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Gdt nyttår til alle med hilsen ifra styret. Du 
itter med et nytt blad i hendene noe som 

er vanskelig å få laget pga. blant annet 
mangel på tid. NE TI er på jakt etter vitner. 
Kjenner du en pilot el. ligne, eller kjenner du en 
som kjenner. .. 
Grav og spør! 

Velkommen til et nytt år som ser ut til å bli et 
spennende år med tanke på at det nå kan komme 
meldinger om at det har vært liv eller er liv på 
Mars. 
Det har vært noen henvendelser fra media som 
ønsket uttalelser vedrørende Mars landingen og 
det store spørsmålet om liv eller ikke. 

Jeg tror at denne gangen er det gode muligheter 
for at det skal bli funnet noe på denne planeten 
som er mer enn noen gang i søkelyset, og 
heldigvis, kan man nesten si, så er det ikke bare 
NASA som er representert på planeten, men den 
europeiske romorganisasjonen ESA er tilstede 
med satellitter som holder på med å skanne 
overflaten på leit etter vann og det helt ned til en 
dybde på 7 kilometer. 
Kan de ikke også skanne etter eventuelle 
byggverk, ruiner, rester etter sivilisasjon? Det har 
blitt funnet slike rester under sand her på jorden 
så samme teknikk burde vel være mulig å bruke 
på Mars. 
Finner de noe der oppe så håper jeg at det slipper 
ut til jordens befolkning, NASA vil nok skjule de 
«store» funnene så vi for håpe på ESA. 
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Se baksiden: De lærde strides omkring hvilken 
farge det er på planeten Mars. Det kan se ut som 
NASA ligger filter på bildene som gjør de så 
røde. V har selv foretatt justering av farge med 
utgangspunkt i roveren som ble fotografert på 
jorden kontra de bilder vi har fått se av 
plattformen fra Mars, vel bildene taler for seg selv. 
Via kanalisering i 1996 fikk vi en melding som 
fortalte at Mars har vært bebodd, men at de måtte 
flykte fra/forlate planeten, og at noen flyktet til 
jorden. Rester av dette skal være Maya og Inka 
kulturen. 
Så dukket filmen «Miss ion to Mars» opp! Se den! 
Jeg holdt på å lette fra sete! 

Til dette bladet har dere også fått en cd. Cden er 
ment som et verktøy i hverdagen og passer både 
til viderekomne og nybegynnere. Morten Eriksen, 
som leder deg gjennom denne meditasjonen, vil vi 
komme tilbake til i et senere nummer av UFO 
nytt. 

I Oslo og omegn trenger medlemmene et fast 
sted å møtes. Vet du om et slikt sted så send en 
e-post til NE TI. 

Det blir møte hos Berit Oftedal25. mai kl. 1900. 
Ring 21 94 94 84 og gi beskjed om du kommer, 
ikke legg igjen beskjed på svarer den virker ikke! 
Har du en video med ufostoff så ta med. 

Styret i NETI har bestemt at medlemsavgiften for 
2004reduseres til l 50,- med bakgrunn i at vi ikke 
har klart å lage mer enn ett blad i 2003. 
Håper at uteblivelse av medlemsblad ikke har 
vært et for stort irritasjonsmoment. Styret 
beklager dette og ser frem til å se deg som 
medlem også i 2004. 

To.51Z.-;,.,. HC1.h.51Z.-h. 

Leder 



NÆRKONTAKT 
PÅ JAPANSK 
Oversatt av Torgeir Hansen 
Kilde: Japan Today, 8. 
november 2003 

Januar hvert eneste år samles mer enn 2 millioner 
mennesker i Harajuku"s Meiji Jingu for å feire det 
nye året., men disse festdeltagerne er ikke de 
eneste individene som sjekker ut denne hellige 
grunn. 
Den 11. oktober 1999 dukket det opp ca. 60 
gjennomsiktige ringer over dette stedet og ble sett 
og fotografert av Junichi Kato og sin OUR-J UFO 
gruppe. Ved andre anledninger har det blitt 
observert uidentifiserte former og lys i området 
med forbløffende frekvens, som har gjort dette 
stedet til et av Japans UFO hotspot steder. 

«Jeg her sett grupper på seks eller syv objekter 
flere ganger før, men ikke noe slikt som dette,» 
sier Ka to, som er leder av UFO gruppen som 
etterforsker hendelsen oktober 1999. 

Spenningen som Kato følte da han var vitne til 
denne hendelsen kan sees i hans smil som sprer 
seg i ansiktet etter hvert som han ligger frem bilder 
av disse vannaktige ringene på kontoret gruppen 
hans leier i Suidobashi. 

«Det var første gang jeg hadde sett noe som dette, 
alle bare gispet. Det var så mange at vi ikke klarte 
å telle alle», sier Toshie N akagawa, en av «flere 
hundre» medlemmene i OUR-J gruppen som ble 
dannet i januar 2000. «Vi var målløse- alt vi 
kunne tenke var: UFOer eksisterer, tilføyer Kato. 
Gruppens bilder av ringene ble senere publisert i 
UFO MAGAZINE og denne hendelsen er 
gruppens mest imponerende. 

Meiji Shrine populær for UFOer 

Kato, som er en vanlig mann som jobber på et 
lønningskontor, sier at gruppen har hatt stor 
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suksess ved sine besøk til Meiji Shrine, men han 
er snar med å tilføye at UFOene flyr overalt, og 
han avviser ideen om at UFOer blir bare sett på 
spesiell steder. 

«Meiji Jingu har definitivt et mystisk aspekt og for 
en eller annen grunn viser seg ofte der. 
De mest vanlige er de som ser som fargerike 
ballem, forteller han. 

Kato sin bemerkeleseverdige samling med 
vitnerapporter har blitt gitt ham fordi at han 
kanskje har telepatisk kontakt med disse 
utenomjordiske. «Jeg blir ofte spurt av TV show 
eller reportere til <<ringe» disse UFOene og å 
samle dem, jeg vil ikke akkurat kalle det telepati,» 
sier han. «Det impliserer toveis kommunikasjon 
og virkelig utfordrer spørsmålet om disse 
UFOene er utenomjordiske eller ikke. Det 
amerikanske militære kom frem til definisjonen på 
UFOer. Det er flere saker hvor et objekt blir 
diskvalifisert basert på forskjellige faktorer. Det er 
ikke nødvendigvis riktig at en UFO er av 
utenomjordisk opprinnelse, styrt av ET eller er fra 
en annen planet, det er viktig å skjelne mellom 
forlgellende. 

Men hvis han ikke prater med ET eller inviterer 
de til Tokyo hvordan forklare Kato sin 
bemerkelsesverdige suksess med observasjoner 
hvor han filmer og fotograferer UFOene? 

«No en mennesker sier at hvis du ikke tror på 
UFOer så kan du ikke se dem- Jeg tror ikke det 
er slik i det hele tatt,» sier han, omgitt av flere 
hyller med bøker på engelsk og japansk som 
omhandler alt fra «Sky fislm til Roswell krasjet. 
«Første skrittet er å finne et stille og åpent sted 
hvor du kan konsentrere deg, så trenger du bare 
å fokusere på at du vil se en UFO.» 

Kato sammenligner en naturfotograf eller en fisker 
som drar ut med et ønske om å fange en sjelden 
utgave av arten og som har stor suksess, men 
forstår ikke hvorfor de vet hvor de skal kaste 
snøre eller hvor kamerat skalle settes opp. 

Det kom fra det ytre rom 



Da Kato var 5 år gammel hadde han sin første 
nærkontakt på en mark i Akita Prefecture som 
gjorde sitt til at han fikk sin store interesse for det 
der ute. 
Da han var ute og spilte basketball med sin bror 
og noen venner dukket det opp et merkelig over 
dem. «Det var en stor elliptisk oransje ting, 
omtrent som et sykkelhjul, selv om jeg ikke er 
sikker på om det roterte.» 

Ukjent for de unge den gangen, samme dag mer 
enn 50 vedAkita flyplass var vitne til make 
fenomen- en gylden disk svevende ventende midt 
på himmelen i ca. l O minutter, som gjorde at 
tårnet på flyplassen måtte advare fly på vei inn til 
landing om et mulig hinder over rullebanen. Et 
lokalt film mannskap var i gang med en 
dokumentar på flyplassen filmet hele opptrinnet 
som gav de et viktig scoop og bevis for 
hendelsen, som Kato hevdet fikk plass i Guinness 
Book ofWorld Records, men det ser ut til at det 
ikke er med der lenger. 

Midten av 70-årene ble det gjort hastige 
observasjoner av lignede objekter over Japan, 
inkludert observasjonen av et sort objekt som 
svevde over Keiser slottet. 
UFOen ble observert av det nasjonale politiet, 
som fulgte med fra sine kontorer like ved. 
Økende frekvens av UFO observasjoner førte til 
landets første offisielle UFO forskning ledet av 
Det Japanske Flyvåpen i 1977, men deres 
rapporter viste seg ikke til å kunne konkludere 
med noe. 
«l Japan så er de fleste UFO grupper sekter eller 
religiøse, vi er ikke slik, sier Kato, mens han 
klager sin nød over mangel på seriøse UFO 
forskere her i Japan. «Jeg gjør det klart for 
medlemmer at de burde ikke holde dette skult for 
sine familier, dette er ikke noe å holde skult,» 
tilføyer han, ikke det at hans familie mener at hans 
interesse i UFOer er normalt.» 

«Det er ingen som utfører en tøff etterforskning 
som vi fmner hos engelske og amerikanske Ufo
forskere,» sier Kato. 

Allikevel, Kato sin søken blir det holdt foredrag 
om på universiteter og OUR-J sitt arbeid med å 
samle observasjoner og å foreta undersøkelser 
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gjør at de er ledende i sitt felt og som har gitt 
Kato anerkjennelse over landegrenser. 

«Ka to har arbeidet hardt med å få OUR -J 
medlemmer fokusert på det saklige og 
vitenskaplige aspektene i sine UFO studier. 
Samtidig har han ikke gjort det på en «tør>> eller 
streng måte, men har begge lidenskapene og 
personlighet til å få det til,» sier Petter Robbins, 
forfatter av «Left at East Gate» og redaktør av 
UFOcity.com. 

Bortenfor stjernene 

Mens OUR-J arbeider med å få et hederlig syn på 
UFO forskning i Japan, så er det vanlig med 
mistenksomhet overfor de som tror på slikt. 
Forekomsten av sekter og nye religioner med 
bisarre tros systemer fortsetter til tross for 
forbrytelsene som ble utført av Aum Shinrikyo 
sekten. Da Clonaid annonserte tidligere i år at 
deres tredje menneskelige klone hadde blitt født til 
japanske foreldre så førte det til at 60 medlemmer 
av Raelian bevegelsen skapte røre da de 
marsjerte og jublet gjennom Hiroshima. 
Raelian sekten som mener at menneskeheten er et 
produkt av et utenomjordisk kloning eksperiment, 
mottok fra en ukjent japansk kvinne en av de 
høyeste donasjoner som er gitt, 57.000 dollar, 
som er over halvparten av det de klarte og samle 
inn i USA i fjor. 

« Japan er et stramt drevet samfunn så når 
individer søker svaret på UFO gåten så er de 
egentlig på jakt etter trosretninger som peker i 
retning av å kunne gi svar på de vanskelighetene 
som vi er omringet av. En rase som er mer utviklet 
enn oss «et sted der ute» som kan hjelpe oss med 
å løse problemene kan ha en merkelig innvirkning 
på ellers intelligente og jordete personer,» 
kommenterer Robbins, som har mer enn 25 år 
med erfaring innenfor dette feltet 
Nick Pope som jobber i det Engelske 
F orvarsdepartementet som har drevet med offisiell 
etterforskning av UFO observasjoner sier seg 
ening i at en person eller en gruppe kan ha en 



uforholdsmessig innflytelse på saken under en 
monopolsituasjon. 

For eksempel, hvis en gruppe har stor nok 
innflytelse så kan de effektivt sitte agendaen 
omkring fenomenet gjennom magasiner, 
konferanser, hjemmesider og med tilgang til 
media. Ettersom media blir mer global og 
intemettilgangen vokser, vil jeg tro at nasjonale 
faktorer blir mindre betydningsfulle.» 

Ka to klager på de såkalte UFO ekspertene i 
Japan som fremdeles refererer til ikke godkjente 
eller utdatert forskning, spesielt arbeidet til George 
Adamski. En bestselgende forfatter som skrev om 
emnet på 50 og 60 tallet. 
Adamski gjorde kjent den klokkeformete 
flygende tallerken og en gang ble han beskrevet 
som en tulling av Time Magazine. 

«Japanske massemedia promoterer fremdeles 
Adamski typen, så det er det bildet mennesker 
har av hvordan en UFO ser ut når vi foretar 
undersøkelser,» sier Kato. Denne form for 
feilrapportering underbygger den seriøse 
UFOlogien.» 

OUR -J egne data samlet gjennom detaljerte 
rapporter som de har samlet inn fra personer som 
har sett UFOer og ekspedisjonsturer viser at den 
mest vanlige UFOen sett over Japan er en 
ballformet. Andre vanlige typer er ovale eller 
sitronformete objekter, som Kato beskriver med 
at de har en salgs tåke eller dis rundt seg. 
Rapporter omAdamski typen utgjør knappe l %. 
Ring formen (sett i Meiji Shrine) er den 
merkeligste vi har sett,» sier han. 

Det går et program på kabel-tv som handler om 
det uforklarlige. Kato nekter å være med på slike 
programmer og vil ikke gå dypere inn på det, men 
det har med å gjøre media sin rolle å forme 
oppfatningene til mennesker. 
På 50 tallet gjorde Adamski den menneskelignede 
typen med fredelige hensikter populær, på 60 
tallet begynte kidnappingshistoriene å dukke opp 
og ble vanlige og det ble beskrivelsen av den grå 
typen også, sier han. 
«Filmer og media har en voldsom makt og kan 
påføre mennesker en spesiell oppfatning. Det er 
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bedre at man ikke har med seg massemedias 
oppfatning på hvordan de utenomjordiske ser ut. 
Det er bedre vi tenker for oss selv hvordan de 
er,» sier Kato. 
Men ET nøkkelringen og magneter på sin 
kontorpult viser at selv UFO loger ikke er immune 
mot den sterke markedsføringen av våre 
utenomjordiske naboer. 

«Med UFOer som vanligvis blir sett av flere 
samtidig kan du ta bilder og filme, og folk kan 
være enig om at de har sett noe merkelig. Det er 
dokumenterte beviser du kan undersøke,» 
konkluderer Kato. «Med ET er det vanskelig å 
etablere en sannhet; alle kan si, jeg er en ET, men 
hvordan beviser du det!? Kanskje det er som de 
sier, sannheten er der ute. 

En mystisk bevinget 
UFO 

Oversatt av Torgeir Hansen 

Ca midt på dagen den 
27. april1961 kjørte 
Bruno Ghibaudi, en 
journalist og fotograf, 
på motorveien 
parallelt med stranden 
ved Montesilvano 
(Pescara), da han 
merket at et hjul var punktert han kjørte så inn til 
siden og stoppet. Da han holdt på med å skifte 
hjulet lå han merke til et metallisk flygende objekt 
som kom i lav høyde inn fra havet. 
Det passerte like over han, senket farten, gjorde 
en skarp sving mot nord og fløy vekk. 
(Sak 16, Project Blue Book) 
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Over fmner vi det eneste kjente fotoet a y det 
merkelige, nesten organiske multivingete fartøyet 
som Bruno fotograferte. 
Under fmner vi en tolkning av bildet fra La 
Domenica del Corriere fra den 15. april1962 
(kunstner ukjent) 

Dette fartøyet fra Lockheed har noen likheter med 
det Bruno fotograferte, selv om vingene er veldig 
rette, det likner på et vanlig fly selv med sin 
strømlinjete form. 

Project Blue Book- En gruppe fra det militære 
som ble nedsatt for å samle alt de kunne få tak på 
av UFO observasjoner gjort av sivile. 
Jobben besto blant annet i å gi observatørene en 
fornuftig forklaring på det de hadde sett, og 
bortforklare alt som kunne vise seg i å være 
besøk fra andre verdener. 

UFO-landing ble avlyst 
Brasil 
En UFO-landing ble avlyst av 
borgermesteren i en landsby, fordi han 
fryktet at landslagspillerne skulle bli bortført. 

Ikke alle borgermestre har samme bekymringer, 
som Elcio Berti. Borgermesteren i landsbyen 
Bocaiuva do Sul i Brasil hadde nemlig planlagt en 
UFO-landing denne uken, med celebert besøk fra 
verdensrommet. Dessverre hadde borgermesteren 
planlagt UFO-landingen samme dag som Brasil 
møtte Peru i en VM-kvalifiseringskamp i fotball. 
Og borgermester ønsket ikke å lage problemer 
for fotballaget. - Berti sier han så avlyste UFO
landingen fordi han var redd for at noen av 
spillerne kunne bli bortført. Borgermester Berti 
påstår videre at han er i jevnlig kontakt med 
utenomjordiske skapninger. 

Kilde: UFO-Norge nettsider samt Nettavisen 
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IJft) på 
vei mtJt 
IJtJdØ 
Trond Sandnes 
8.11.2003 14:04 

BODØ: Kvinnen 
ble bare stående 
å måpe da hun så en svart, 
bumerangformet UFO på vei mot Bodø 
sentrum. 

UFO Norge etterlyser nå tips for å finne ut 
hva det var hun egentlig så. Observasjonen 
ble gjort i Rønvik utenfor Bodø tirsdag 21. 
oktober klokken 20.15. 

Ifølge kvinnen fløy den svarte, 
bumerangformede gjenstanden over 
himmelen, og bevegde seg fra Rønvik og 
inn mot Bodø sentrum. 

Kvinnen observerte oransje flekker med 
jevne mellomrom på gjenstanden, og ifølge 
Avisa Nordland skal UFOen ha hatt et 
vingespenn på størrelse med et 
passasjerfly. Konturene var tydelige mot 
himmelen, og det kom ingen lyd fra 
gjenstanden, som kvinnen observerte i rundt 
15 sekunder før den forsvant over byen. 

-Vi er interessert i alle som kan ha sett noe 
i Bodø eller Salten-området denne 
tirsdagen, forteller Leif Normann Sol haug, 
som leder den nordnorske avdelingen av 
UFO Norge, til Avisa Nordland. 

Organisasjonen har bare fått 10-11 
meldinger om UFO-observasjoner hittil i år. 
Det normale skal i følge Normann Sol haug 
ligge på rundt 25. På 1990-tallet kom det 
enkelte år opp mot 50 observasjoner bare i 
Nord-Norge, skriver avisen. 



Den Franske Rapporten om 
UFOer og Forsvar: 
En kort presentasjon av Gildas Bourdais 
Oversatt av Torgeir Hansen 

Det må påpekes her at dette er en uavhengig 
rapport fra en organisasjon kalt COME TA. 
Dette er et sammendrag med tillatelse fra 
forfatterne. 

Fredag 16. juli 1999 ble det publisert et 
enestående dokument kalt« UFOer og F orsvaD> 
Hva må vi forbrede oss på? 

Denne 90 siders rapporten er et resultat av en 
grundig studie av UFOer, hvor mange felt er 
dekket blant annet forsvar. 

Studiet har pågått over flere år av en uavhengig 
gruppe av «medlemmeD> ved det seriøse Institute 
ofHigher Studies for National Defence, eller 
IHEDN, med spesialister fra forskjellige felt.. 
Før rapporten ble publisert så har den blitt sendt 
til President Jacques Chirac, og til Statsminister 
Lionel Jospin. 

Denne rapporten er godkjent av General 
Bernhard N orlain fra flyvåpenet og tidligere 
direktør for IHEDN, og den begynner med forord 
av Andre Lebeau, tidligere president ved det 
Nasjonale Senter for Rom Studier, den franske 
utgaven av NASA. 

Gruppen i seg selv, et kollektiv som har forfattet 
denne rapporten er en organisasjonen med en 
samling av eksperter hvor mange av dem enten er 
eller har vært en del av IHEDN, og den har 
etterord av General Denis Letty fra flyvåpenet, 
tidligere medlem i IHEDN. 
Navnet «COMETA» betyr «Committee for in 
depth studies» Komite for dybdestudier. 

En liste over medlemmer er gitt i begynnelsen som 
er imponerende nok. Den inkluderer: 
General Brun o Lemoine fra flyvåpenet(F A of 
IHEDN), Admiral Mare Merlo (F A ofiHEDN). 
MichelAlgrin, Doktor i politisk vitenskap, og 
advokat (FA ofiHEDN), General Pierre 
Bescond, våpeningeniør (FA ofiHEDN), Denis 
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Blancher, sjef for Det Nasjonale politi, Christian 
Mare hal, sjefsingeniør ved den nasjonale»corps 
des Mines», direktør ved Det Nasjonale Kontoret 
for Flyforskning, GeneralAlain Orszag, Phd i 
fysikk og våpeningeniør. 

Komiteen viser også til andre som har bidratt fra 
utsiden blant andre: Jean-Jacques Velasco, sjeffor 
SEPRA ved CNES, Franaois Louange, President 
ved Fleximage, spesialist på fotoanalyse og 
General Joseph Domange fra flyvåpenet. 

General N orlain forteller kort i sin innledning 
hvordan denne komiteen ble dannet. General 
Letty kom for å besøke ham i mars 1995, da han 
var direktør for IHEDN, for å diskutere et 
prosjekt med en gruppe som skulle se på UFO 
saken. 

N orlain bekreftet sin interesse og bad ham ta 
kontakt medAA (Association of Auditors) som i 
sin tur gav ham sin støtte. Det er interesant å se litt 
tilbake. For 20 år siden var det en rapport fra 
samme organisasjon som førte til dannelsen av 
GEPAN, den første enheten for UFO studier ved 
CNES. 
De fleste av dem hadde eller har viktige 
funksjoner i forsvaret, industri, undervisning, 
vitenskap og andre. 
General N orlain u trykker et håp om at denne 
rapporten vil bidra til at nasjonen setter i gang et 
arbeid med UFO spørsmålet, og at det blir et 
tettere samarbeid internasjonalt. 

General Letty, som er president av COMETA, 
peker på det som er hovedemne i rapporten, 
nemlig den mengden av godt dokumenterte 
observasjoner som gir oss muligheten til å se på 
alle hypoteser som kan være opphavet til UFOer 
og spesielt den utenomjordiske hypotesen. 

Komiteen presenterer så innholdet av rapporten. 

I første del presenteres det noen utrolige saker 
både fra Frankrike og fra utlandet. 
I andre del presenteres organiseringen av 
forskning som blir gjort av vitenskapsmenn rundt 
om på kloden, som kanskje har kommet frem til 
noen løsninger ut i fra fysiske lover. 

• \. 



Den globale oppfatningen blir så gjennomgått, fra 
hemmelige fartøyer til utenomjordiske 
manifestasjoner. 
I tredje del blir det vurdert om forvar skal bli 
iverksatt ut i fra fortellinger fra piloter både i 
militær og sivil luftfart, til strategi. Det blir og 
diskutert politiske og religiøse konsekvenser hvis 
den utenomjordiske hypotesen skulle stemme. 

Dell.: «Fakta og Vitner» 

Mange av hendelsene som er valgt ut her er 
velkjent blant forskere, så de blir bare nevnt her. 
Der er: 

Vitneobservasjoner fra franske piloter. M. Giraud, 
pilot av MirageiV( 1977); Løytnant Bosc, 
jagerpilot(1976);Air France flygningAF 3532 
(Jan 1994) 

Observasjoner fra rommet. Lakenheath(1956); 
RB-47(1975); Teheran(1976); Russland(1990); 
San Carlos de Bariloche(Argentina 1995). 

Observasjoner fra bakken. Tananarive(1954); 
observasjon av en tallerken nær bakken, 
observert av en fransk pilot, J.-P Fartek(1979); 
observasjon av et objekt som lå tett over en 
russisk rakettsilo. 
Her var det flere vitner til hendelsen.(1989) 

Nærkontakter i Frankrike. Valensole(Maurice 
Masse, 1965); Cussac, Cantal(1967); Trans en 
Provence(1981); Nancy(den såkalte saken 
<<Amarantlm 1982) 

Selv om utvalget er begrenset, så ser det ut til at 
det er nok til å overbevise en person som ikke er 
informert, men som har et åpent sinn omkring 
UFOer. 

Del 2.: «Hva vet vi i dag» 

Den andre delen med tittelen« hva vet vi i dag» 
begynner med en undersøkelse av den 
organisasjonen som offisielt driver med UFO 
forskning i Frankrike, fra de første instruksjonene 
som ble gitt til «gendarmeriem i 1974, til 
skapelsen av GEPAN i 1977, dens organisasjon 
og resultater: Samling av mer enn 3000 rapporter 
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fra gendarmene, saker som er studert, statistiske 
analyser. 
Den holder så øye med enighetene gitt av 
GEPAN, senere SEP RA, med flyvåpenet og 
hæren, den sivile lufttrafikk og andre, som sivile 
og militære laboratorier for analyse av prøver og 
fotografier. 

Med hensyn til metoder og resultater blir vi 
påminnet om noen berømte saker (Trans-en
Provence, I"Amarante ), og ligger vekt på 
sammensetningen av kataloger med saker spesielt 
med piloter (Weinstein katalogene), og radar/ 
visuelle observasjoner fra hele verden. 
En historisk note dukker opp her med et sitat fra 
et berømt brev fra General Twining, fra september 
194 7, hvor han den gangen slår fast realiteten av 
UFOer. 

Det neste kapitelet kalt «hypoteser og forsøk på 
fomm diskuteres noen modeller og hypoteser som 
blir studert i flere land. Delvise simuleringer har 
allerede blitt utført med UFO fremdriftsmotor, 
basert på observasjoner som; fart, bevegelser og 
akselerasjon, motorsvikt av fartøyer som er 
nærgående, paralyse av vitner. 
En modell er MHD framdrift, allerede testet med 
suksess i vann og som også kan bli oppnådd med 
superledere i rommet om et par hundre år. 
Andre studier blir kort nevnt når det gjelder 
fremdriftssystemer som kan brukes her på jorden 
og i rommet, så som partikellkanoner, 
antigravitasjon. 

Grunnen til at fartøyer som flyr over land av og til 
stopper kan årsaken være stråling fra 
mikrobølger. Faktisk så er kraftige hyperfrekvente 
generatorer under forskning i blant annet 
Frankrike. 
En ting er mikrobølgevåpen. 
Partikkellstråling, proton stråler, som ioniserer 
luften og blir synlig, dette forklarer kanslge også 
observasjonen av avkortete lysstråler. 
Mikrobølger gies som forklaring når kroppen blir 
paralysert. 

I det samme kapitlet omhandles de «globale 
hypotesene». 
Svindlere er sjelden og er lett å oppdage. Noen 
ikke-vitenskapelige er lagt til side, slike som 
konspirasjoner og manipulasjon fra veldig 



hemmelige og mektige grupper, parapsykologiske 
og kollektive hallunisasjoner. 
Hypotesen rundt at det er hemmelig våpen sees 
på som høyst usannsynlig, det samme er beruselse 
eller at det bare er et naturlig fenomen. 
Vi står da igjen med forskjellige utenomjordiske 
hypoteser. En 
versjon er blitt lagt frem av astronomene Jean
Claude Ribes og Guy Monnet som er basert på 
konseptet «rom øyer» etter en ide fra den 
amerikanske fysikeren O 'N eill, og den er 
sammenlignbar med dagens fysikk. 

Organiseringen av UFO forskning i USA, 
Storbritannia og Russland blir målt ofte. 
I USA er det en viss interesse fra media og 
mennesker generelt, men den offisielle holdningen, 
spesielt fra flyvåpenene er benektelse, eller rette 
sagt det er ingen trussel mot den nasjonale 
sikkerheten. I virkeligheten, i frigitte dokumenter, 
frigitt med bakgrunn i FOlA (Freedom of 
InformationAct), viseren annen historie, blant 
annet at atomanlegg blir overvåket av UFOer, og 
at det pågår studier utfØrt av militæret og 
sikkerhetsbyråene. (CIA, FBI, NSA) 

Rapporten stresser viktigheten av, i USA, med 
private, uavhengige foreninger. Den nevner «The 
Briefing Document(CSETI). De beste beviser 
tilgjengelig» som i 1995 ble sendt til tusenvis av 
personligheter rundt om i verden, og Sturrock 
arbeidsgruppen i 1997. Begge disse ble 
sponset av Laurance Rockefeller. «The Briefing 
Document» har tydeligvis blitt tatt vel imot av 
forfatterne av COMETArapporten. 
Komiteen viser også til informasjonen som har 
kommet fra innsiden nemlig Oberst Philip Corso, 
selv om mange har kritisert det han har sagt, så er 
det mulig at hans vitnesbyrd viser situasjonen slik 
den er i USA. 

Rapporten beskriver kort situasjonen i England 
hvor Nick Pope blir særlig nevnt og at det er 
mulig det er eller har vært samkjørte studier gjort 
av både USA og England. 
Den nevner også studier gjort i Russland og om 
frigitt informasjon gitt av KGB i 1991. 

Del3: UFOer og Forsvar 

Den tredje delen, «UFOer og Forsvar» sier at 
hvis det er sant at det ikke er bevist noen fiendlig 
aktivitet enda. Noen hendelser har det vært i 
Frankrike. Siden den utenomjordiske 
opprinnelsen av ufoene ikke kan bli utelatt, er det 
derfor viktig at man studerer konsekvensene av 
denne hypotesen på strategisk nivå, men også 
politisk, religiøst og media/allmennheten 
informasjonsnivåer. 

Det første kapitelet i del3 er brukt på fremtidige 
strategier, og den begynner med fundamentale 
spørsmål: <<Hva hvis utenomjordiske finnes? 
Hvilke intensjoner og hvilken strategi kan vi slutte 
uti fra deres oppfØrsel?» 
Slike spørsmål åpner en mer kontroversiell del av 
rapporten. 
Mulige motiv fra de utenomjordiske besøkende 
blir utforsket her, som at de vil beskytte jorden 
mot kjernefysisk krig, dette foreslått fordi fartøyer 
er ofte observert flygende over atomanlegg. 

Komiteen ser så på den mulige endringen i 
oppførsel, offisielt eller ikke, fra flere stater, og 
fokuserer på muligheten for hemmelig kontakt, 
viser da til USA. Holdningen 
fra USA har vært merkelig siden 1947 bølgen og 
det som skjedde i Roswell. 
De holder kortene tett til brystet og beskytter sin 
militære suverenitet med alle midler, en suverenitet 
som kan komme fra sine studier av UFOer. 

Neste spørsmål rapporten tar for seg er: Hvilke 
skritt må vi ta nå?» I det minste, samme hva 
opprinnelsen til UFOer er så viser de en «kritisk 
årvåkenhet» 
En form for kosmisk aktsomhet burde bli satt i 
virke av eliten, nasjonalt og internasjonalt for å 
forhindre noen sjokkerende overraskelser og å 
unngå feilaktige tolkninger og fiendtlige 
manupilasasjoner. 

Nasjonalt, mener COMETAat SEPRAmå 
styrkes og anbefaler dannelsen av en celle på 
høyeste nivå i regjeringen som er betrodd med å 
fremlegge hypoteser, strategi, og å forbrede 
samarbeidsavtaler med europeiske stater og at 
europarådet går de diplomatiske linjene overfor 
USA med det for øye å danne en politisk og 
strategisk allianse. 

lO 



Et hovedspørmål i rapporten er «Hvilke 
situasjoner bør vi være forbredt på?» 
Den nevner situasjoner som: Utenomjordiske tar 
offisiell kontakt; oppdagelsen av en utenomjordisk 
base et sted på jorden; invasjon( tenkt som 
usannsynlig); manipulasjon eller at det med hensikt 
spres desinformasjon for å svekke en annen stat. 

COMETA viser spesiell interesse til problemer i» 
luften>>, med detaljerte anbefalinger rettet mot 
forkjellig personell, slik som flygere, 
trafikkkontrollører, metro loger og ingeniører. 
Den gir også anbefalinger til det vitenskapelige og 
tekniske nivået rettet mot forskning med et 
potensielt utbyte for forsvar og industri. 

Videre utforsker rapporten de politiske og 
religiøse virkningene med UFOer. 
Som modell bruker vi vår egen utforskning av 
rommet, hvordan ville vi nærme oss en annen 
sivilasjon som var mindre utviklet enn oss? 

En slik fremgangsmåte er ikke ukjent for de godt 
informerte leserne av UFO litteratur, men den er 
av spesiell verdi her når det blir behandlet seriøst 
på et slikt nivå. Media sin rolle 
og konsekvenser er ikke glemt, med problemer 
som desinformasjon, redselen for å bli 
latterliggjort, og manipulasjon fra visse grupper. 

Konklusjonen fra COMETAhevder at den 
fysiske realiteten med UFOer, intelligent styrt av 
vesener fra en annen klode/univers er 
tilsynelatende sant. 
Bare ved en hypotese taes det med de faktiske 
data: Hypotesen om utenomjordisk besøk. 
Denne hypotesen er ikke bevist men har 
langtrekkende konsekvenser. 
Målet med disse påståtte besøkende er ukjent 
men må i denne anledning gi rom for 
spekulasjoner og fremtidsvisjoner. 

I sine siste anbefalinger stresser de viktigheten av 
å: 
l. Informer alle beslutningstakere og personer 
som sitter med ansvar. 
2. Styrke midlene av etterforskning og studier ved 
SEP RA 
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3. Få «UFOjakt» lagt inn i arbeidet til de som 
jobber med overvåkning av rommet. 
4. Forme en strategisk celle på høyeste nivå i 
staten. 
5. Få i gang diplomatiske relasjoner med USA i 
dette viktige spørsmålet. 
6. Studere tiltak som må settes i gang ved 
nødstilfelle. 

Til slutt så er dette dokumentet fulgt opp med syv 
interessante vedlegg som er verdt å lese selv om 
man bare er tidvis interessert i UFOer. 

l. Radar observasjoner i Frankrike 
2. Observasjoner gjort av astronomer 
3. Liv i universet 
4. Erobringavrommet 
5. Roswell saken, desinformasjonen 
6. Oldtiden om UFO fenomenet 
7. Syn på forkjellige psykososiale, sosiale og 

politiske aspekter ved UFO fenomenet. 

Viktigheten av denne rapporten burde ikke gå 
forbi informerte ufo loger rundt hele verden, 
ikke bare på grunn av innholdet men også de 
personene som står bak den, og til tross for 
de kritiske røster som måtte komme. 
Det har faktisk dukket opp kritikk rett etter 
rapporten ble frigitt, på internert og i den 
franske pressen med en artikkel av sosiologen 
Pierre Lagrange som annonserte en kampanje 
med desinformasjon med å latterliggjøre 
emnet. (Liberation 12 juli 1999). 
La oss håpe at dette sammendraget vil hjelpe 
til med å klarne de baten. 

Gildas Bourdais 



Ufvrny~r-iet • 
()m å §kille klinten fra hveten 

Jan Riis-Christensen, siv. ing . 
Maskin, medlem av foreningene Tau 
Beta Pi (Honorary Engineering) og 
CSETI 
(Center for the Study of 
Extraterrestrial Intelligence) i USA . 

Kronikken er tilegnet min venn fra 
studietiden Dr. Richard Pendleton, 
NASA (National Aeronautics and Space 
Administration) . 

Et annerledes paradigmeskifte venter 
oss i det nye årtusenet. Forandringen 
vil føre til 
at mennesket tas ned fra pidestallen 
som skapningens herre. En ny 
erkjennelse om vår 
evolutive arv og tilhørighet til 
andre bevisste former for liv vil 
følge i kjølvannet av 
en offisiell kunngjøring om 
ekstraterrestrisk intelligens. 

Overveldende vitnemål fra personer i 
militære og sivile nøkkelstillinger 
skal 
blottlegge et fortielsessystem som 
har dominert ufofenomenet i over fem 
decennier . 

En offensiv strategi planlegges for å 
tvinge frem i dagen den militære 
forskningen på 
ufoteknologien, og som en konsekvens 
bidra til et nytt vitenskapelig 
orientert virkelighetsbilde. 

Tilgang til miljøvennlige 
energiprosesser som offisielt ikke 
eksisterer, skal gi nye muligheter og 
nytt ansvar for vårt miljø og våre 
samlivsformer. 

«The resi s tanc e t o an y new idea i s 
p roportion al to i ts importan ce . » -
Bertran d Russel l. 

Forfatteren Arthur Koestler mente at 
v ilkårlige oppdage lser ikke er 
v ilkår l i ge, me n at 
me nnesket få r øyeblikk me d inns ikt 
som deres e r f a ring har forberedt d e m 

på. 

Som et resul t at av korridorpolitik k 
og filibustertaktikk i de t 
amerikanske senatet i 
forbindelse med ufosaken e r arbeidet 
med å få i stand en åpen 
vitneavhøring i den 
amerikanske Kongressen, i første 
runde, blit t nedprioriter t til fordel 
for en intensiv 
opplysningskampanje fo r å mobiliser e 
allmennheten. 

Prominente personer i nnenf or det 
sivile og militære samfunn er 
engasjert i den 
formidable oppgaven som avdekkingen 
representerer . Oberst Philip J. 
Corso, som i 
1960-årene tilhørte det a merikanske 
Pentagon, ble på sine gaml e dager en 
heltemodig 
pioner som autoritativ t a lsmann mot 
etterretningsvirksomhe t en USAPS 
(Una cknow-
ledged Spesi al Access Pr ogr ams) En 
samling med vitnemål er under 
oppbygging, og 
foreløpig er det i regi a v CSETI 
(Center f or t he Study of 
Ex traterre strial Intel ligence) 
og Disc"losur e Project 
(www.disclosureproject . org) 
registrert ca. 700 konfidensielle 
navn, hovedsakelig på høytstående 
sikkerhetsgraderte personer . 
Forutsetning for 
vi t nemålen e er e n lovfestet gar anti 
mot even t uelle rep r e salier . 
Astronautene Edgar 
Mitchell og Gordon Coope r , 
Vatikanstat ens representan t Corrado 
Balducc i og 
f o tolaborant Donna Ha re (Johnson 
Space Cen ter , Hous t on) med flere 
hører til de . 
vitnene som åpent og u t en 
reservasjoner aksepter er 
forpliktelsene. Vitnene s tår i et 
bevisst etisk forhold t i l s eg se l v og 
s i ne omg i velse r , me n vegre r seg i k ke 
f or å være 
d i rek te p å sak fo r å oppnå de t 
paradigmeskiftet som er nødv endig for 
å avsløre denne 
konspirasj on e n som u i nnvidd e ikke 
helt k a n f orstå. 

Under et intervju i 1993 f o r CSETI 
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uttrykte Jim Woolsey (CIA-direktør 
1993-95) sin · 
beklagelse over den kjensgjerning at 
fortrolig informasjon om 
ufovirksomhet utvilsomt 
ble sensurert før den endte på hans 
skrivebord. Klassifiserte 
ufodokumenter inndelt og 
ordnet i henhold til «Above top 
secret and need to kno~> er 
forbeholdt president Bush. 
Hevet over presidenten og de 
folkevalgte organene eksisterer det 
en dunkel og relativt 
liten gruppe personer innenfor 
etterretningen med forbindelser til 
forsvars-industrien . 
Åpenbart uten skrupler forbeholder 
denne gruppen seg retten til en 
global overordnet 
kontroll og styring av potensiell 
ufoforskning. Eisenhower var den 
første av USA-
presidentene som vedsto seg gruppens 
eksistens. 

Det er verdt å merke seg at det 
offisielt kjente teknologiske nivået 
for en stormakt er 
en skygge som følger 15-40 år etter 
hemmelig militær standard. I USA blir 
«Pentagon 
Black Budgets» , ikke offentlig 
registrerte budsjetter på milliarder 
av dollar, kanalisert 
utenom regulære anbudsrunder til 
militære-industrielle prosjekter . 
Opprustning i 
rommet og utvikling av avansert 
flyteknikk med utgangspunkt i 
ufoteknologi hører 
med til de skjulte prioriterte 
oppgavene. Stealth-flyet, 
kodebetegnet TR-3B, med 
fremdriftsaggregater 
(antigravitasjon) [l] utviklet ved 
Livermore Labs og Sandia 
Corporation i USA er til forveksling 
lik de triangulære ufoene som ble 
observert over 
Belgia 30.-31 . mars 1990. Minst tre 
eksemplarer av TR-3B var i operativ 
tjeneste i 1994 . 

«It may not be an unattainable hope 
that some day a clearer knowledge 
of the processes of gravitation may 
be reached; and the extreme 
generality 
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and detachment of the relativity 
theory may be illuminated by the 
particular 
study of a precise mechanism. » -
Albert Einstein. 

Det amerikanske forsvarsbudjettet var 
i 1999 på 270 milliarder dollar 
eksklusive 
«Black Budgets» som på verdensbasis 
var beregnet til å være i 
størrelsesorden 
200 milliarder dollar. Budsjettene i 
1999 for Kina, Nord-Korea og Irak var 
på 
respektive 29, 6 og 3 milliarder 
dollar. 

I kjølvannet av seriøse meldinger om 
ufoer følger det vanligvis en 
desinformasjon 
redigert av sterkt motiverte personer 
som utviser en frapperende 
oppfinnsomhet. 
Med god håndgripelighet oppnår den 
avledende redegjørelsen langt større 
tiltro og 
oppmerksomhet. Villedende informasjon 
utnytter allment etablerte holdninger 
fra 
vitenskapelige miljøer og samfunnet 
generelt for å forsvare og underbygge 
tilsynelatende vitenskapelige fakta 
med fagmessig integritet. 

Det anerkjente fagtidsskriftet 
Aviation Week and Space Technology 
mottar fra tid til 
annen opplysninger fra forskere og 
ingeniører som bryter taushetsløftet 
i håp om en 
åpen og kommersiell anvendelse av 
spesifikke deler av teknologien [2] 
Utfallet blir 
konsekvent en etterretningstjeneste 
som settes i høygir, og ganske snart 
er 
informasjonslekkasjen demmet opp . 

Forskning og utvikling (reverse
engineering) av mekaniske og 
elektroniske 
komponenter hentet inn fra 
konfiskerte utenomjordiske fartøyer 
gir meget viktige 
fortrinn i det teknologiske 
kappløpet. Det er underskrevet 
avtaler som forbyr militær 
etterretning å utføre hemmelige 



oppgaver på vertslandets jord. 
Avtalene brytes 
ustanselig når operative enheter (ufo 
retrieval groups) globalt overvåker 
og henter inn 
ufoer som nødlander og endog skytes 
ned med høyintensitetslaser. Den 
nord-
amerikanske luftforsvarskommando, 
NORAD, er en viktig støttespiller med 
sine 
varslingssystemer som består av både 
satellitter og bakkestasjoner. NORAD 
anvender 
samlebetegnelsen «fastwalkers» for 
ufoer registrert via 
varslingsanlegget. Det anbefales 
å studere båndopptakene fra romfergen 
Discovery, oppdrag STS-48 (1991), som 
avslører at det virkelig skytes mot 
romskip med laserildledningsutstyr 
(bakke til luft) . 
Avfyringsbasene er nu stedfestet: 
Exmouth Bay/North West Cape (Vest
Australia) 
og Pine Gap (Sentral-Australia) . 
Mannskapet på Discovery sto på den 
militære 
lønningslisten under dette oppdraget. 
Ballistiske analyser utført av bl.a. 
Jack Kasher, 
professor i astronomi (universitetet 
i Omaha, Nebraska), avkrefter 
påstandene om at 
det er ispartikler som observeres på 
videofilmen. Med denne episoden ble 
det slutt på 
usensurerte bildeoverføringer fra 
romfergene. 

Deler av den sivile internasjonale 
makteliten og storkapitalen er også 
engasjert i 
desinformasjonen, fordi de 
urettmessig har oppnådd 
konkurransefortrinn med 
overføringer av ufoteknologien. 
Storkapitalen er på verdensbasis 
samlet dels til ca . 250 
enkeltstående personer, og dels til 
storkonserner som kontrollerer 
markedene gjennom 
karteller og truster med fullstendig 
dominans i bransjer som IT, olje og 
gass. 
Miljøvennlige energiprosesser fra 
ufoteknologien som anvendes i det 
skjulte militære 
høyteknologiske miljøet, med 
muligheter til å konkurrere ut olje 

og gass, blokkeres fra 
det åpne markedet. Innenfor 
mediebransjen er en rekke økonomiske 
sammenslutninger 
(kontrollselskaper) opprettet med det 
overordnede mål å sensurere relevant 
informasjon fra televisjon, radio og 
avis. Også politisk er storkapitalen 
en maktfaktor 
av betydning. 

I henhold til FOIA (Freedom Of 
Information Act) er det i USA frigitt 
flere tusen sider 
ufodokumentasjon fra både CIA, DIA 
(Defence Intelligence Agency) og NSA 
(National Security Agency), men av 
hensyn til «nasjonens sikkerhet» er 
avgjørende 
vitenskapelige data konsekvent radert 
bort. En folkebevegelse på linje med 
ikke-
voldskampanjen mot raseskillet i USA 
i 1950-årene må kanskje til for 
virkelig å frigi 
arkivene. 

Det nyeste kampmidlet for å avspore 
ufoforskningen er holografiske 
metoder for 
fremstilling av virtuelle tre
dimensjonale bilder som simulerer 
ufoer 1 bevegelse på 
natthimmelen. Lykkeligvis finnes det 
fraksjoner innenfor 
sikkerhetstjenesten med et 
incitament til en sannferdig og 
kontrollert informasjonstilførsel for 
å forberede 
allmennheten på og gradvis 
akklimatisere den til en «ny 
virkelighet» som før eller siden 
må komme. Filmprodusenter hvis 
ærender de løper, står bak bl.a. 
seriene 
«Millennium» og «X-Files» som 
inneholder realiteter iblandet 
eventyr. En teknologisk 
kuriositet som teleportering av 
objekter ofte framstilt i science 
fiction-serier har faktisk 

TV-

en parallell i virkeligheten, 
riktignok foreløpig bare i form av 
foton (lyspartikkel) 
teleportering. Neste utviklingstrinn 
blir forsøk med atomer. Fremtidig 
anvendelse antas 
å komme innenfor 
informasjonsteknologien. 
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Til tross for iherdige 
sabotasjeforsøk fra konkurrerende IT
selskaper er American 
Computer Company (ACC) i ferd med å 
revolusjonere informasjonsteknologien 
med 
sin transkapasitor (registrert 
varemerke: Transfer Capacitor) Dette 
produktet bygger 
på en nesten uvirkelig 
halvlederteknikk som vil forelde 
transistoren. Historien om 
transkapasitoren har sitt utspring i 
ufokomponenter beskrevet i 
laboratorienotater som 
ACC, under direktør Jack Shulman 
(nobelpriskandidat?), har fortolket 
og utviklet til et 
teknisk gjennomførlig produkt. Bell 
Labs/AT&T og den militære ekspertisen 
med 
tilgang til tilsvarende notater er 
blitt stående og stange mot uløste 
problemer . ACCs 
underlagdokumentasjon (shopkeeper's 
notebook) tilhørte dødsboet etter 
militærforsker 
Michael Proskauer (psevdonym) og ble 
innlevert av enken. Beskrivelser og 
skisser av 
transkapasitoren eksisterer så langt 
tilbake som til 1947, men arbeidet 
med å kanalisere 
skjulte ufoinventarer til diverse 
uavhengige laboratorier for forskning 
og utvikling ble 
satt i system av Pentagon i 1961 . 
Berørte laboratorier er knyttet til 
navn som bl . a. Du 
Pont, Monsanto, Bell, IBM, Dow 
Corning og Hughes Aircraft [3] ACC 
har fått innsyn i 
ytterligere dokumenter mot at 
Pentagon holdes informert. ACC og 
Intel Corporation 
har nu inngått et samarbeid for 
videreutvikling av transkapasitoren 
med tilhørende 
hardware og software. 

I ettertid er det klart at 
teknologispranget fra radiorøret til 
transistoren stred mot sunn 
fornuft. Det kan følgelig stilles 
spørsmålstegn ved tildelingen av 
Nobelprisen i fysikk 
for 1956 til William Shockley og to 
kolleger fra Bell Labs. Shockley står 
oppført som 
leder av forskningsgruppen som 

utviklet spisskontakt-transistoren 
(1947) og 
flatekontakt-transistoren (1951) . 
Undersøkelser i 1998 av objektene på 
bilder fra 
utstillingen i Bell-museet som skal 
illudere en prototyp transistor er nu 
identifisert som 
en prototyp høyspenningslikeretter 
(diode eller triade) med tilhørende 

vakuumkammer. 
Etterforskningen konkluderer med at 
den virkelige ufotransistoren var så 
avansert i sin 
oppbygning at en fremvisning ville 
avslørt opprinnelsen. Det er 
symptomatisk at 
utstillingen ble fjernet rett forut 
for et besøk på museet av ACCs 
etterforskere. 

Jerry Hartsell (ex-chairman of IBM 
World Trade Corporation, 1956-72) har 
nylig 
skrevet manuskriptet til 
selvbiografien «Thinking True Blue: 
Confessions of an IBM 
Chairman». Teksten bekrefter den 
tilslørte opprinnelsen til 
transistoren. Utgivelsen av 
boka ble stanset! For spesielt 
interesserte: følg ledetråden IBM 
Corporation, Armonk. 

Universets mangfold og mulighetene 
til fredelig sameksistens med et 
kosmisk samfunn 
vil varsle ille for nasjonalismen og 
dens ledere og aktualisere slagordet 
«one planet, 
one people». Over 100 millioner 
mennesker drept i kriger opp gjennom 
historien sier 
det meste om kampinstinktet hos 
menneskehankjønnet. Det vil ikke 
forundre om 
utenomjordiske sivilisasjoner har 
satt vår klode i karantene, eller 
kanskje en kosmisk pakt 
forbyr direkte påvirkning av 
sivilisasjoner. 

For mange er det de enorme avstandene 
i universet, populært kalt «God's 
quarantine 
regulation», som taler imot 
eventuelle besøk på vår klode av 
utenomjordiske. Offisielt 
er det to hovedsyn som råder i 
vitenskapelige kretser. 
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Radioastronomer engasjert i 
SETI (Search for Extraterrestrial 
Intelligence) prosjektet viser til 
den store 
spredningen av stjerner og de 
teknologiske begrensningene for 
hurtig fremdrift som en 
konsekvens av Den Spesielle 
Relativitetsteorien . Men enkelte 
andre fysikere og 
ingeniører som forsker på avanserte 
fremdriftsaggregater, ser ikke bort 
fra f r emtidige 
hyperraske romreiser med forhaling av 
rom og tid. 

En nytenkning om ufosaken blir uten 
tvil nødvendig i fremtiden, og det 
blir en oppgave 
for politikere og media. Det haster 
med å få på plass tiltak som kan 
bidra til en 
bærekraftig utvikling. Åpen kontakt 
med utenomjordiske intellekter kan gi 
menneskeheten ny miljøbevissthet og 
en innsikt i teknologien som k a n vise 
vei ut av 
den økologiske krisen. Tilgang på 
banebrytende «grønne» energikilder 
som er sperret 
inne i Black Projects [4] vil kreve 
en omlegging av internasjonal 
økonomi, ressursbruk 
og bl.a. bryte med oljeanalytikernes 
uvilje mot realistiske prisprognoser 
for nye energi-
former. Det advares mot å tro at nye 
energiprosesser vil endre 
energimarkedene over 
natten. Det vil ta minst 10 - 15 år før 
de kommer til praktisk og kommersiell 
anvendelse . 

Moderne vitenskap har utviklet seg 
med små skritt ut fra den i dag 
mindre s e lvfølge lige 
forut setningen om fysi s k og 
psykologisk distanse. Forskjellige 
teorier innenfor filosofi 
og naturvitenskap har opp gjennom 
tidene forsøkt å gi svaret på 
unive r s ets skjulte 
e genska p e r . De t v e s e ntlige er ydmykt 
å innse a t vi f ra v å r t v e sle vindu 
ikke iakttar en 
ytre virkelighet som eksisterer 
uberoende av vår bevissthet. 

As trona ut Borma n s bilde av en vakker 
blå jord som s teg opp over et 
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månelandskap 
vekket oss fra angsten for det 
ukjente himmelrommet til en ny 
trygghet overfor det 
uendelige og evige . Som i en stor 
vugge er vi omhyggelig og tett 
omsluttet av et 
univers under stadig bevegelse. 
Enhver reise i livet, i tid og rom, 
vil bli en ensom reise 
uten innhold om den ikke foretas med 
forståelse, toleranse og k jærlighet . 
Dette faktum 
vil forsterkes når menneskeheten en 
dag står på terskelen til å bli 
innlemmet i et 
kosmisk felleskap, med samordning av 
rasene uansett visuell ulikhet og med 
det 
avikendes og unikes rett . 
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on electrostatics for propulsion 
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movement as and when the mathematics 
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Når UFOene Kommer Hva 
Vil Du Gjøre? 
Av Jim Wilson 
Popular Mechanics- Februar 2004 
Oversatt av Torgeir Hansen 

USA og andre regjeringer rundt om i verden har 
allerede detaljerte og hemmelige planer for den 
første kontakten. 

I det vitenskapelige miljøet er ikke spørsmålet 
lenger om det finnes utenomjordisk liv 
Vitenskapsfolk har to tanker omkring ET. 
Skeptikere anerkjenner at det kan være mulig å 
finne enkle livsformer på andre planeter, men 
insisterer på at intelligent liv er unikt for jorden. 

Deres tro er basert på at jorden har en unik 
blanding av fysiske egenskaper som også består 
av et magnetisk felt som reflekterer kosmisk 
stråling og en måne som absorberer astrorider. 
Sammen utgjør disse en god beskyttelse som gjør 
jorden til en sikker havn i rommet, et sted som har 
utviklet seg fra enkle organismer frem til intelligent 
liv slik som vi kjenner det. 
Leiren som er i opposisjon ser muligheten for å 
flnne ET som et mer matematisk spørsmål. 
Deres merkestein er «Drakes ligning» som tar 
utgangspunkt i faktorer som størrelsen på 
universet, og antall stjerner med jordliknede 
planeter. Ved oppdagelsen av en ny planet utenfor 
jorden sitt solsystem, det er flere enn hundre, vil 
oddsene for å oppdage liv øke. 

Regjeringer og internasjonale organisasjoner rundt 
på jorden har lagt merke til endringene i oddsene, 
men med lite fanfarer utad, de har begynt å 
forbrede seg på den viktigste hendelsen i 
menneskes historie: Den første kontakten. Det er 
det øyeblikket når jordboerne oppdager 
uomtvistelige bevis på at vi ikke er alene. 

Tidlig Advarsel 
Med mindre ET materialiserer seg fra en annen 
dimensjon midt under Super Bowl, så vil 
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menneskeheten ra varsel om at de kommer. Hvor 
mye tid vi for på oss til å rette opptanken på at vi 
snart for utenomjordisk selskap kommer litt an på 
hvem som oppdager de først. 
Det privatfinansierte selskapet SETI Instituttet 
bruker radioteleskoper som eies av observatorier 
rundt om i hele verden til å lete etter signaler som 
er sendt ut av avanserte sivilisasjoner. 
Uheldigvis så har SETI prosjektet bare mulighet til 
å følge med på bare en liten del av himmelen, så 
kommer det en høflig henvendelse fra ET så er 
muligheten for å miste den være stor. 
En mer sannsynlig hendelse vil være at 
amerikanske flyvåpenet vil oppdage ET ene sine 
fartøyer idet de tar seg inn i rommet mellom 
jorden og månen. Ved å bruke kraftige radarer, 
teleskoper på Hawaii, Grønland, Florida og i det 
indiske hav, så følger det amerikanske flyvåpen 
med på raketter som skytes opp og oppdager ting 
på størrelsen med en basketball og større 
objekter som sver rundt der oppe og som kan 
være en fare for ISS (Den Internasjonale 
Romstasjonen) eller for noen av romfergene. 
Hvis ET dukker opp på Rommkommandoen sin 
radar så betyr det at de utenomjordiske som 
kommer på besøk bare er timer eller minutter 
unna. 

Nedtelling Til Kontakt 
Den metoden som skal brukes når kontakt 
opprettes heter: «Declaration ofPrinciples 
ConcemingActivities F ollowing the Detection of 
Extraterrestrial Intelligence». Denne er utarbeidet 
av vitenskapsmenn fra SETI Instituttet, den er 
godkjent internasjonalt og den forteller i detalj hva 
astronomer skal gjøre og ikke skal gjøre rett etter 
den første kontakten. 
Kanskje det mest overraskende aspektet for de 
som undertegner deklarasjonen er at de må holde 
munn om kontakt inntil det astronomiske 
samfunnet og myndigheter har blitt varslet. 
Deklarasjonen gir også klare retningslinjer når det 
kommer til beskyttelse av de radio frekvensene de 
utenomjordiske sivilisasjonene bruker til å 
kommunisere med jorden på. 
Så snart radiosignaler er bekreftet til å være av 
utenomjordisk opprinnelse vil Den Internasjonale 
Telekommunikasjons Unionen be alle verdens 
regjeringer om å forby bruk av den delen av 

spektrumet som det foregår kommunikasjon med 
de utenomjordiske. 
Man håper at ET har studert menneskehetens 
vaner og har forstått at frekvenser som blir brukt i 
mikrobølgeovner og garasjeportåpnere vil bli sett 
på som en krigs handling. 

Nærkontakt 
For ca. 5 år siden ble protokollene som skal 
brukes ved kontakt testet ut. I 12 timer trodde 
SETI sine astronomer at det magiske øyeblikket 
var kommet. Et signal som repeterte seg i et 
organisert mønster og som var rettet rett mot 
jorden kom fra et punkt i rommet ca. l ,6 millioner 
kilometer borte. 
Første prioritet var å varsle alle astronomer rundt 
om i verden og ra dem til å ra_ sine lyttestasjoner 
rettet mot dette punktet., men uheldigvis på grunn 
av jordens rotasjon, så forvant signalet for våre 
teleskopers lytteområde. 
Douglas Vakoch, SETI Instituttet sosiale 
vitenskapsmann som har ansvar for å svare på en 
henvendelse fra ET, forteller til POPULAR 
MECHANICS hva som skjedde: «l det 
øyeblikket foregikk det all diskusjon omkring 
hendelsen innen vårt team. Vi ville ikke rope ulv. 
Da, midt i prosessen fikk vi en telefon fra New 
York Times.» Så mye for SETI sin 
sikkerhetsprotokoll. I løpet av timer var nyheten 
spredd over alle vidder. 

SETI teamet identifiserte signalet til å komme fra 
SOHO, solobservatoriet som går i fast bane 
ca. l ,6 million kilometer ut i rommet. 
Vakoch sier videre at han ikke var overrasket 
over at en mulig kontakt med utenomjordiske var 
opprettet lekket så fort ut media. «Disse 
retningslinjene har ingen rettslig kraft. De har blitt 
satt i stand for å ra til en større diskusjon>>. 
For den amerikanske regjeringens sitt 
vedkommende var dette en diskusjon som 
begynte og sluttet for omkring 40 år siden. 
Uten å bry seg om hvordan det internasjonale 
astronomiske miljøet vil behandle den første 
kontakten, så har U neie Sam sine egne ideer, og 
har gjort seg opp den mening at ET er først og 
fremst en ulovlig innvandrer. 

Formodentlig Farlig 
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Spørsmålet omkring hvordan menneskene ville 
reagere på den første kontakten ble diskutert i det 
da nylige dannete NASA. (National Aeronautics 
and SpaceAdministration) 
Man var nysgjerrig på hvordan mennesket ville 
reagere sosialt på oppdagelser når det gjaldt 
universets opprinnelse. NASA skrev kontrakt 
med Brookings Institution, ledende «Think Tanlo> 
for å vurdere spørsmålet. Dette ble kjent som 
«Brookings Rapporten», men bare en liten del den 
l 00 siders rapporten handlet om utenomjordisk 
kontakt. 
Men den inneholdt en streng advarsel. «De 
antropofosiske filene inneholder mange eksempler 
på samfunn, som har vært sikker på sin plass i 
universet, men som har forsvunnet når de fikk 
kontakt med andre ukjente samfunn. De som 
eventuelt overlevde en slik kontakt måtte betale 
prisen med å endre holdninger og oppførsel.» 
I 1972, da ingeniører forbredet det første rom
prosjektet som skulle reise utenfor vårt solsystem, 
så valgte NASA å se bort ifra advarselen i 
«Brookings Rapporten» fra 1960, og valgte heller 
å sende en invitasjon til ET om å besøke oss. 
På en plate av gull og aluminium ble det inllgravert 
et kart som viste jordens plassering ble festet til 
romfartøyet Pioneer l O. Da den sendte sin siste 
melding i januar 2003, så var den kommet ca. l ,6 
milliard kilometer ut i rommet og er på vei mot 
stjernenAldebaran. 

Unntakstilstand 
Hvis ET dukker opp på NASA sin dør og har 
med seg den invitasjonen, så vil det få seg en 
overraskelse. Istedenfor å få hilse på toppene i 
NASA vil det få håndjern på av en agent fra FBI, 
kledd i en «Biosafe Level4 Drakt». Istedenfor å 
få sove i Lincoln sitt soverom i Det Hvite Hus, så 
vil den utenomjordiske gjesten bli tatt med til 
Departementet for Jordbruk og Dyresykdommer 
på Plum øyen, på kysten av New York' s Long 
Island. 
Her vil den bli stukket i og kikket i av leger fra 
Det Nasjonale Instituttet for Helse. 
DOE (Energidepartementet) og NEST (Nuclear 
Emergency Search Team) ville taue vekk fartøyet. 

Uvennlig slik denne velkomsten ser ut til å være, 
så er det nok et slikt sett av hendelser den 
besøkende kan vente seg. 
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Unik i sin form og utseende vil fartøyet og den 
utenomjordiske utløse tre elementer som er vant til 
å trå til i slike situasjoner. En flystyrt, lekkasje av 
radioaktivt materiale, og et dyr som er fanget med 
bakgrunn i fare for smittsomme sykdommer. 
Ansvarsområdene er beskrevet i Presidential 
Executive Orders. 

Hvis fartøyet ikke spyr ut eksos så går det sikkert 
på atomkraft. Dette vil gjøre at NEST sin enhet vil 
få full kontroll over fartøyet og ta det i sin 
besittelse og flytte det til en DOE bygning mest 
sannsynlig i New Mexico. Da vil den være nær 
Sandia og atomlabratoriene i Los Alamos og 
White Sands Missile Range. 
Internasjonale avtaler gjør det også mulig for 
NEST å operere utenfor USA sine grenser, som 
var tilfellet i 1978 da en sovjetisk satellitt som 
lekket atomdrivstofflandet i den Canadiske 
vilhnarken. 
NEST, vil allikevel arbeide i bakgrunnen. I et 
nødstilfelle hvor det er fare stråling vil FBI ta seg 
av sikkerheten i samfunnet, helse og informasjon 
utad. Dette er ihvertfall det som er tenkt, hva som 
faktisk vil skje blir bare gjetninger. 

Skeptikere spør ofte hvorfor det bare er i øde 
områder det blir observert UFOer og hvorfor 
ikke i travelt byområde. Kanskje de 
utenomjordiske vet hva jordboerne har i tankene 
om de skulle finne på å lande.» 
«Et signal som repeterte seg i organisert form ble 
oppdaget da det ble strålt rett mot jorden, 1.6 
millioner kilometer ut i fra rommet>>. 
«Bare en liten del av Brokkings Rapporten tok 
opp nærkontakt med utenomjordiske, men 
inneholdt en sterk advarsel.» 

UFO-MØTER P Å 
TOTEN. 

Styremedlem i NETI, Kjell Arne 
Høviskeland, samt medlem Rune 
Engelien, tok initiativet til å danne en 
UFO-gruppe som jevnlig har møter på 
Raufoss, Lena og Reinsvoll. Som regel 



møtes 6-7 interesserte innen UFO hver 
14.dag, og gruppa ventes utvidet med 
ytterligere flere deltakere i fremtiden. 

Første UFO-møte var i mars 2003 og 
startes med servering av mat fra 
husverten og deretter vises det UFO
filmer som avsluttes med samtaler rundt 
emnet som filmen inneholdt. Deltakerne 
diskuterer sine synspunkter og meninger 
og praten er livlig og i en god tone. 
Møtene holdes på rundgang hjemme hos 
hver enkelt deltaker, og at møtene holdes 
2 ganger i måneden synes alle deltakerne 
det ikke for ofte, men passe. 

Alle UFO-fenomenets sider blir tatt opp, 
alt fra bortføringer, nærkontakter, 
forskjellige typer aliens, forskjellige typer 
fartøyer av både utenomjordisk 
opprinnelse og menneskelagde, ufo
observasjoner, automatskrift og 
kontaktmennesker med utenomjordiske 
m.m. 

Kjell Arne foretok en spørreundersøkelse 
blant 5 deltakere en kveld og fikk 
følgende svar der svaralternativene var: 
Ja, Nei eller Vet Ikke. 10 spørsmål ble stilt: 

l. Tror du at Jorden blir besøkt av 
Ufoer fra andre planeter med 
rom vesener om bord? 4 svarte et Ja, 
mens en svarte Vet Ikke. 

2. Tror du at mennesker på Jorden har 
møter med de utenomjordiske? 3 
svarte et Ja, mens 2 Vet Ikke. 

3. Tror du at mennesker blir bortført 
av de utenomjordiske? Her svarte 2 
Ja, 2 svarte Nei, mens en svarte Vet 
Ikke. 

4. Tror du at det amerikanske 
forsvaret har et samarbeid med de 
utenomjordiske der det utveksles 
informasjon om bl.a. teknologi 
innen våpen, «flytyper» m.m.? 2 
svarte Ja mens 3 svarte et Nei. 

5. Tror du at en UFO styrtet utenfor 
Roswell i 1947? Her svarte alle 5 et 
Ja. 

6. Har du selv sett UFO? Her svarte 4 
et Ja, mens en svarte Nei. 

7. Tror du at det finnes både snille og 
slemme utenomjordiske vesener? 
Her svarte 3 et Ja, mens 2 Vet Ikke. 

8. Tror du at et gjennombrudd innen 
UFO-forskning, som gir svar på 
«alle» spørsmål, skjer innen år 
2025? Her var det 3 som svarte et 
Ja, mens en svarte Nei og den siste 
Vet Ikke. 

9. Tror du på grønne aliens? Her var 
det 4 som svarte et Nei, mens den 
siste Vet Ikke. 

10. Tror du at utenomjordiske bor her 
på Jorden og ser nesten slik ut som 
oss? Her var det 2 som svarte Ja, 2 
svarte et Nei, mens den siste Vet 
Ikke. 

Hvis noen av NETis medlemmer som bor 
i nærheten og som ønsker å delta på disse 
møtene, så er det bare å ta kontakt med 
Kjell Arne Høviskeland på tlf. 4023 7316. 

Gruppa på Toten oppfordrer andre 
medlemmer til å starte opp lignende 
UFO-grupper og møter andre steder i 
Norge. En lignende grupper er å finne i 
Bergen der leder i NETI, Torgeir Sjøstrøm 
Hansen, er initiativtager bak, samt på 
Lørenfallet nord for Oslo der en gruppe 
på 30-40 personer 
møtes første mandag i 
hver måned til å 
snakke om UFO fra kl. 
1800-22.00, et initiativ 
fra Elbjørg Fjeldberg. 

Kjell Arne Høviske/and, 
bosatt på Lena, Østre 
Toten Kommune. Opprinnelig fra Tysnesøy, 
Sunnhordaland. 39 år gammel, samboer, l barn, 
var med å starte NETI 22.11.97. Sittet i styret i 
NETI fra 1997-2002 som sekretær og kasserer, 
og med ett års fravær ble valgt inn i mars 2003. 
Satt i arrangementkomiteen for Ufo-konferansen 
som ble avholdt i januar 2000. Initiativtaker bak 
en UFO-gruppe på Toten som har møter hver 
14.dag. . 



UTENOMJORDISKE LEVER 
IBLANT OSS SIER EN KINESER 

SOM TIDLIGERE JOBBET I 
UTENRIKSDEPARTEMENTET 

Av Roseanne Linn Shanghai Star
ChinaDaily.com 

Oversatt av Torgeir Hansen 

Med den nylige bølge av UFO observasjonene i 
Kina friskt i minne, så er det verdt å få med seg 
meningen til Sun Shili en pensjonert mann som 
tidligere jobbet i utenriksdepartementet, men som 
nå er leder for Beijing UFO Research Society
han mener utenomjordiske lever iblant oss. 

Suns første nærkontakt skjedde i 1971 da han ble 
sendt til et øde landsted under kulturrevolusjonen 
(1966-76) for å plante ris. Endagdahangikk 
rundt og tråkket i rismarkene ble hans 
oppmerksomhet tiltrukket av et strekt lysende 
objekt på himmelen 
og som fløy opp og ned i stor fart. Først trodde 
Sun at det var en overvåkingsinstallasjon, som var 
naturlig å tro den gang under de forholdene som 
rådet, men flere år senere, etter å ha lest 
beskrivelser av UFO observasjoner fra andre 
land, ble han overbevist på at han hadde opplevd 
en nærkontakt den gangen. 

I dag så utelater Sun ingen muligheter som for 
eksempel at utenomjordiske lever og jobber iblant 
oss. 
Sun er ikke den eneste eksperten i landet som tar 
disse observasjonene alvorlig. Ifølge den høyt 
krediterte Shen Shituan, en ekte rakettingenør/ 
vitenskapsmann, president i Beijing A eros pace 
University og et ærefult medlem av China UFO 
Research Association, sier at enhver rapport om 
utenomjordisk kontakt er vært å se nærmere på 
og å etterforske den. 

Shen awiser ikke noen historier selv hvor absurd 
de måtte være, inkludert arbeideren som hevdet at 
utenomjordiske kom inn i hans hjem i Beijing hvor 
hans kone og barn var tilstede. Han ble fraktet 
265 km. Fram og tilbake på bare noen få timer. 

Men hva er det disse utenomjordiske vil? Hvorfor 
besøke Kina? Har de lyst til å delta i de 
olympiske leker i 2008? Kanskje de har lyst til å 
sette opp en utstilig skulle Shanghai være verter 
for World Expo 20 l O? Eller har de andre 
hensikter. Mennesket er jo skjent for å spise 
kjøttet fra intelligente skapninger- som hval og 
hundekjøtt. 

Kokeboken til side, media har lagt merke til 
intersante paralleller mellom Amerikas 
observasjoner på 50 tallet og de nylige besøkene i 
Kina. 
I 50 årene da USA var i ferd med å etablere seg 
som den dominere makt, så ville vel observatører 
fra andre verdener veldig gjeme lære mer om 
denne nye voksende supermakten. 
Følger vi denne logikken, Kina sin ekstraordinære 
utvikling kan kanskje tiltrekke seg 
oppmerksomhet fra utenomjordiske. 

Selvfølgelig, alle disse spekulasjonene antar at 
utenomjordiske eksisterer og at de observerer 
jorden sin utvikling og sine beboere, men 
fremdeles er det de som er imot disse ideene. 

Slike skeptikere bør se til maurene som i sin 
uvitenhet blir observert av en gigantisk observatør 
og som med letthet kan velte hele samfunnet eller 
ødelegge arbeid bare med en fmger som en maur 
har brukt halve livet på å bygge. Hvorfor skal vi 
se på oss selv som en overlegen rase? 

Hvis disse besøkende skulle komme til å vise seg 
for menneskeheten så ville det nok stille oss i et 
helt annet lys. Vi er altså ikke de eneste her i 
universet. Hva ville dette gjøre med våre kulturelle 
og rasistiske motforestillinger? Kanskje noen ser 
en utenomjordisk konge, mens andre hadde fått 
noe nytt å hate. 
Science fiction forfattere ligger seg på den linje, 
men vi skal vel kanskje ikke ta de for alvorlig. 



· bildene som endelig er blitt klassifisert som 
n artikkel om dette vil komme i neste utgave 





Returadresse: 

~~Tl 

Lillehatten 128 
5148 FYLLINGSDALEN 
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