer en 360 graders dreining. Videre på ringen ligger kornet medsol med en dreining til innover mot sentrum, osv.
Spørsmålet lød: "Hvordan konstruerte dere dette?" Den yngste av de to, Dave, titter lenge og
vel på tegningen før han titter opp og sier; "Denne har ikke vi laget".
Pat Delgado's konklusjon på denne konfrontasjonen er som følger:
"Stiller vi gale spørsmål får vi gale svar, og publikum får feil inntrykk. Vi må lære å stille riktige spørsmål".
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En av de første skriftlige
kilder som beskriver
kornsirkel-fenomenet.
Bildet er et tresnitt laget i
England, datert 1678.

Tyskland
Enorme sirkelkonstellasjoner har oppstått i Tyskland
det seneste året. Komplekse mønstre preger de
tyske jordene.
Også Canada stiller med mer enn tyve sirkler av
nyere dato. Tyve ferske sirkler får vi også høre

om fra USA Videre rapporterer både Sovjet og
Japan om sirkler av ny dato.
Tilsammen har vi dokumenterte sirkler fra hele
35 land. Mer enn 10.000 sirkler blir påstått dokumentert, de første hele 500 år tilbake, og disse
første, de var i England selvfølgelig.
Avisen The European har laget denne
oversikten som viser
i hvilke land i Europa
kornsirkel-fenomnet er registrert de
senere årene.
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SchaiZsucher land
Goldscheiben mit
Komleld·Svmbolen
Mann lauchte mn
"Beute" unter
bre. Hildesbeim
Seil vor zebn TagenmysteriOse KreiSC' und Figuren im

KOmfeld ''on Bauer We rner
Harenberg
in
Grasdorf
(IUeis Hil&sheim) entdec:kt
wurden, kana er sich vor
Ufo-Giiiubigen Dicbt mehr
retten. Einer kam mit eiaem
Metall-Detektor und wurde
in der Mitte dreier Kreise
hindig: Er grub drei Metallplanen aus und nrschwand.
Jetzt verschickte der Unbekannte Bilder von goldeoen
&heiben: Sie haben genau
dasse lbe Muster wie die mysteriORn Figuren im Korafeid!
Der TUrke Chamal K., der
im Auftrag dl'S Bauern das
Feid bt>wacht. hatte den mysteriOscn Schatzsuche r fotogra fi e rt. Er beobac hte h'. wie
dieser a n dre1 S tc lle n Taschentticher fallen hcB und
spiiter drei Ml'tall p latten mi t
dem DurchmesS{'r vnn l'twa
30 Zcntiml'tcrn ausgrub. Der
Schatzsuc he r mac htl' s1c h
a us dem Sta ub. Spaten und
Taschentl.icher lie.O er zu·
ruc k.
Der Unbekannte- meldl'tL•
sich s piite r \xoi Han•nber ~ h •·
ld•mHa:h . woo\lt c abt·r M' lnl' n

Na m 1·n ntc ht sa ~t·n : ,.lchha· nt•lmnJS\"ollc Mustcr Wlt' a u!
b 1• Angs t \'or d t•r Polizl'i. .. d f'm Kornfcld .
W1 c l"t•r sp roc hcn. sch ~t· k tt•
In
Sch lt•swig· llnlstcm
d er Sch atzsuch t•r 1-'otns \'on ha tten sit·h Studt:·nh·n d;; zu
dt•n Sehi'Jbt•n : Sl(' smt:l ~o ld · b t·kannt. aus Spa!S KrPJst· 1r.
far\:1•·1' unr! hatw n Jt'O< '-' 1'•
(;<-li"<·Jd d t·l<Jo.J·n l'' '?' ·'' ' ·r, / ·,

Indianere
Som en kuriositet kan nevnes at indianere også
har blitt forevist disse sirklene og piktogrammene.
De reagerer med gjenkjennelse. De sier at moder jord er i nød og trenger hjelp. At brødrene
(menneskene) har slitt henne ut. Videre sier de
at symbolene taler til menneskenes underbevissthet slik at hvert enkelt menneske vil nikke
gjenkjennende til dem.
UFO-Norge
UFO-Norge vil ikke ta stilling til problematikken kornsirkler.
Vi håper at en seriøs forskning på fenomenet vil
bringe resultater. Sålangt kan vi være enige med
våre engelske kolleger at 50 % av sirklene skyldes menneskehånd. Men hva med de som virkelig holder mål? Disse må ikke dras med i samme
dragsug som de andre. Her håper jeg vi i UFO-

hab• ·n
I la· l 1rs<H"ht· d1· r
Kr i' ISt· bi 1 B.oti<·J ll ..nt•nt:t'l'i.!
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Norge kan bidra i så måte med å forske i filmen
om sølvkulen.
Vi venter i spenning på hva sommeren 92 vil
avstedkomme. Dave & Doug har jo som kjent
pensjonert seg...
D

FOR SALE
UFO models and kits both new and
rare items, plus UFO entity figures
and busts as well as the largest
selection of second hand &rare
UFO books. We also stock posters,
badges and a large assortment of
UFO/ogical memorabilia.
Overseas enquiries welcome.
For a FREE catalogue send a large
S.A.E. to:
UFORIA, 1 Woodha/1 Drive,
Batley, West Yorkshire,
England, WF17 7SW
Or phone: UFO· LINE 0898 881 907
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PRESSEKLIPP
Oversikt over presseklipp l perioden mal-november 1991
Kilde

Dato

Omtale

Østlendingen
Sandefjord Blad
Allers (nr. 30)
Dagbladet
Varden
Oppland Arbeiderblad
Verdens Gang
Lofotposten
Agderposten
Varden
Agderposten
Verdens Gang
Allers (nr. 45)

07.05.91
01.06.91
23.07.91
05.08.91
22.08.91
26.08.91
11.09.91
12.09.91
20.09.91
28.09.91
10.-26.10.91
29.10.91
05.11.91

Skarpt lys over Kyrkjekletten/Mjovassdalen
Intervju med Rapportsentralen v/Totti +Odd-Gunnar
Presentasjon av Rauni-Leena Lukanen
Obs. av atmosfærisk fenomen over Nord-Østerdalen
Obs. av 50 m langt obj.
Lysende gjenstand over Toten + over Lena
Avsløring av kornsirkler i England
Skarpt lys på størr. m. fullmånen
Lys ved Bjorbekk + Hisøy
Objekt obs. fra Gråtenmoen
Stor uidentifisert gjenstand over Blakstadheia
Lyskule i lav høyde + landing på Raufoss
Kornsirkler - rådyrspor på Åsgårdstrand

Mai1991
Østlendingen 7.5.
Jens Hammer ved Folldal Fjellstue lurer på hva
det kan ha vært, det han sammen med en annen
person observerte søndag kveld 5. mai. Klokken
22.40 fikk de plutselig se et skarpt lys over Kyrkjekletten og Mjovassdalen i Alvdals Vestfjell.
Han betraktet fenomenet i kikkert, og undres på
om det kan ha vært et UFO.
I påsken ble det sett noe lignende over Fåset i
Tynset av Mona Rasmussen og Stein Graneng.
Klokken 20.30 om kvelden tirsdag, observerte
de sammen med to andre et kraftig lys i retning
Savalen.
På samme klokkeslett observerte Else Marie
Utgård en rar lysende gjenstand med skarpt lys
som kom inn over vesthimmelen fra Savalen.
Flere andre har meldt om samme observasjon.

Juni
Sandefjord Blad 1.6.
Avisen har besøkt UFO-Norges Rappportsentral på Nøttery og snakket med Torfrid Urdal og
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Odd-Gunnar Røed. I Rapportsentralen finnes
beretninger om UFO-beretninger helt tilbake til
1913, og det var ingen ringere enn sønnesønn til
Armauer Hansen, som har nedskrevet rapporten.

Juli
Allers nr. 30, 23.7.
Rauni-Leena Lukanen, 51 år, er lege og forfatter. Hun har tidligere utgitt: "Det finnes ingen
død" (1983), og er nå tilbake med boken: "Sendebud fra stjernene", hvor hun påstår å ha vært
ombord i romskip i "astralform" - en slags "utav-kroppen reise for sjelen".

HUSK Å FORNYE
ABONNEMENTET PÅ "UFO"!

Hun er med andre ord en slags kvinnelig utgave
av George Adamski - uten sammeligning forØvrig - og kommer som en sådan, bare med
påstander og null beviser. Uten tvil en bok fra
hennes hånd for å tjene penger på naive sjeler,
og - ubevisst kanskje - sette UFO-forskningen i
vanry.

August
Dagbladet 5.8.
Bodil Gerxhaliu (29) og Elisabeth Herrebrøden
(38) fra Halden, vil vite hva de så fra hytta i
Nord-Østerdalen natt til lørdag 3. august.
"Det var en stor lysende oval figur, på størrelse
og form som fire fullmåner ved siden av hverandre, som blaffet med jevne mellomrom. Over
ovalen var et lyspunkt som skiftet fra rødt til
gulhvitt", forteller de.
Elisabeth hadde med seg videokamera og rettet
dette mot nordvest-punktet hvor de ventet .at
ovalen ville blaffe opp igjen, og hun rakk å få
med ett blaff, som avisen bringer et foto av.
I avisen dagen etter, mener oberst Per Bøthun
ved Forsvarets Overkommando at blaffene kan
være kornmo. "En enkelt sprakelyd kan høres
på videoen akkurat idet lysblaffet opptrer, og
denne lyden er sannsynligvis elektrisk støy, så
dette tyder på en meget sterk elektrisk utladning".
Denne spaltes signatur er tilbøyelig til å være
enig i denne konklusjonen.
Varden 22.8.
"Tidligere i sommer har det vært opppslag om
UFOer, og av dem som stod frem, var det en
setesdøl", skriver en leser til avisen.
Setesdølen forteller at han så et omlag 50 meter
langt ukjent luftfartøy kveld etter kveld. Leseren
har også sett noe lignende, og etterlyser setesdølen for å høre om det er det samme begge har
sett.
Oppland Arbeiderblad 26.8.
En lysende gjenstand ble sent i går kveld 25.08.,
observert på himmelen over vestre Toten, nærmere bestemt ved Åsmarka. Vitnet sier at det
kunne se ut som om gjenstanden kom ovenfra,

for så å forsvinne i horisonten i sørøstlig retning.
Avisen har mer nytt å fortelle om denne observasjonen dagen etter, og kan melde om flere
vitner til søndagens "sightings".
Ved 23-tiden ble en lysende gjenstand sett fra
Lena, i nordvestlig retning. Den beveget seg opp
og ned, frem og tilbake. Fargene skiftet i rødt,
orange og grønt. Tidvis spredte lyset seg i vifteform, som fra en lyskaster. Etter tre kvarter var
den fortsatt å se. Da begynte den å stige mot
nordvest. Vitnet fortalte videre at han fikk intenst vondt i hodet av å se på det skarpe lyset,
enda han aldri ellers bruker å ha hodepine.

September
Verdens Gang 11.9.
"UFO-BLØFF!" skriver avisen i forbindelse
med avsløring av noen ringet: i kornåkrene i
England. (Ble også vist i NRK-TV og Kanal l,
Sverige.)
Doug Bower og Dave Chorley fra Southampton
har hatt det morsomt med å lage falske, såkalte
UFO-spor i noen kornåkre.
Komm: De kan umulig være opphavsmenn til de
ca. 10 000 avtrykk som hittil er registrert. Forøvrig har UFO-Norge aldri slått i "hartkorn"
UFOer i forbindelse med disse avtrykkene, og
det burde ikke VG heller gjøre!
Lofotposten 12.9.
Tore Markussen fra Sørvågen forteller at det var
en underlig opplevelse da han og flere andre så
et enormt skarpt lys på størrelse med fullmånen
tirsdag kveld 10.9.
Han og foreldrene mener at det var fire lys, men
de sto så tett sammen at det så ut som ett. Etter
en stund ble det borte bak fjellet i retning Leknes
og Svolvær.
Agderposten 20.9.
Ved Bjorbekk ble det i forrige uke sett et merkelig lys på himmelen. To vitner til har sett det
samme lyset over vanntårnet på Hisøy. De kunne
se det ganske tydelig fra Hansnes. Det var lys i
spissen på dem, og et rødt lysende felt i midten.
De kom mot hverandre, en opp og en ned, og
holdt seg over vanntårnet i tre minutter før de
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forsvant i stor fart.
Varden 28.9.

"Fredag morgen den 27.09. kl. 06.15, så jeg et
merkelig syn på østhimmelen", forteller en
dame fra Gråtenmoen.
Det var en rund, litt lysende gjenstand med en
ring under midten og to ben. Hun ble sittende
ved vinduet og betraktet gjenstanden frem mot
klokken 06.30. Den beveget seg etterhvert mot
sørøst, og forsvant til slutt ca. klokken 06.45. Da
var den bare en liten prikk på himmelen.

Oktober
Agderposten 10.-26.10

En skikkelig UFO-hendelse inntraff den 3. og
fortsatte den 4. oktober i Vest-Agder over Arendal-Grimstad området.
Det begynte ved området Mårvann og nordover,
og ble sett av et snes vitner rundt Blakstadheia.
Kort fortalt dreide det seg om en stor lysende
gjenstand. Den var skiveformet, med noe som
lignet på vinduer rundt midtpartiet, og hvor det
kom lys i forskjellige farger ut av disse. Dessuten
hørtes noen merkelige lyder fra objektet da den
satte opp en enorm hastighet. Lyden var nærmest som en slags svake bip-bip-bip, og med en
viss ekkovirkning.
Konklusjonen av hendelsen fra vår utmerkede
Arendal-gruppe er: Noe spesielt, og en stor uidentifisert gjenstand har vært i luftrommet over
Blakstadheia flere kvelder på rad. Det kan ikke
ha vært fly, helikopter eller "Frolandsruta" etc.
etc. Den observerte gjenstanden hadde forskjellig farget lys (vinduer?) rundt hele den ovale
kanten. Under gjenstanden var det minst fire
kraftige lys.
UFO-Norge takker gruppen, og spesielt Alf
Thomassen for godt feltarbeid.
Verdens Gang 29.10.

Flere mennesker har sett en mystisk lyskule i lav
høyde over Raufoss. Andre hørte merkelige pipelyder.
"Vi er sikker på at det var et UFO vi så lande i
skogen", sier to vitner. Det var ved 19-tiden
fredag kveld 25.10. den lysende, kuleformede
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gjenstanden ble observert over Raufoss. Flere
både så og hørte gjenstanden, og i en lysning i
skogen ble det senere funnet fire kraftige avtrykk i bakken. Hendelsen er nærmere beskrevet i rapportoversikten.

November
Allers nr. 45, 5.11.

Pensjonert snekker Jens Aasand fra Åsgårdstrand oppdaget i alt 11 mystiske ringer i kornåkeren på en gård, og lurte på om de hadde fått
besøk av UFOer.
Urdal og Røed fra Rapportsentralen var på åstedet, og kunne etter nøye undersøkelser fastslå
at det var ULF = U identifiserte Løpende Fenomener. I klartekst: To eller flere paringssyke
rådyr som hadde løpt etter hverandre i ring. Det
ble nemlig funnet rådyrspor i alle ringene.
O
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OEN 6. INTERNASJONALE UFO-KONGRESS
"1he Global View"
Av Torfrid Urdal.

Våre to medarbeidere, Odd-Gunnar Røed og Torfrld Urdal, var til stede på den
store UFO-kongressen l Sheffield, England. Mellom 16. og 18. august i år satte
mange av verdens ledende ufologer hverandre i stevne på en kongress som viste
seg å bli både lærerik og interessant. Artikkelen gir en kort beskrivelse av hva som
foregikk.
16. august 1991 ble det liv og røre i den ellers så
fredelige byen Sheffield i England. Folk fra heie
verden samlet seg for å høre og bli hørt på denne
kongressen, der UFO ble satt i fokus. Dette er
et tema som pressen har boltret seg fritt i til alle
tider, og dette var intet unntak. Det var et stort
oppbud av journalister fra aviser og magasiner,
TV og radio, så det var ikke noe å klage på når
det gjaldt pressedekningen. Til og med konservative The Times skrev om kongressen, der
Odd-Gunnar Røed fra UFO-Norge var en av
talerne.
Å lage et sammendrag fra denne Englandsturen
er alt annet enn enkelt. De mange talerne med
sine forskjellige emner fortjener alle å bli nevnt.
Det var uten tvil en interessant og lærerik kongress. Men siden dette ikke kan oppta hele bladet
vårt, får jeg ta med det som har mest interesse
for oss i Norge.
Etter først å ha spandert noen dager i London
gikk turen til Philip og Elaine Mantel i Leeds.
Derfra fløy Philip og Odd-Gunnar til Glasgow i
Skottland, en tur betalt av BBC, da de 14. august
skulle være med i TV-programmet Garden Party. Det gikk direkte til Storbritannia og over
satelitt til resten av Europa. Intervjuet foregikk
smertefritt og greit; Philip presenterte Gulf
Breeze-saken og Odd-Gunnar fortalte om Hessdalen. Dagen etterpå var det pressekonferanse
på hotellet i Sheffield. Alle de store avisene

dukket opp for å "grille" den arme bunken av
kongresstalere.
Men endelig er det fredag og første kongressdag.
Dagen startet tidlig for Philip og Odd-Gunnar,
som var med i et radiointervju. BBCs Sheffieldavdeling hentet dem med drosje. Intervjuet gikk
også ut over Radio Belfast Nord-Irland. Mer
reklame for kongressen!
Konferansier er Bob Digby (spøkefullt omdøpt
til Dig Bobby). Major Sir Patrick Wall tar for seg
åpningstalen. Han refererer til rundspørringer i
USA der statistikken viser at tallet på de som
"tror" på UFO har sunket fra 50% i 1978 til47%
idag. Mens andelen av dem som faktisk selv har
opplevd en observasjon har steget fra 9% til
14%. Noe merkelig?
Vi er igang, og første taler er Paul Vanbrabant
fra Belgia. 20 år gamle Paul gjør akkurat den
feilen uerfarne talere har lett for å gjøre: Han
snakker i halvannen time nesten uten å trekke
pusten, for å prøve å få med mest mulig. Synd,
for det er virkelig interessante ting som skjer i
Belgia. Det ser ut til å gå en UFO-bølge over
landet (forøvrig omtalt i "UFO" nr. 2 1990). Vi
fikk se en video, og vi bestilte en kopi av det
avsnittet som omhandlet den kjente belgiske
UFO-saken hvor et objekt foretar en fantastisk
aksellerasjon, registrert på radar.
Så inntok skottene scenen. Ken Higgins fra SPI
(Strange Phenomena Investigations) og Ron
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Halliday fra SRUFO (Scottish Research of
UFO) fortalte om skotske saker. En sak skilte
seg ut: Et vitne, Bob Taylor, ble kraftig mørbanket av noen runde kuler; beskrevet som "sfærer"
med batonglignende utvekster. Buksene hans,
som var laget av kraftig materiale, hadde store
rifthull. De hadde gått verden rundt til diverse
undersøkelser, uten at noen har blitt noe klokere
av det.
Så følger en påstått bortføringssak. Kathryn Howard fra USA, bringer for første gang sin historie
ut til offentligheten. Dessverre valgte hun denne
konferansen til det. Hendelsen skal ha funnet
sted for 22 år siden i Sverige. Og selvfølgelig
kastet pressen seg over denne godbiten. Jeg skal
slett ikke påstå at hennes historie er fri fantasi.
Et eller annet har hun opplevd, og hun sier selv
at det forandret hele hennes personlighet. Men
mange var svært skeptiske til denne historien.
Og vi som strever med å vise resten av verden at
vi stiller oss helt åpne for alle muligheter når det

gjelder å løse UFO-gåten, ble jo grundig satt i
skyggen. Romskipshypotesen er ikke lenger en
hypotese blant mange, det er selve forklaringen.
Jeg får lyst til å rope ut et rungende varsko, for
uansett hva man måtte mene så er det ensbetydende med å ta på seg skylapper. De har vi hatt
nok av, nå må vi forske med åpent sinn!
Neste på scenen er Jenny Randles og kornsirklene. Men før det er Odd-Gunnar blitt hentet til
TV-intervju igjen. Han begynner å bli rene TVstjernen nå, scenevant til tusen!
Jenny Randles er en topp taler, og får vekket
publikums interesse på en elegant måte. Kornsirkler er spennende og mystiske håndfaste spor.
Spor etter hva? Jennys teori er ganske spesiell.
50% antas å være juks. Noen er tatt på fersk
gjerning. I høst fikk vi jo i TV presentert historien om de to svindlerne som "lurte" hele verden.
Dette var egentlig ikke noe sensasjonelt; merkelig var det derimot at plutselig skulle alle ringene
som har oppstått i 35 forskjellige land i over 500
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Det seriøse
tidsskrift om
ufo-forskning

DKr. 187,00
Verdensrummet gemmer stadig på mange mysterier. Hvad ved vi egentlig om
UFO-fænomenet? Er du nysgerrig, og vil du have seriøse og troværdige
informationer om UFOer? Så læs UFO-Nyt.
UFO-Nyt udgives al Skandinavisk UFO Information (SUFOI), som har mere
end 34 års erfaring med ufo-forskning!
UFO-Nyt udkommer 4 gange årlig!. Hven nummer er på 24 sider med nyt fra
hele verden om observationer, teorier, ufologi, UFO-fotos, statistik samt nyt
om astronomi og rumtan.
UFO-Nyt, årgang 1992... kun DKr. 187,00

Skandinavisk UFO Information • Postbox 6 • DK-2820
Gentofte • Danmark • postgiro 9 11 77 25
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år, plutselig få sin forklaring i 1991 som svindelnummer utført av to fallerte kunstnere. Denne
forklaringen synes å være enda fjernere fra virkeligheten enn mange av de andre teoriene som
har versert de senere årene. Forstå det den som
kan.
Tilbake til Jenny Randles. Hun mener at sirklene oppstår ved en slags magnetisk hvirvelvind. I
Tokyos undergrunnsystem har man funnet lignende sirkler i støvet, oppstått i kjølvannet av
togene. Vi ble presentert for en laboratorietest
foretatt av japanerne, og det lar seg faktisk gjøre
å fremstille sirkler under kontrollerte forhold.
Imidlertid er disse små, kun med en diameter på
5-10 cm. Steget herfra til de enorme sirklene,
firkantene, trekantene og underlige piktogrammer i kornåkrene er meget langt. Flere andre
etterforskere kommer med teorier som kanskje
er like troverdige, men Jenny Randles avviser
dem alle. Når f.eks. John MacNish har ordet,
protesterer hun kraftig istedenfor å lytte til hele
foredraget, og vinker folk til seg for å fortelle
hvorfor alle andre tar feil. Vi lærer igjen at ingen
forsker med spesielle oppfatninger tåler at andre kommer med teorier de ikke selv har tenkt
på. Jenny Randles' teorier tåler ikke å bli rokket
ved. - Hjelp ...
17. august er Odd-Gunnar Røed første taler ut
klokken 9.30. Salen som rommet 250 mennesker
var på det nærmeste full, og vår representant fra
UFO-Norge holdt et bra foredrag på et uklanderlig engelsk. Det ble til og med bemerket at
han snakket bedre engelsk enn engelskmennene
selv! Publikums interesse var upåklagelig. Blant
annet ble det vist en video fra Hessdalen, diverse
UFO-bilder, Hynek-intervju og saken fra Øydeskyvatn. Det kom en del spørsmål fra salen, og
mange ville ha mer informasjon.
Sveriges Bertil Kuhlemann er oppført som neste
taler, men vår blå/gule søta bror dukket ikke
opp, så Paul Norman stilte sporty opp på sparket
og forteller om gamle og nye saker fra Australia.
Også i Australia har de sine kornsirkler. Historien om 35 mennesker som så to sigarformede
objekter hektet sammen av to sølvstrenger, vest
for Melbourne, var ikke ny, men interessant.
Endelig kommer Bertil Kuhlemann, han har

misforstått tidene, men setter igang med foredrag i kjent stil. Publikum slipper ikke unna med
noen sanser - hver setning som uttales blir samtidig vist på lerretet, og han gjentar viktige setninger for at de skal "sitte". Han refererer til
Brad & Frances Steiger og deres "Starpeople".
Boka slår fast at vi er alle emigranter til denne
planeten. Vi får vite om Cosmic Brotherhood og
White Brotherhood. Framtidsvyer kanalisert
gjennom Ken Carey's "Starseed Transmission"
der 1000-års riket blir forklart. Det kan kanskje
nevnes at KathrynHoward er en meget god venn
av Bertil Kuhlemann.
Thomas Coote fra Australia forteller om 'The
Jamestown Incident", der en mann fikk tydelige
merker på kroppen etter et ~blidt møte med
ukjente vesener i et romfartøy.
Walt Andrus fra MUFON (Mutual UFO Network) forteller om den berømte Gulf-Breezesaken i Florida. En mann ved navn Ed Walters
har tatt noen sensasjonelle bilder av romskip.
Det går et sus gjennom salen når bildene vises.
Jeg stritter med alle piggene, som vanlig. Bildene er FOR gode og detaljerte, og det ligger en
eim av mystikk rundt denne Walters. Bildene er
undersøkt av Bruce Maccabee, som har godkjent
tvilsomme tvilsomme UFO-bilder før. En tankevekker er det vel også at fyren mottok 450.000 $
i forskudd på sin bok om fenomenene.
Det finnes da så mye interessant materiale å
hente når det gjelder å forske i UFO-fenomenet.
Det er sannelig spennende nok i seg selv, så
hvorfor fabrikere fotos og observasjoner som
setter arbeidet flere tiår tilbake?
Så forteller Stephen Gamble fra BUFORA (British UFO Research Organisation) om datakatalogisering i England. Det er jo ikke tvil om at
oppbygning av elektroniske databaser er av avgjørende betydning for UFO-forskningen.
Før neste taler må Odd-Gunnar igjen ut til intervju, denne gangen i en nærradio fra London.
Freelance TV-produsent John MacNish, nå tilknyttet BBC, presenterte en film om kornsirklene. Vi får se både tradisjonelle (antatt
autentiske) og forfalskede sirkler. Teamet hadde filmet et jorde om natten, med infrarød film
og stasjonære kameraer. På filmen vises ingen-
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ting, men om morgenen er det visselig en sirkel
som ikke var der kvelden før. Det hele forekom
meget besyndelig. I et annet (lyd)opptak gjort
med følsomme mikrofoner, kunne man høre
merkelige skurrelyder inne i en sirkel.
Ikke før er MacNish ferdig, så må Odd-Gunnar
i ilden igjen. Han blir video-intervjuet av Freddy
Raddax, Østerriksk TV-sjef og Dfurikens filmsjef gjennom en årrekke i Peru.
Cynthia Hind fra Zimbabwe er vel hele kongressens favoritt. Hun har en fantastisk utstråling,
der hun med sin meget frodige figur og slående
replikker forteller om UFO-hendelser i sin verdensdel. Hendelsene hun kom med var fra 30årene, så det var skuffende gammelt. Men en
viktig ting som hun påpekte, er at det er viktig å
følge opp vitner selv etter at saken er avsluttet,
fordi vitnene gjerne forandrer seg etter en slik
hendelse.
Afrikanerne som Cynthia har intervjuet, og som
har hatt nærkontakter, har ikke vært påvirket av
science-fiction og tegneserier. Likevel beskriver
de vesnene som hvite, sølvskinnende, og kaller
dem sine forfedre. Hvorfor skulle de svarte forfedrene bli hvite? Noe å tenke på for oss alle.
Nest siste taler er Thomas E. Bullard fra USA.
Forfatter, med en doktorgrad i folkloristikk, og
en glimrende taler. Bortføringssaker, er det vår
tids folklore? Nærkontakt av fjerde grad og nærdøden opplevelser, er det fantasi eller virkelighet? Hypnose er avskrevet som bevisførsel i
bortføringsaker. Alle mennesker kan hypnotiseres til å tro at de har vært bortført. Fantasien får

frie tøyler og opplevelsene vil ingen ende ta.
Men de som virkelig kan kalles ofre for de de
påstår er bortførelse, avviker fra hypnosepåvirknings-mønsteret. Det virker som om opplevelsene er formet langs strengt opptrukne linjer vesnene har samme form og farge, opplevelsene
er til forveksling like, og symptomene på kroppen er like. Kanskje er hypnose et viktig hjelpemiddel likevel, brukt på rette måten?
Som avslutning på konferansen kommer selve
rosinen i pølsen: Budd Hopkins fra USA. Stikkord: Bortføringer og hypnose. Han starter med
å fortelle om saker der fostre har forsvunnet fra
sin mors liv; alt fra tre måneders alder helt opp
til syv måneder i svangerskapet. Det har vært
påviselig liv den ene dagen - dagen etterpå er
fosteret borte. Mange amerikanske barn bærer
også preg av å ha blitt bortført.
Jeg synes innlegget er skuffende, selv om det
uten tvil er spennende og et tema i tiden. Men
det blir presentert på en negativ måte, som en
slags grøssende eventyr med følgende moral: Pass deg for rommemennene - ...
Som type virker Budd Hopkins som en hyggelig,
stille og behagelig person. Av det slaget man får
tillit til.
Så er konferansen slutt, og vi vender nesa hjemover mot nord. Med hodene fulle av inntrykk,
veskene fulle av bøker og papirer, og et bestemt
inntrykk av at det var en vellykket tur. Vi fikk
uvurderlige gode kontakter som kan behøves i
O
vårt arbeide i UFO-Norge.

KOMITEEN ØNSKER LESERNE
GOD JUL OG GODT NYITÅR!
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Den franske UFO-organisasjonen SOS OVN l inviterer herved til den 6. europeiske kongress i Lyon
i mai neste år. Hvis noen av våre lesere kunne tenke seg å delta (konferansen er et lukket
arrangement), bes de henvende seg til nedenstående adresse for evt. nærmereopplysninger.

The sixth session of the annua) Lyon congress will be, once again, staged in the city of Lyon, from the first
to the third May 1992. We remind you that over the past five years, the congress which isclosed to the general
public, has hosted over 200 researchers from over ten countries (China, URSS, Holland, Germany, Ital y,
England, Belgium, USA, Switzerland and, of course, from all over France).
The congress, more especially dedicated to the scientific aspects of the ufo enigrna isopen to all open minded
researchers, whatever may be their opinions or beliefs, prior to full inscription before the 1rst March 1992.
Although the official language will be french, most of the researchers speak english, large breaks are
provided for "backstage chattering", and proceedings are distributed beforehand so that those who read
french better than they speak it can find their way around. If you are interested, or if you wish to submit
a Iecture, please contact as soon as possible :

SOSOVNI
P.O. Box324
13611 Aix-en-Provence Cedex 1
France
CC! 42.29.26.18
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Skriv til vår kontaktadresse:

Redaksjonen tar gjerne imot artikler og innlegg til tidsskriftet. Manus bør være maskinskrevet med dobbel

UFO-NORGE

linjeavstand. Hvis artikkelen ledsages av illustrasjoner

3133 Duken

(fotos og/eller tegninger), må disse være i svart/hvitt og
av god kvalitet. Det må angis hvor i teksten man vil ha
disse plassert sammen med eventuell bildetekst. En god
rettskrivning er også viktig. Det tas forbehold om retting/forkorting av artikkelen fra redaksjonens side. Det
er også mulig å levere inn tekst og bilder på disketter for
innlesning på PC. Diskettformatet bør være 5 1/4 tommer, 360 eller 1,2 Mb DOS-disketter. Teksten må være
skrevet i WordPerfect, versjon 4.2 eller senere. Kontakt
redaktøren for nærmere detaljer.
Redaksjonen mottar gjerne utklipp fra norske eller utenlandske aviser og magasiner av interesse som mulig
stoff for "UFO". Lesere som kan være villige til å oversette artikler fra andre språk, bes kontakte redaktøren.

Postboks 24
Herfra kan du rekvirere foldere slik at de straks kan bli
distribuert videre ut til mulige interesserte.
STØTTEFOND FOR UFO-NORGEI

Grupper og foreninger som forsøker å arbeide aktivt for
en sak har alltid behov for midler, og UFO-NORGE er
intet unntak. Vi har mange oppgaver i UFO-arbeidet som
må utsettes pga. mangel på penger. Mye må gå av egne
midler, men dette begrenser seg selv. Vi vet at mange
av våre i og for seg meget interesserte medlemmer ikke
har anledning til å arbeide aktivt selv. En måte som de
likevel kan støtte saken på er å gi et beløp - stort eller
lite - til UFO-NORGEs støttefond.
Benytt vårt postgironurnmer 08 09 3 07 08 10, merk
talongen STØTTEFONDET og send beløpet til :

HUSK VÅR INFORMASJONSFOLDER

UFO-NORGE

Hjelp til å gjøre UFO-NORGE bedre kjent og skaffe flere

Postboks 1155

medlemmer ved å sende/dele ut foldere.

5001 Bergen

Til slutt bringer vi en hyggelig historie fra USA, som etter sigende skal være
sann. Den viser nok en gang at alt er mulig i "Gods own country'', selv om
man har litt spesielle interesser. At man i tillegg blander dem inn i politikken
gjør bare saken bedre. Et eksempel til etterfølgelse også her tillands?

Landingsbane for UFOer nedstemt
Nashville, Tennessee- Byrådet i Nashville nedstemte for et par år
siden et forslag om at Nashville skulle bygge en landingsbane for
UFOer. Den enslige forslagstiller innrømmet etter avstemningen at
mange mente at han "har rotter på loftet".
Men byrådsmedlem George Darden mente det faktisk alvorlig da
han foreslo å bygge en landingsbane for uidentifiserte flygende
objekter, og han ble fornærmet over at medlemmene av byrådet ikke
tok hans forslag seriøst.
- En dag vil dere kanskje angre på denne beslutningen, sa Darden til
forsamlingen etter avstemningen, som resulterte i 27 stemmer mot
og l for hans forslag.
- Mange mennesker har kommet til meg og fortalt at de har sett disse
uidentifiserte flygende objektene. Og jeg kan huske da jeg var en
liten gutt på omtrent syv år, og min mor så en bisverm komme
flygende. Hun sa: "Jeg vil ha tak i de biene". Min mor visste nok hva
hun snakket om. Men hun hadde ikke forberedt noen velkomst for
biene. Det eneste vi behøver å gjøre er å bygge noe som forteller at
de er velkomne. Med alle disse "Velkommen til US As musikkby"skiltene i Nashville, vil skapninger fra det ytre rom som plutselig
kommer en dag, ikke finne noe sted å lande, sier Darden. "Derfor
vil de vende tilbake og si at vi lyver".
Byrådsmedlem Tom Sharp forsøkte å endre forslaget, slik at det tillot
en landingsbane på Dardens område. Men byrådsmedlem Tom
Alexander avviste dette forslaget og sa: "Vi har for mye trafikk
allerede". Darden beklager at rådet ikke forstod behovet for å hilse
UFOene ordentlig velkomne og innrømmer som sagt, at noen tror
han har rotter på loftet. - Men jeg er likeglad, sier han, så lenge de
ikke har funnet veien ned til kjelleren.
Kilde:

Dagspressen/UFO-NYT 2!90

